ENGLISH

SPLİT TİP KLİMA

İÇ ÜNİTE/DIŞ ÜNİTE
MODEL
RAS-10QHA(T) / RAC-25NPA (T)
RAS-14QHA(T) / RAC-35NPA (T)

İÇ ÜNİTE

RAS-10QHA(T)
RAS-14QHA(T)

DIŞ ÜNİTE

RAC-25NPA(T)
RAC-35NPA(T)
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GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Ünitenin doğru kullanımını garantilemek için, üniteyi devreye almadan önce lütfen “Güvenlik Önlemleri”ni okuyun.
“
Uyarı” ve “
Dikkat” yazan sinyallere özel ihtimam gösterin. “Uyarı” bölümü açık bir şekilde gözlemlenmediklerinde, ölüm ve
ciddi yaralanmalara sebebiyet verebilecek durumları içerir. “Dikkat” bölümü uygun bir şekilde gözlemlenmediğinde ciddi sonuçlara
sebep olabilecek durumları içerir. Güvenlikten emin olmak için lütfen bütün talimatları gözden geçirin.
● İşaret aşağıda gösterilen anlamlara gelir.

●

●

Şekildeki işaret yasaklama belirtir.

Topraklama hattının bağlandığından emin olun.
Takip edilmesi gereken talimatları belirtir.
●

Lütfen okuduktan sonra bu kılavuzu saklayın.

KURULUM SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER

!
UYARI

!
DİKKAT

●

Üniteyi yeniden kurmayın.
Üniteyi kendi başınıza yeniden kurmanız durumunda su sızıntısı, arıza, kısa devre veya yangın ortaya çıkabilir.

●

Satış yetkilinizden veya kalifiye teknik personelinizden ünitenizin kurulumu hakkında bilgi alın.
Üniteyi kendi başınıza kurmanız durumunda su sızıntısı, kısa devre veya yangın ortaya çıkabilir.

●

Lütfen topraklama hattı kullanın.
Topraklama hattını su veya gaz borularının, aydınlatma iletkenlerinin veya telefon topraklama hattının
yakınlarına yerleştirmeyin. Topraklama hattının uygunsuz kurulumu elektrik şoklarına neden olabilir.

●

R410A için özel olarak hazırlanmış boru tesisatı kullandığınızdan emin olun. Aksi durumda,
kırık bakır boru tesisatına veya arızalara yol açabilirsiniz.

●

Ünitenin montajlama kısmına bağlı olarak bir devre kesici yerleştirilmelidir. Devre kesici
olmadığı durumlarda cereyan çarpması tehlikesi oluşur.

●

Yanıcı gazların bulunduğu yerlere kurulum yapmayın. Yanıcı gaz sızıntısı durumunda, sızıntı
çevresindeki dış ünite alev alabilir.

●

Tahliye borusunu kurarken lütfen su akımının yumuşak olduğundan emin olun.

●

İç üniteyi makine dükkanlarına veya yağdan kaynaklanan buharın veya sisin iç üniteye akış yapabileceği
mutfaklara kurmayın. Yağ ısı eşanjörünün üzerine dökülecektir, bunun sonucunda iç ünitenin performansı azalacak ve daha kötü bir ihtimal olarak iç ünitenin plastik kısımlarını bozacaktır.

YER DEĞİŞTİRME VE BAKIM SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER

!
U
Y
A
R
I

●Anormal

durumlar (yanık kokusu gibi) oluşması durumunda lütfen üniteyi durdurun ve devre kesiciyi
kapatın. Yerel satıcınızla iletişime geçin.. Üniteyi anormal koşullar sırasında çalıştırmaya devam etmeniz durumunda arıza, kısa devre veya yangın oluşabilir.

●

Lütfen bakım için yerel satıcınıza danışın. Bakımı uygunsuz bir şekilde kendiniz yapmanız durumunda elektrik çarpması ve yangın durumları ortaya çıkabilir.

●

Üniteyi kaldırmaya veya yeniden kurmaya ihtiyaç duyduğunuz durumlarda lütfen yerel satıcınızla irtibata geçin. Üniteyi kendi başınıza
sökmek ve uygun olmayan şekilde yeniden kurmanız durumunda elektrik çarpması veya yangın ortaya çıkabilir.

●

Besleme kablosu hasarlıysa, yetkili servis/yedek parça merkezlerinden alınabilecek özel kabloyla
yenilenmek zorundadır.

OPERASYON SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER
● Sağlığınız

!
U
Y
A
R
I

için uzun süreli direkt hava akımından kaçının.
●

Hava giriş veya çıkışına parmağınızı, bir çubuğu veya farklı objeleri sokmayın. Fan yüksek bir hızda
döndüğünden, bu durum yaralanmalara sebebiyet verebilir. Temizlemeden önce, operasyonu
durdurduğunuzdan emin olun ve devre kesiciyi OFF konumuna getirin.

Herhangi bir kondüktörü sigorta teli olarak kullanmayın, bu ölümcül kazalara neden olabilir.

●

●

Gök gürültülü sağanak durumunda bağlantıyı kesin ve devre kesiciyi kapalı durumuna getirin.

Sprey kutuları ve diğer yanıcı maddeler iç ve dış ünitelerin hava çıkışlarına bir metre mesafe içerisine
yerleştirilmemelidir.
Bir sprey kutusunun iç basıncı sıcak havayla yükselebileceğinden, bir parçalanma meydana gelebilir.

●
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OPERASYON SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER
Ürün, üreticinin talimatları altında çalıştırılmalı ve kullanım alanı dışında
herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır.

●

●

Üniteyi yakıcı ekipmanlarla çalıştırırken, oksijen yetersizliğini önlemek amacıyla
düzenli olarak havalandırın.

●

●

●

Klima panelinden gelen soğuk havayı direkt olarak ev ısıtma aparatlarına yönlendirmeyin,
bu elektrikli kettle, fırın vb. gibi aparatların çalışmasını etkileyebilir.

Dış mekan montaj çerçevesinin her zaman sabit, sıkı ve hasarsız olduğundan lütfen
emin olun. Bunlar sağlanamıyorsa, dış ünite çökebilir ve tehlike oluşturabilir.

●

Ünite gövdesine su sıçratmayın veya gövdeyi direkt olarak suya maruz bırakmayın, bu durum kısa devreye neden olabilir.

● İç ünite yakınında herhangi bir sprey veya saç spreyi kullanmayın. Bu kimyasal ısı
eşanjörünün uç kısmına yapışabilir ve tahliye tavasına buharlaşma suyu akışını bloke
edebilir. Su teğetsel fanın üzerine damlayacaktır ve iç ünitede su sıçramasına neden
olacaktır.

!
D
İ
K
K
A
T

Üniteyi ıslak ellerle çalıştırmaya kalkışmayın, bu ölümcül kazalara neden olabilir.

●

●

Ünite uzun bir zaman boyunca çalıştırılmayacaksa devre kesiciyi kapalı konuma getirin.

●

●

Lütfen temizleme sırasında ünitenin güç bağlantısını kesin ve devre kesiciyi kapalı
konuma getirin, ünite içerisindeki fanın yüksek dönüş hızı tehlikeye neden
olabilir.

Dış ünitenin üzerine çıkmayın veya üzerine objeler koymayın.

İç ünitenin üzerine su içeren kaplar (örneğin vazo) koymayın, bu şekilde ünitenin içine
su damlamasını önüne geçmiş olursunuz. Su damlaması ünite içerisindeki izolatöre
hasar verecek ve kısa devreye neden olacaktır..

●

Direkt olarak hava akımının altına bitki koymayın, bu bitkiler için olumsuz etki yaratır.

Ünite kapılar ve pencereler açıkken, (oda nemliliği her zaman %80’nin üzerindedir) ve hava deflektörleri
aşağıya doğru bakarken çalıştırıldığında veya uzun zaman boyunca otomatik olarak hareket ettirildiğinde, su
hava deflektöründe yoğunlaşacak ve aşağıya düşebilecektir. Bu mobilyalarınızın ıslanmasına yol açacaktır.
Bu nedenle, bahsedilen koşullar altında uzun süre boyunca üniteyi çalıştırmayın.
● Oda ısısı ünitenin ısıtma veya soğutma kapasitesinin üzerinde ise (örneğin: odaya daha fazla insan girince,
ısıtma ekipmanları kullanılınca vb.), önceden ayarlanan oda ısısına ulaşılamaz.
●

Cihazı güvenle kullanmalarını garanti edebilecek sorumlu kişiler tarafından uygun gözetim altında olmadıkça,
bu cihaz çocukların ve acezeler tarafından kullanım açısından uygun değildir.
● Küçük çocukların, cihazla oynamalarına engel olmak için gözetim altında tutulması gerekir.
●

– 3 –

RAK-50PPA(T)-1 3

3/14/14 12:32 PM

HER BİR PARÇANIN ADI VE FONKSİYONU
İÇ ÜNİTE
Ön filtre
İç ünitenin içerisine toz girmesini engeller.
(Bkz.sayfa 35)
Ön panel
İç ünite göstergeleri
Operasyon koşullarını gösteren ışıklı gösterge.
(Bkz.sayfa 5)
Yatay deflektör
(Hava Çıkışı)

●

Dikey deflektör

Uzaktan kumanda aygıtı
İç üniteye operasyon sinyalleri yollar. Bütün üniteyi
çalıştırmak amacıyla.
(Bkz.sayfa 8-9)

NOT
●

Hava temizleme filtreleri yıkanmamalıdır. Temizlemek için elektrik süpürgesi kullanmanız tavsiye edilir. 1 yıl
boyunca kullanılabilir. Bu hava temizleme filtresinin tip numarası: <SPX-CFH22>. Lütfen filtrenin yenisini edinmek istediğinizde, sipariş verirken bu numarayı kullanın.

DIŞ ÜNİTE
ZE: BORUSU
Yoğunlaşmış sunun dışarıya boşaltılması.
BAĞLANTI KABLOSU
HAVA GİRİŞİ (ARKA, SOL TARAF)
HAVA ÇIKIŞI

MODEL ADI VE BOYUTLARI
MODEL

GENİŞLİK (mm)

YÜKSEKLİK (mm)

DERİNLİK(mm)

RAK-50PPA(T)

790

300

230

RAC-50WPA(T)

750

570

280
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İÇ ÜNİTE GÖSTERGELERİ
FİLTRE LAMBASI
Cihaz toplamda 200 saat çalıştırıldığında, FİLTRE lambası
yanarak filtrenin değiştirilme vakti geldiğini gösterir. Cihaz
“STANDBY MODE - BEKLEME MODU”ndayken “(AUTO
SWİNG-OTOMATİK SALLAMA)” butonuna basıldığında
lamba söner.

OPERASYON LAMBASI
Bu lamba çalışma boyunca yanar.
Isıtma sırasında aşağıdaki durumlarda OPERASYON LAMBASI
yanıp söner.
(1) Ön ısıtma süresinde
Çalıştırmanın ardından 2-3 dakika boyunca.
(2) Buz çözme süresinde
Dış ünitenin ısı eşanjöründe buz oluşmasıyla, saatte bir defa,
5 - 10 dakika boyunca, boz çözme işlemi gerçekleşir.
ZAMANLAYICI LAMBASI
Zamanlayıcı çalışırken bu lamba yanar.

OPERASYON GÖSTERGESİ

GEÇİCİ ANAHTAR
Uzaktan kumanda cihazı çalışmadığında üniteyi başlatmak ve durdurmak için bu anahtarı kullanın.
●

Geçici anahtara basılması durumunda operasyon otomatik modda gerçekleştirilir.

●

Geçici anahtar kullanarak operasyonun tamamlanmasının ardından güç kaynağı kapatılır ve tekrar açılır,
operasyon otomatik modda gerçekleştirilir.
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OPERASYON ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR
Q Pilleri yerleştirmek için
1. Kapağı çıkarmak için kaydırın.
2.İki AAA.LR03 kuru pili yerleştirin (alkali).
Pillerin yönleri işaretlere uygun olmalıdır.
3. Kapağı eski konumuna getirin..

Q Uzaktan kumanda cihazını duvara sabitlemek için
1. Sinyalin üniteye yetişebileceği bir yer seçin.
2. Uzaktan kumanda cihazı tutucusunu duvara, bir sütuna veya benzer
bir lokasyona vidalarla sabitleyin.
3. Uzaktan kumanda cihazını uzaktan kumanda cihazına yerleştirin.
Uzaktan kumanda cihazı

NOT
Pillere ilişkin notlar
O Pilleri değiştirirken, aynı tipte piller kullanın ve her iki eski pili
birlikte değiştirin.
O Sistem uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.
O Piller yaklaşık olarak 1 yıl boyunca dayanırlar. Yine de, bir yıl
içerisinde uzaktan kumanda cihazının ekranı solmaya başlarsa ve
performansta düşüş gerçekleşirse, her iki pili yeni AAA.LR03 boyutunda (alkali) pillerle değiştirin.
O Takılı piller sistemin başlangıç kullanımı için sağlanmıştır.
Pillerin kullanım süresi, klimanın üretim tarihine bağlı olarak
daha kısa olabilir.
Uzaktan kumanda cihazına ilişkin notlar
O Uzaktan kumanda cihazını asla direkt gün ışığına maruz bırakmayın.
O Sinyal iletici veya alıcısı üzerindeki toz hassaslığı azaltacaktır.
Tozu yumuşak bezle silin.
O Odada elektronik starter tipi florasan lamba varsa (inventör
tipi lamba gibi) sinyal iletimi engellenebilir. Bu koşulların
oluşması durumunda satıcınıza başvurun.
O Uzaktan kumanda sinyalleri farklı bir cihazı çalıştırıyorsa bu cihazı
farklı bir yere taşıyın veya servis sağlayıcınıza danışın.
O Uzaktan kumanda cihazı kullanılmadığı zaman, arızaları
engellemek için lütfen kayar kapağı kapatın.

Uzaktan kumanda cihazı tutucu

Vidalar
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OPERASYON ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR
Q Takvim ve saatin ayarlanması
1. Zaman ayarı ilk defa yapılırken (RESET/YENİDEN BAŞLAT)
basın. “Yıl” yanıp söner.

butonuna

2. Güncel seneyi ayarlamak için (TIME/ZAMAN) butonuna basın.

3. (CLOCK/SAAT)
butonuna basın. “Gün” ve “Ay” yanıp söner.
4. Güncel gün ve ayı ayarlamak için (TIME/ZAMAN)
butonuna basın.

5. (CLOCK/SAAT)

butonuna basın. “CLOCK/SAAT” yanıp söner.

6. Güncel zamanı ayarlamak için (TIME/ZAMAN)

butonuna basın.

7. (CLOCK/SAAT)
butonuna basın.
Takvim ve saat ayarlanmıştır.

Takvim ve saati düzenlemek için , (CLOCK/SAAT)
basın.
Ardından 1. adımdan 7.adıma kadar devam edin.

butonuna

1. (RESET (YENİDEN BAŞLAT))
butonuna basın.
2. Uzaktan kumandayı iç üniteye yönlendirin ve
(INFO (BİLGİ))
butonuna basın.
3. İç ünite takvim ve saati iletilecektir.
Aşağıdaki durumlar gerçekleştiği takdirde takvim ve saat iletilmeyecektir:
Bir güç kesintisi olduğu zaman.
Devre kesici kullanıcı tarafından OFF (KAPALI) konumuna alındığı
zaman (ünite STANDBY MODE (BEKLEME MODU)’nda değildir).

NOT
Takvim ve saat ayarlamasına ilişkin not.
O Takvim ve saat ayarlanmadığı durumlarda zamanlayıcı ON (AÇIK), zamanlayıcı OFF (KAPALI) ve Haftalık Zamanlayıcı ayarlanamaz.
O Takvim ve saat doğru ayarlanmadığı durumlarda zamanlayıcı ON (AÇIK), zamanlayıcı OFF (KAPALI) ve Haftalık Zamanlayıcı doğru
çalışmayacaktır.
O Zamanlayıcı ON (AÇIK), zamanlayıcı OFF (KAPALI) ve Haftalık Zamanlayıcı ayarlandığında, takvim ve saat değiştirilemez.
Takvim ve saatin değiştirilmesi gerektiği durumlarda, zamanlayıcı ON (AÇIK), zamanlayıcı OFF (KAPALI) ve Haftalık Zamanlayıcı
iptal edilmelidir.
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UZAKTAN KUMANDA CİHAZINDAKİ ADLAR VE FONKSİYONLARI
UZAKTAN KUMANDA CİHAZI
•İç ünite operasyonlarını kontrol eder. Kontrol mesafesi yaklaşık 7 metredir. İç aydınlatma elektronik olarak kontrol ediliyorsa,
kontrol mesafesi daha kısa olabilir.
Bu ünite, sağlanan tutturucular kullanılarak bir duvara sabitlenebilir. Sabitlemeden önce, iç ünitenin uzaktan kumandayla sabitleme
mesafesinden kontrol edilip edilmediğinden emin olun.
•Uzaktan kumanda cihazını tutarken dikkatli olun. Cihazı düşürmek veya ıslatmak sinyal iletim kabiliyetini olumsuz etkileyebilir.
Uzaktan kumanda cihazına yeni piller takıldıktan sonra, ünite, komutlara yanıt vermek ve çalışmak için, başlangıçta yaklaşık 10
saniyeye gereksinim duyar.
•Uzaktan kumanda cihazı, OFF koşullarında yaklaşık 3 dakika kadar kullanılmadığında, ekranda durum belirtilir ve LCD kapanır.
•Saat ayarları sırasında uzaktan kumanda cihazı kontrolde değilse LCD yaklaşık 10 dakika boyunca kapalı kalacaktır.
•Herhangi bir
butona basılarak LCD açılabilir.
•TIMER (ZAMANLAYICI) ayarları sırasında LCD kapanmayacaktır.

İletim sinyali
Bir sinyal gönderildiğinde sinyal
iletim lambası yanar.

Sinyal İletimi /Alımı Penceresi
Bu pencereyi kontrol ederken onu
iç üniteye doğru tutun.

START/STOP (BAŞLATMA/
DURDURMA) butonu
Operasyonu başlatmak için bu butona basın. Operasyonu durdurmak
için tekrar basın.
FAN SPEED (FAN HIZI) seçim Butonu
Bu buton fan hızını belirler. Butona
her bastığınızda hava akımı oranı şu
sıralamada değişecektir(
AUTO/OTOMATİK)  (HIGH/
(MED/ORTA) 
YÜKSEK) 
(LOW/DÜŞÜK) 
(SILENT/SESSİZ) (Bu buton
her bir operasyon modu için
optimal veya tercih edilen fan
hızını seçmenize yardımcı olur).

Sensör
Uzaktan kumanda cihazının içinde
bulunan bir ısı sensörü, cihazın
çevresindeki ortam ısısını ölçer.
Ekran
Seçilen oda sıcaklığını, güncel zamanı,
zamanlayıcı durumunu, seçilen
fonksiyon ve hava akımı oranını belirtir.

ODA ISIS ayarlama Butonları
Oda ısısı ayarlarını yapmak için bu butonlara
basın.
Oda ısısını artırmak için [
] butonuna
basın.
Oda ısısını azaltmak için [
] butonuna
basın.
Basmaya devam edin, değer daha hızlı
değişecektir.

ECO Buttonu
ECO modunu ayarlamak için bu
p. 17)
butonu kullanın. (
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UZAKTAN KUMANDA CİHAZINDAKİ ADLAR VE FONKSİYONLARI
MODE (MOD) seçim Butonu
Operasyon modunu ayarlamak
için bu butonu kullanın. Düğmeye
her bastığınızda mod dairesel
olarak şu sıralamayla değişecektir:
(AUTO/OTO) 
(HEAT/ISI) (DEHUMID/RUTUBETALMA(COOL/SOĞUK)
(FAN/FAN).
ve
SILENT (SESSİZ) Butonu
SILENT (SESSİZ) modunu ayarlamak için bu butonu kullanın.
(
s. 16)
AUTO SWING (OTOMATİK SALINIM)
(Dikey) Butonu
Yatay hava deflektörünün açısını
kontrol eder. (
s. 14)
AUTO SWING (OTOMATİK SALINIM)
(Yatay) Butonu
Dikey hava deflektörünün açısını
kontrol eder. (
s. 14)
WEEKLY TIMER (HAFTALIK
ZAMANLAYICI) ayar Butonları
(
s. 23 )

POWERFUL Buttonu
POWERFUL (GÜÇ) modunu ayarlamak
p. 15)
için bu butonu kullanın. (
INFORMATION (BİLGİ) butonu
(
p. 29)
ONE TOUCH CLEAN (TEK TUŞLA
TEMİZLEME) Butonu( p.19 )

LEAVE HOME (EVDEN zZ/>D)
Butonu (p.18..)
(EKO UYKU ZAMANLAYICI)
Butonu
ECO uyku modunu ayarlamak için bu
butonu kullanın.
(
p.21 )

ON/ OFF TIMER (AÇIK/KAPALI ZAMANLAYICI)
ayarlama butonu. (
p. 20)

(MOD SEÇİCİ)
(OTOMATİK)
(ISI-NEM ALMA)
(SOĞUK)
FANFAN HIZI
(OTOMATİK)
(SESSİZ)
(DÜŞÜK)
(ORTA)
(YÜKSEK)

FAN

(AÇIK/KAPALI ZAMANLAYICI)

(GÜÇ)
(SESSİZ)

(ZAMAN)

INFO
ZAMAN AYARLI OTOMATİK KAPANMA

(TAMAM)

(OTOMATİK SALINIM) (DİKEY)

(SİL)

(OTOMATİK SALINIM) (YATAY)
(EVDEN zZ/>D)
(TEMİZLE)

(KOPYALA/YAPIŞTIR)
(İPTAL ET)

(BAŞLAT-DURDUR)

(GÜN)

(GÖNDER)

EKO

(PROGRAM NUMARASI)

(SAAT)

Kullanım Önlemleri
Uzaktan kumanda cihazını aşağıda yazan yerlere bırakmayın.
O Doğrudan güneş ışığı altına.
O Bir ısıtıcının civarına.

O

O

Uzaktan kumanda cihazını tutarken dikkatli olun. Yere düşürmeyin ve suya karşı koruyun.

O

Dış ünite durduğu zaman, 3 dakika boyunca yeniden çalıştırılamaz (bu süreyi beklemek istemiyorsanız güç
anahtarını kapatıp yeniden açabilir veya güç kablosunu fişten çıkarıp tekrar takabilirsiniz).
Bu cihazı korumak için yapılır ve bir arıza teşkil etmez.
MODE (MOD) seçici butonuna operasyon sırasında basarsanız cihaz koruma için 3 dakika kadar durabilir.

O
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ÇEŞİTLİ FONKSİYONLAR
Q Otomatik Yeniden Başlatma Fonksiyonu

Bir güç kesintisi oluşması durumunda, güç tekrar geldiğinde, çalışma otomatik olarak bir önceki operasyon modunda ve hava akımı
yönünde yeniden başlatılır.
(Operasyon uzaktan kumanda cihazı aracılığıyla durdurulmadığı sürece.)
O Güç geri geldiğinde operasyona devam edilmesini istemiyorsanız güç beslemesi fişini çekin.
Devre kesiciyi açık konuma getirdiğinizde operasyon otomatik olarak bir önceki operasyon modunda ve hava akımı yönünde yeniden
başlatılacaktır.
Not: 1. Otomatik Yeniden Başlatma Kontrolüne ihtiyacınız yoksa lütfen satış danışmanınızla iletişime geçin.
2. Zamanlayıcı veya Uyku Zamanlayıcı modu ayarlanmışsa Otomatik Yeniden Başlatma Kontrolü kullanılamaz.
O

OTOMATİK OPERASYON
Cihaz operasyon modunu odanın güncel ısısına bağlı olarak, otomatik olarak HEAT (SICAK) veya COOL (SOĞUK)
olarak belirleyecektir, Oda ısısında değişim olduğunda seçili operasyon modu da değişecektir. Bununla birlikte, iç
ünite çoklu tip dış üniteye bağlı ise operasyon modu değişmeyecektir.

MODE (MOD) seçim butonuna basın, ekranda (AUTO)
(OTOMATİK) operasyon modu gösterilecektir.

1

O AUTO (OTOMATİK) seçildiğinde, cihaz operasyon modunu odanın güncel
ısısına bağlı olarak, otomatik olarak HEAT (SICAK) veya COOL (SOĞUK)
olarak belirleyecektir, Bununla birlikte, iç ünite çoklu tip dış üniteye bağlı
ise operasyon modu değişmeyecektir.
O Ünite tarafından otomatik olarak seçilen mod tatmin edici değilse,
mode ayarlarını manüel olarak değiştirin (HEAT (ISI), DEHUMIDIFY (NEM
ALMA), COOL (SOĞUK) veya FAN (FAN) ).

İstenilen FAN HIZINI, FAN SPEED (FAN HIZI)
ayarlar gösterilir)
OTOMATİK  YÜKSEK 

butonuyla ayarlayın (ekranda
ORTA  SESSİZ 

DÜŞÜK

2
3
BAŞLAT
DURDUR

İstenilen oda ısını, TEMPERATURE (ISI) butonuyla ayarlayın (ekranda ayarlar
gösterilir).
Isı ayarları ve güncel oda ısısı koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

(BAŞLAT/DURDUR)
butonuna basın.
Operasyon bir bip sesiyle başlar.
Operasyonu durdurmak için butona tekrar basın.
Ayarlar uzaktan kumanda cihazının hafızasına kaydedildiği için, bir sonraki
seferde sadece (BAŞLAT/DURDUR)
butonuna basmanız yeterli olacaktır.

OTOMATİK, YÜKSEK, ORTA, DÜŞÜK veya SESSİZ modları seçmek
için (FAN HIZI)
butonuna basın.

– 10 –

RAK-50PPA(T)-2 10

3/14/14 12:32 PM

ISITMA İŞLEMİ
O Dış sıcaklık 21°C’nin altındaysa cihazı ısıtma için kullanın.
Çok sıcak olduğunda (21°C’nin üzerinde), cihazı korumak amacıyla ısıtma fonksiyonu çalışmayabilir.
O Cihazın güvenilirliğini sürdürmek amacıyla, bu cihazı dış ısı –15°C’nin üstünde olduğunda kullanın.

1

2

(MOD) seçim
gösterilecektir.

butonuna basın, ekranda (SICAK) operasyon modu

İstenilen FAN HIZINI, FAN SPEED (FAN HIZI)
butonuyla ayarlayın (ekranda
ayarlar gösterilir).
OTOMATİK  YÜKSEK 
ORTA  SESSİZ  DÜŞÜK

3

İstenilen oda ısısını TEMPERATURE (ISI) butonuyla ayarlayın.
(ekranda ayarlar gösterilir).
Isı ayarları ve güncel oda ısısı koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

BAŞLAT
DURDUR

(BAŞLAT/DURDUR)
butonuna basın. Isıtma operasyonu bir bip sesiyle
başlar. Operasyonu durdurmak için butona tekrar basın.

• Ayarlar uzaktan kumanda cihazının hafızasına kaydedildiği için, bir sonraki seferde
sadece (BAŞLAT/DURDUR) butonuna basmanız yeterli olacaktır.
• (OTOMATİK) fan boyunca, fan hızı aşağıda belirtildiği minvalde otomatik olarak
değişir:
• Oda ısısı ile ısı ayarları arasındaki farklılık büyük olduğu zaman fan HI hızında
çalışmaya başlar.
• Oda ısısı önceden ayarlanan ısıya eriştiğinde, fan hızı, doğal ve sağlıklı bir ısıtma için
optimum oda ısısı koşullarını korumak amacıyla, düşecektir.

Buz Çözme
Dış ünitenin ısı eşanjöründe buz oluşmasıyla, saatte bir defa, 5~10 dakika boyunca, boz çözme işlemi gerçekleşir.
Buz çözme operasyonu boyunca, operasyon lambası 3 saniye yanma ve 0.5 saniye sönme döngüsünde yanıp sönecektir. Buz çözme maksimum süresi 20 dakikadır.
Yine de, iç ünite çoklu tip dış üniteye bağlı durumdaysa, maksimum buz çözme süresi 15 dakikadır.
(Boru hattı uzunluğu normalden fazlaysa, buz oluşumu olasıdır.)
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NEM ALMA OPERASYONU
Oda ısısı 16°C’nin üzerindeyse cihaz nem almak için kullanılabilir. Oda ısısı
15°C’nin altındaysa nem alma fonksiyonu çalışmaz.

1

MODE (MOD) seçim
butonuna basın, ekranda (DEHUMIDIFY) (NEM
ALMA) operasyon modu gösterilecektir.
Fan hızı DÜŞÜK olarak ayarlanmıştır.
(FAN HIZI)
butonuna basarak SESSİZ veye DÜŞÜK fan hızı seçebilirsiniz.

İstenilen oda ısını, ROOM TEMPERATURE (ODA ISISI) butonlarıyla ayarlayın (ekranda ayarlar gösterilir).

2

BAŞLAT
DURDUR

Nem alma modu için oda ısısının 20-26˚C aralığında
olması tavsiye edilir.

(BAŞLAT/DURDUR) butonuna basın. Nem alma operasyonu bir bip sesiyle
başlar. Operasyonu durdurmak için
butona tekrar basın.
.•Ayarlar uzaktan kumanda cihazının hafızasına kaydedildiği için, bir sonraki
seferde sadece (BAŞLAT/DURDUR)
butonuna basmanız yeterli olacaktır.

Q Nem Alma Fonksiyonu
O Oda ısısı ayarlanan ısıdan yüksek olduğu zaman: Cihaz odanın nemini alacak, oda ısısını önceden ayarlanmış
seviyeye düşürecektir.

Oda ısısı ayarlanan ısıdan düşük olduğu zaman: Nem alma, ısı ayarlarından bağımsız olarak, güncel oda ısısından
biraz düşük ısı ayarlarında gerçekleştirilecektir.
OÖnceden ayarlanan oda ısısına, odada bulanan insan sayısına veya diğer oda koşullarına bağlı olarak erişilemeyebilir.
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SOĞUTMA İŞLEMİ:
Dış ısı -10~ 43°C arasındaysa cihazı soğutma için kullanın.
İç nemlilik çok yüksek ise (%80), iç ünitenin hava çıkış ızgarasında çiy damlaları oluşabilir.

1
2

3

(MOD) seçim
gösterilecektir.

butonuna basın, ekranda (SOĞUK) operasyon modu

İstenilen FAN HIZINI, FAN SPEED (FAN HIZI)
butonuyla ayarlayın (ekranda
ayarlar gösterilir).
OTOMATİK  YÜKSEK 
ORTA  SESSİZ  DÜŞÜK

İstenilen oda ısısını TEMPERATURE (ISI)
butonuyla ayarlayın.
(ekranda ayarlar gösterilir).
Isı ayarları ve güncel oda ısısı koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

(BAŞLAT/DURDUR) butonuna basın. Soğutma operasyonu bir bip sesiyle başlar.
Operasyonu durdurmak için butona tekrar basın. Isı ayarları güncel oda ısısından
BAŞLAT yüksek ise soğutma fonksiyonu başlama ((OPERASYON) lambası yanıyor olsa bile)
Soğutma fonksiyonu, ısının kullanıcı tarafından güncel oda ısısının altına ayarlanDURDUR ması ile başlayacaktır.

• Ayarlar uzaktan kumanda cihazının hafızasına kaydedildiği için, bir sonraki seferde
butonuna basmanız yeterli olacaktır.
sadece (BAŞLAT/DURDUR)
• (OTOMATİK) fan boyunca, fan hızı aşağıda belirtildiği minvalde otomatik olarak
değişir:
• Oda ısısı ile ısı ayarları arasındaki farklılık büyük olduğu zaman fan HI hızında
çalışmaya başlar.
• Oda ısısı önceden ayarlanan ısıya eriştiğinde, fan hızı, doğal ve sağlıklı bir ısıtma
için optimum oda ısısı koşullarını korumak amacıyla, düşecektir.
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FAN OPERASYONU
Kullanıcı cihazı bir hava sirkülatörü olarak kullanabilir.

1

(MOD) seçim
gösterilecektir.

butonuna basın, ekranda (FAN) operasyon modu

İstenilen FAN HIZINI, FAN SPEED (FAN HIZI) butonuyla ayarlayın (ekranda
ayarlar gösterilir).
YÜKSEK 
ORTA  DÜŞÜK  SESSİZ

2
BAŞLAT
DURDUR

(BAŞLAT/DURDUR)
butonuna basın. Isıtma operasyonu bir bip sesiyle
başlar. Operasyonu durdurmak için butona tekrar basın.

(BAŞLAT/DURDUR)
butonuna basın. Fan operasyonu bir bip
sesiyle başlar. Operasyonu durdurmak için butona tekrar basın.

(OTOMATİK SALINIM)
DİKEY SALINIM
Q Dikey Otomatik Salınımı başlatmak için
(OTOMATİK SALINIM) (DİKEY) Butonuna basın. Deflektör(ler) yukarı
ve aşağı doğru sallanmaya başlayacaktır.
LCD ekranda gösterilecektir.

Q Dikey Otomatik Salınımı iptal etmek için
• (OTOMATİK SALINIM) (DİKEY) butonuna tekrar basın. Deflektör(ler) güncel pozisyonlarında
duracaktır.
LCD ekranda kaybolur.

YATAY SALINIM
Q Yatay Otomatik Salınımı başlatmak için
.•(OTOMATİK SALINIM) (YATAY) Butonuna basın. Deflektör(ler) sağa ve sola
doğru sallanmaya başlayacaktır.

Q Yatay Otomatik Salınımı iptal etmek için
• (OTOMATİK SALINIM) (YATAY)
pozisyonlarında duracaktır.
LCD ekranda kaybolur.

butonuna tekrar basın. Deflektörler güncel

NOT
Soğutma ve nem alma operasyonları boyunca deflektörleri salınım halinde veya düşük pozisyonlarda
(dikey otomatik salınım durumunda) uzun süre tutmayın. Bu deflektörlerin üzerinde çiy damlası yoğunlaşmasına neden olabilir.

O
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POWERFUL (GÜÇ) OPERASYON
(POWERFUL)
(GÜÇ) butonuna OTOMATİK, ISITMA, NEM ALMA, SOĞUTMA veya FAN
operasyonu sırasında basılırsa, klima maksimum güçte çalışmaya başlar.
O

GÜÇ operasyonu boyunca, iç üniteden SOĞUTMA veya ISITMA operasyonları için daha soğuk veya
daha sıcak hava verilecektir.

Q GÜÇ operasyonunu başlatmak için
(POWERFUL) butonuna operasyon sırasında basın.

O(GÜÇ)



1

“

LCD ekranda gösterilecektir.

operasyonu 20 dakika sonra sona erer. Ardından sistem
otomatik olarak GÜÇ operasyonundan önceki ayarlarda
çalışmaya devam eder.

GÜÇ

Q GÜÇ operasyonunu iptal etmek için.
(BAŞLAT/DURDUR) butonuna basın. Ya da
O(GÜÇ)

butonuna yeniden basın.

GÜÇ operasyonu durur.
“
LCD ekranda kaybolur.

NOT
UYKY modu, EKO modu, SESSİZ modu veya EVDEN ÇIKMA modu seçildiği zaman, GÜÇ
operasyonu iptal edilir.
O Klima hali hazırda maksimum kapasitede çalışıyorsa GÜÇ operasyonu sırasında
– klimanın kapasitesi yükselmeyecektir.
– buz çözme operasyonundan hemen önce (klima ISITMA operasyonunda çalıştığı zaman).
O Otomatik yeniden başlatmanın ardından, GÜÇ operasyonu iptal edilir ve önceki operasyon başlar.
O Çoklu model bağlantılar için, GÜÇ operasyonu, işletim koşullarına bağlı olarak fonksiyon göstermeyebilir.
O
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SESSİZ OPERASYON
O

(SESSİZ)

(butonuna OTOMATİK, ISITMA, NEM ALMA, SOĞUTMA veya FAN operasyonu

sırasında basılırsa, fan hızı ultra yavaş olarak değişecektir.

Q SESSİZ operasyonunu başlatmak için

OSESSİZ

1

“

butonuna operasyon sırasında basın.

LCD ekranda gösterilecektir. Fan hızı ultra yavaş olacaktır.

Q SESSİZ operasyonunu iptal etmek için
O

(BAŞLAT/DURDUR) butonuna basın. Ya da

O (SESSİZ)

butonuna bir daha basın veya (FAN

HIZI) butonuna basın.

Fan hızı SESSİZ operasyonun başlamasından önceki fan
hızına geri dönecektir.
SESSİZ operasyon durur.
“

LCD ekranda kaybolur.

NOT
GÜÇ operasyonu seçildiğinde, SESSİZ operasyon iptal edilir. Fan hızı SESSİZ operasyon öncesindeki fan hızına geri dönecektir.
O Otomatik yeniden başlatmanın ardından, SESSİZ operasyon iptal edilir. Fan hızı SESSİZ operasyon
öncesindeki fan hızına geri dönecektir..
O Fan hızı (SESSİZ) konumundayken
yapılan herha ngi bi r
operasyonsırasında (SESSİZ)
butonuna yeniden basılırsa fan hızında bir değişme olmayacaktır.
O
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EKO OPERASYON
EKO operasyon, ısıyı otomatik olarak ayarlamak ve maksimum güç tüketim değerini sınırlamak suretiyle
enerji tasarrufunda bulunan bir fonksiyondur.

O

1

(EKO) butonuna

(OTOMATİK, ISITMA, NEM ALMA

veya SOĞUTMA operasyonu sırasında basılırsa, klima
“EKO” modunda çalışmaya başlar.

Q EKO operasyonunu başlatmak için

O

butonuna operasyon sırasında basın.

(EKO)
“

” LCD ekranda gösterilecektir.

Enerji tasarrufu yapan operasyon, ısı ayarlarını otomatik olarak
yüksek veya düşük olarak değiştirerek ve operasyon güç tüketimini azaltarak başlayacaktır. Bu fonksiyon bağlı dış üniteye göre
değişiklik gösterebilir.

Q EKO operasyonunu iptal etmek için
(BAŞLAT/DURDUR) butonuna basın. Ya da

O

(EKO) butonuna yeniden basın.

O

“

LCD ekranda kaybolur.

NOT
EKO fonksiyonu, güç tüketimi düşük olduğu zaman kullanılamayacaktır.
(GÜÇ) butonuna basılarak, EKO operasyon iptal edilir.
Otomatik yeniden başlatmanın ardından, EKO operasyon iptal edilir ve önceki operasyon başlar.
Çoklu model bağlantıları için, enerji tasarrufu yapan operasyon sadece ısı ayarının otomatik olarak
düşük veya yüksek olarak ayarlanmasıyla başlayacaktır. Yine de, EKO’nun etkililiği operasyon koşullarına

O

O
O
O
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EVDEN $<5,/0$ (LH) OPERASYONU
Evde kimse yokken ısıyı otomatik olarak 10°C’ye ayarlayarak oda ısısında aşırı düşüşlerin önüne geçilir. Bu operasyon
“Sürekli kullanım” veya “Günlük zamanlayıcı operasyon” tarafından çalıştırılabilir. Gün sayısını 99’a kadar ayarlamak için
lütfen “Günlük zamanlayıcı operasyon”u kullanın.

QEVDEN $<5,/0$ operasyonunu başlatmak için

Sürekli kullanım

Seçenek 1. Sürekli kullanım.
(EVDEN $<5,/0$) butonuna ünite
operasy-ondayken veya operasyonda değilken basın.
”, “

”, “

”, “

”LCD ekranda gösterilecektir.

Seçenek 2. Günlük zamanlayıcı operasyon.
(EVDEN $<5,/0$) butonuna ünite operasyondayken

O

Oda ısısı 10°C’ye ayarlanır ve ısıtma operasyonu başlar.
“
O

1

”, “

”, “

”, “

LCD ekranda gösterilecektir.

Gerekli olduğu durumlarda operasyon günlerinin sayısını ayar-

layın (1 günden 99 güne kadar).
Gün sayısını seçmek için (TIME) (ZAMAN) butonuna basın.
Gün sayıları yanıp söner.
* Gün sayısını 99 gün, 98 gün, 97 gün.... 3 gün, 2 gün, 1 gün,
olarak ayarlamak için “(DOWN)” “(AŞAĞI)” butonuna basın.
(DOWN)” to set number of days from 99 days, 98
Gün sayıları saat 0:00’ı gösterdiğinde sayılmıştır.
Operasyon günü sayısını seçmek için (GÖNDER) butonuna basın. Operasyon günü sayısı için ekranda günler yanıp sönmeyi bırakır.(SEND)
OOperasyon günü sayısını düzenlemek veya sürekli kullanım
sağlamak için (CANCEL) (İPTAL) butonuna basın.

Day timer operation

Q EVDEN $<5,/0$ operasyonunu iptal etmek için
((START/STOP) (BAŞLAT/DURDUR) butonuna basın. Ya da

O

(EVDEN $<5,/0$) butonuna bir daha

O

basın.Bir önceki operasyon moduna dönün. Ya da
O

(MOD) butonuna basarak başka bir operasyon

modu seçin.

NOT
O Evden $\UMNB için operasyon gün sayısını ayarladıktan sonra veya (Evden $\UMNB) butonuna tekrar

basılmasınınardından ünite bir önceki modda çalışacaktır.
O Evden $\UMNB operasyonu boyunca fan hızı ve yatay hava deflektörü pozisyonu değiştirilemeyecektir.
O (Evden $\UMNB) butonuna basıldığında, Haftalık Zamanlayıcının veya Zamanlayıcının uygulamaları iptal edilir.
O Güç kesintisi durumunda, otomatik yeniden başlatmanın ardından, operasyon gün sayısı için bütün ayarlar yeniden

yapılacaktır ve ünite sürekli kullanım modunda olacaktır.
O Çoklu bağlantılar için, her bir oda, sadece FAN, SOĞUTMA, NEM ALMA veya OTOMATİK modlardan farklı farklı ,

operasyon modlarında çalışıyorsa, Evden D\UMNB operasyonu ayarlaması yapılsa bile, operasyon kullanılamaz.
Evden $\UMNB operasyonunu başlatmak amacıyla, bütün odalardaki operasyonlar durdurulmalıdır. Ardından (EVDEN
$<5,/0$) butonuna basılarak Evden $\UMNB operasyonu başlatılır.
O Çoklu bağlantılar için, bütün odalar ISITMA operasyonundaysa, Evden $\UMNB operasyonunu (EVDEN
$<5,/0$)butonuna basarak devreye almak mümkündür.
O Çoklu bağlantılar için, iki veya daha fazla odada Evden $\UMNB operasyonu devreye alınmışsa, 10°C ısıya erişmek
mümkün olmayabilir. Ek olarak, bu aynı zamanda dış mekan ısısına da bağlıdır.
O GÜÇ, SESSİZ ve EKO operasyonlar Evden $\UMNB operasyonu sırasında uygulanamazlar.
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TEMİZLİK (TEK DOKUNUŞLA TEMİZLİK) OPERASYONU
Soğutma operasyonunun ardından küflenmeyi önlemek için iç ßQLWH ısı eşanjörünün kurutulması.

Q

TEMİZLİK operasyonunu başlatmak için

•Ünite KAPALI durumdayken (CLEAN) (TEMİZLİK) butonuna basın.

1

Tek Dokunuşla Temizlik operasyonu için gerekli toplam süre 60
dakikadır. Bu operasyon boyunca, ISITMA veya FAN operasyonu
devreye alınacaktır.
Tek dokunuşla temizlik sırasında, operasyon lambası yanıp söner.
LCD ekranda gösterilecektir.

Q

TEMİZLİK operasyonunu iptal etmek için

• (BAŞLAT/DURDUR)

• (CLEAN)

butonuna basın. Ya da

(TEMİZLİK) butonuna yeniden basın.

NOT
TEMİZLİK operasyonu bittiğinde, ünite otomatik olarak KAPALI konuma geçecektir.
Haftalık Zamanlayıcı veya Tek Seferlik Zamanlayıcı ayarlandıysa, CLEAN fonksiyonunu işletime
almadan önce bu zamanlayıcıların iptal edilmesi gerekir.
Çoklu bağlantılar için, (TEMİZLİK) butonuna basılınca, operasyon FAN işletimiyle sınırlandırılır.
Çoklu bağlantılar için, bir oda TEMİZLİK operasyonunu devreye aldığında diğer odalar SOĞUTMA, NEM
ALMA veya FAN operasyonlarını devreye alabilirler. Buna rağmen, diğer odalar ISITMA operasyonunun
devreye alınmasına ihtiyaç duyduğu zaman klima BEKLEME moduna geçecektir. TEMİZLİK operasyonu
bittikten sonra ISITMA operasyonu başlayacaktır.

O

O
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Tekli Zamanlayıcı (ON/OFF ZAMANLAYICI) OPERAYONU
APATMA ZAMANLAYICISI

Cihaz önceden belirlenen bir zamanda kapanmaya ayarlanabilir.
1. (KAPATMA ZAMANLAYICISI)
butonuna basın, ekranda yanıp söner.
2. (ZAMAN)
butonuyla “kapanma zamanını” ayarlayın.
3. Ayarladıktan sonra, uzaktan kumanda cihazını iç üniteye yönlendirin ve
(SEND) (GÖNDER) butonuna basın.
yanıp sönme yerine “zamanı ayarla” ışıkları yanar.
İç üniteden bir bip sesi gelir ve iç ünitenin üzerindeki (ZAMANLAYICI) lambası
yanar.

1

AÇMA ZAMANLAYICISI

Cihaz belirlenen bir zamanda açılmaya ayarlanabilir.
1. (AÇMA ZAMANLAYICISI) butonuna basın, ekranda yanıp söner.
2. (ZAMAN)
butonuyla “açma zamanını” ayarlayın.
3. Ayarladıktan sonra, uzaktan kumanda cihazını iç üniteye yönlendirin ve
(SEND) (GÖNDER) butonuna basın.
yanıp sönme yerine “zamanı ayarla” ışıkları yanar.
İç üniteden bir bip sesi gelir ve iç ünitenin üzerindeki (ZAMANLAYICI) lambası
yanar.

AÇMA/KAPAMA ZAMANLAYICISI

● Cihaz belirlenen zamanlarda açılacak veya kapanacaktır.
● İşlem en erken gelen önceden ayarlanmış zamanda gerçekleşir.
● Ekranda görünen ok işareti işlem sıralamasını gösterir.
1. (OFF-TIMER) (KAPATMA ZAMANLAYICISI) butonuna basın, ekranda yanıp söner.
2. (ZAMAN) butonuyla “kapanma zamanını” ayarlayın. Ayarladıktan sonra, uzaktan
kumanda cihazını iç üniteye yönlendirin ve (SEND) (GÖNDER) butonuna basın.
3. (AÇMA ZAMANLAYICISI) butonuna basın
“kapanma” zamanı ışığını yakın.
Ve yanıp söner.
4. (ZAMAN)
butonuyla “açma” zamanını ayarlayın.
5. Ayarladıktan sonra, uzaktan kumanda cihazını iç üniteye yönlendirin ve
(SEND) (GÖNDER) butonuna basın.
yanıp sönme yerine “açma” zamanı görülür.
İç üniteden bir bip sesi gelir ve iç ünitenin üzerindeki (ZAMANLAYICI) lambası yanar.

Zamanlayıcı üç farklı şekilde kullanılabilir. KAPATMA-zamanlayıcısı, AÇMAzamanlayıcısı ve (AÇMA/KAPAMA) zamanlayıcısı. Referans olarak
kullanılacağından ilk olarak güncel zamanı ayarlayın.

Q

Rezervasyonu iptal etmek için

●Uzaktan kumanda cihazının sinyal penceresini iç üniteye doğru tutun ve (İPTAL) butonuna basın ve “AÇMAK veya
KAPAMA zaman ayarı” bir bip sesiyle kaybolur ve iç ünite üzerindeki (ZAMANLAYICI) lambası söner.

NOT
● Kullanıcı KAPANMA zamanlayıcısı, AÇMA zamanlayıcısı veya AÇMA/KAPAMA zamanlayıcısından sadece birini ayarlayabilir.
● HAFTALIK ZAMANLAYICI hali hazırda ayarlıysa, TEK SEFERLİK ZAMANLAYICI ayarlanarak bu zamanlayıcı operasyonuna öncelik
verilebilir. TEK SEFERLİK ZAMANLAYICI operasyonu tamamlandığında HAFTALIK ZAMANLAYICI operasyonu devreye alınır.
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EKO UYKU ZAMANLAYICI OPERASYONU
Zamanlayıcı 7 saatlik bir süreye ayarlanabilir.
(UYKU)
butonuna OTOMATİK, ISITMA, NEM ALMA, SOĞUTMA veya FAN operasyonu sırasında
basılırsa, ünite oda ısısını yükseltir ve fan hızını azaltır. Bu şekilde enerji tasarrufu yapılır.
EKO UYKU ZAMANLAYICI operasyonundan önce güncel zamanı ayarlayın.

Q EKO UYKU ZAMANLAYICI operasyonunu başlatmak için

1

(SLEEP) (UYKU) butonuna operasyon sırasında basın.
KAPATMA”, kapatma zamanı “ ” ve saat sayısı uzaktan kumanda cihazı
ekranında gösterilir.
EKO UYKU ZAMANLAYICI operasyonu boyunca, fan hızı ultra yavaş
olacaktır.
İç üniteden bir bip sesi gelir ve iç ünitenin üzerindeki (ZAMANLAYICI)
lambası yanar.
butonuna tekrar tekrar basarak, saatlerin sayısı aşağıdaki
(UYKU)
gibi değiştirilebilir:

1H

2H

3H

7H

UYKU ZAMANLAYICISI
kapatma

● EKO UYKU ZAMANLAYICISI operasyonu sırasında, klima tasarlanan
saat sayısı boyunca çalışmaya devam edecek ve sonra kapanacaktır.
● EKO UYKU ZAMANLAYICISI ayarlandığında, uzaktan kumanda cihazı
ekranında kapanma zamanı gösterilir.
Örnek: EKO UYKU ZAMANLAYICISI
saat 18:00’da bir saat için ayarlandıysa
kapanma saati 19:00 olacaktır.

Q EKO UYKU ZAMANLAYICI operasyonunu iptal etmek için

(BAŞLAT/DURDUR)
butonuna basın.
● Oda kliması kapanacaktır.
Uzaktan kumanda cihazı ekranında kapanma zamanı ve saat
sayısı kaybolana kadar (UYKU) butonuna tekrar tekrar basın.
(İPTAL) butonuna basın.
● İç üniteden bir bip sesi gelir ve iç ünitenin üzerindeki
(ZAMANLAYICI) lambası söner.
● UYKU ZAMANLAYICI operasyonu iptal edilir.
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EKO UYKU ZAMANLAYICISI OPERASYONU
Q EKO UYKU ZAMANLAYICISI ve AÇILMA ZAMANLAYICISINI ayarlama

Klima EKO UYKU ZAMANLAYICISI ile kapatılır ve AÇILMA ZAMANLAYICISI ile açılır..
1. AÇILMA ZAMANLAYICISI’nı ayarlayın.
2. (Uyku)

butonuna basın ve EKO UYKU ZAMANLAYICISI’nı ayarlayın.
Örnek:
Bu durumda, klima 2 saat içerisinde (01:38’de) kapanır ve sabah
06:00’da açılır.

Q EKO UYKU ZAMANLAYICISI ve AÇILMA ZAMANLAYICISI işletimini iptal etme
Uzaktan kumandayı iç üniteye yöneltin ve (CANCEL) (İptal)
O

O
O

butonuna basın.

“
”, “
”, “
”Uzaktan kumanda
ekranında OFF (Kapalı), kapanma süresi, saat sayısı, “ON”
(Açık) ve AÇILMA ZAMANLAYICISI görüntülenir.
İç üniteden bip sesi verilir ve iç ünite üzerindeki (TIMER) (Zamanlayıcı) lambası kapanır.
EKO UYKU ZAMANLAYICISI ve AÇILMA ZAMANLAYICISI ayarları iptal edilir.

EKO UYKU ZAMANLAYICISI ayarından 30 dakika sonar dış fan hızı düşük ses düzeyine indirilir ve konforlu
işletime geçilir.
EKO UYKU ZAMANLAYICISI ayarından 1 saat sonar ayar sıcaklığı hafif düzeyde değiştirilir. Sıcaklık
değişimi miktarı klima tipine bağlıdır.
Bu otomatik işletim değişiklikleri konfordan ödün vermeden enerji tasarrufu sağlamaya katkıda bulunur.
Enerji tüketimi düzeyi dış ortam sıcaklığına, oda sıcaklığına, ayarlanan sıcaklığa veya klima tipine bağlıdır.
Soğutma işletimi [diyagram yalnızca gösterim amaçlıdır]
Sıcaklık

Isıtma işletimi [diyagram yalnızca gösterim
amaçlıdır]
Sıcaklık

Dış fan
hızında düşüş

30 dakika

Değişim
sıcaklığı

Dış fan
hızında düşüş

1 saat

30 dakika

Değişim
sıcaklığı

1 saat

NOT
O EKO UYKU ZAMANLAYICISI, KAPANMA ZAMANLAYICISI veya AÇILMA/KAPANMA ZAMANLAYICISI daha önceden ayarlanmışken
ayarlanmışsa KAPANMA ZAMANLAYICISI veya AÇILMA/KAPANMA ZAMANLAYICISI yerine EKO UYKU ZAMANLAYICISI etkili olur.
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HAFTALIK ZAMANLAYICI OPERASYONU
O

O
O
O

A veya B modunu seçmek mümkündür. Her mod için günde 6’ya kadar program ayarlanabilir. Toplamda, her
bir mod için haftalık maksimum 42 program ayarlanabilir.
Takvim ve saat ayarlanmadığı durumlarda HAFTALIK ZAMANLAYICI ayarları rezervasyonu yapılamaz.
Takvim ve saat doğru ayarlanmadığı durumlarda HAFTALIK ZAMANLAYICI doğru bir şekilde çalışmayacaktır.
Takvim ve saat için rezervasyon HAFTALIK ZAMANLAYICI’yı devreye almadan önce ayarlanacaktır.

Aşama 1 : Uzaktan kumanda cihazıyla rezervasyon planını ayarlayın. Kayıtlı rezervasyonları iç üniteye
gönderin ve sonra devreye alın.
Aşama 2 : A veya B Modunu seçin ve HAFTALIK ZAMANLAYICIYI aktifleştirin veya etkisizleştirin.
Aşama 3 : Rezervasyon planlarını kopyalayın ve iptal edin.

Aşama 1 : Uzaktan kumanda cihazıyla rezervasyon planını ayarlayın. Kayıtlı rezervasyonları iç üniteye gönderin ve sonra devreye alın.
Q HAFTALIK ZAMANLAYICI nasıl ayarlanır.

1. A veya B Modunu seçin.

1

(WEEKLY) (HAFTALIK)
butonuna basın,
ekranda yanıp söner. (A Modu seçilir).

2

(WEEKLY) (HAFTALIK)
yanıp söner.(B Modu seçilir).

butonuna tekrar basın,

Rezervasyon yapılmamışsa, AÇIK/KAPALI ,
belirir.

O

O

Rezervasyon yapılmışsa, AÇIK/KAPALI

ışıklar yanar.
ve

ve

ekranda
ekranda

ekranda belirmeyecektir.

2. Program ayarlama
Press

(WEEKLY) button for about 3 seconds. The selection mode

can be changed.
, day: Mon, program no. : 1, ON/OFF, setting time and setting
temperature blink on the display.

3. İstenilen günler seçilir
(GÜN) butonuna basın.

3

Günler Pzt→Sal→Çar
Per
Cum→Cmt
Pzr
Pzt , Sal,
Çar, Per, Cum, Cmt, Pzr [Bütün günler] Pzt, Sal, Çar, Per, Cum[hafta
içi] → Cmt, Pzr [hafta sonu] Pzt→Sal olarak değişir.
Günlük rezervasyon için [Bütün günler]’i seçin.
Pazartesiden Cumaya kadar rezervasyon yapmak
istiyorsanız [weekday] [Hafta içi]’ni seçin. Cumartesi
ve Pazar rezervasyon yapmak istiyorsanız [weekend]
[hafta sonu]’nu seçin.
O Rezervasyon ayarlandıktan sonra, aynı anda kontrol etmek ve düzenleme yapmak kolaydır.

4

4. Program sayısını seçmek için butona basın.
Sayılar şu aralıkta değişir: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 →
O Program sayısı ayarlandıysa, değişiklik yapmak amacıyla
yukarıdakileri yapın.

1 → 2 ....
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HAFTALIK ZAMANLAYICI OPERASYONU

5

6

7

5. AÇMA ZAMANLAYICISI veya KAPATMA ZAMANLAYICISI rezervasyonu
için (AÇMA-KAPATMA ZAMANLAYICISI) butonuna basın
6. Zaman rezervasyonunu ayarlamak için (TIME/ZAMAN) butonuna basın.
7. Isı rezervasyonunu ayarlamak için (TEMP veya
) butonuna basın.
8. (TAMAM) butonuna basın. Rezervasyon ayarlanmıştır. Gün, program
sayısı, AÇMA rezervasyonu, ısı ayarları yanacak ve devamlı olarak yanıp
sönecektir. Rezervasyon tamamlanmadıysa, ayarlar hafızada depolanmayacaktır.
Rezervasyona devam etmek için tuşlara basın. Rezervasyon için 3 ila
8.adımları takip et.
9. Bütün rezervasyonlar ayarlandıktan sonra, (SEND) (GÖNDER) butonuna
basın, bu işlem esnasında uzaktan kumanda cihazını iç üniteye doğru 3
saniye kadar tutun. İç ünite üzerindeki zamanlayıcı lambası hızlı bir şekilde
yanıp sönecektir.
•İç üniteden bip sesi duyulduktan sonra, ZAMANLAYICI lambası yanacaktır.
Lütfen ZAMANLAYICI lambasının yandığından emin olun.
Bu, rezervasyonun iç ünitede depolandığını ve Zamanlayıcı fonksiyonunun
yerine getirildiğini göstermektedir.
Rezervasyon içeri uzaktan kumanca cihazı ekranında gösterilecektir.
İç ünitenin ZAMANLAYICI lambası yanmıyor ise, uzaktan kumanda cihazını
iç üniteye yaklaşık 3 saniye tutarak (SEND) (GÖNDER) butonuna basın.
DİKKAT ! Rezervasyon ayarları sırasında (İPTAL) butonuna
basmayon, zira bu bütün rezervasyon içeriğinin kaybolmasına neden
olacaktır.
O (GÖNDER) butonuna basılmadan, rezervasyon içerikleri iç
ünitede depolanmayacaktır.

O

8

9

NOT
Her gün 6 program ayarlanabilir. Her bir program sayısı için AÇMA ZAMANI veya KAPATMA ZAMANI rastgele yapılabilir.
(GÖNDER) butonuna basıldığında, her bir program sayısı için AÇMA ZAMANLAYICISI veya KAPATMA ZAMANLAYICISI ayarlaması otomatik olarak yapılacaktır böylelikle 1 numaralı program en erken zamanda ve 6 numaralı program en geç zamanda
devreye konulacaktır.
Ayarlama zamanı aynı ise, Öncelik son rezervasyon içeriğine verilecektir.
DİKKAT!
Uzaktan kumanda cihazı boşta kalırsa ve (GÖNDER) butonuna rezervasyon yapıldıktan sonra 3 dakika içinde basılmazsa,
bütün güncel rezervasyonlar kaybolur.
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HAFTALIK ZAMANLAYICI OPERASYONU
Aşama 2: A veya B Modunu seçin ve HAFTALIK ZAMANLAYICIYI aktifleştirin veya etkisizleştirin.

1
2

3

• HAFTALIK ZAMANLAYICI ayarlarının A veya B modu nasıl seçilir.
1. (WEEKLY) (HAFTALIK) butonuna basın. ve ekranda
yanıp söner
(Normal olarak A modu ilk olarak yanıp söner).
2. (HAFTALIK) butonuna yeniden basın.
ve ekranda
yanıp söner
3. A veya B Modunu seçin. (SEND) (GÖNDER) butonuna basın, bu işlem esnasında
uzaktan kumanda cihazını iç üniteye doğru 3 saniye kadar tutun. İç ünite üzerindeki
zamanlayıcı lambası hızlı bir şekilde yanıp sönecektir.
İç üniteden bip sesi duyulduktan sonra, ZAMANLAYICI lambası yanacaktır.
Lütfen ZAMANLAYICI lambasının yandığından emin olun.
BU A veya B Modu seçiminin ve aktif HAFTALIK ZAMANLAYICININ onaylandığını
gösterir.
• Etkisiz HAFTALIK ZAMANLAYICI ayarı.
1. Uzaktan kumanda cihazını iç üniteye yönlendirin ve (CANCEL) (İPTAL) butonuna
basın.
İç üniteden bip sesi gelecektir ve ZAMANLAYICI lambası SÖNECEKTİR:
Rezervasyon göstergesi uzaktan kumanda cihazı ekranında da kaybolacaktır.
Bu etkisiz HAFTALIK ZAMANLAYICININ onaylandığını gösterir.
• HAFTALIK ZAMANLAYICI ayarını tekrar aktifleştirmek için,
“HAFTALIK ZAMANLAYICI ayarı A veya B Modunda nasıl seçilir” kısmındaki
adımları tekrarlayın.

1

NOTE
O TEK SEFERLİK ZAMANLAYICI ayarlandığı zaman, HAFTALIK ZAMANLAYICI operasyonu kesilir. TEK SEFERLİK
ZAMANLAYICI operasyonu tamamlandıktan sonra HAFTALIK ZAMANLAYICI operasyonu devreye alınır.
O TEK SEFERLİK ZAMANLAYICI iptal edildiğinde HAFTALIK ZAMANLAYICI operasyonu da iptal edilir. Aktifleştirmek
için HAFTALIK ZAMANLAYICI operasyonu ayarı yapılması gerekir.
O Otomatik yeniden başlatmanın ardından, HAFTALIK ZAMANLAYICI operasyonu iptal edilir. Aktifleştirmek için
HAFTALIK ZAMANLAYICI operayonu ayarı yapılması gerekir.
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HAFTALIK ZAMANLAYICI OPERASYONU
Aşama 3: Rezervasyon planlarını kopyalayın ve iptal edin.

1
2

3

4

5

• Kopyalama ve yapıştırma nasıl yapılır.
Veriyi bir günden diğerine kopyalayarak rezervasyon planlarını düzenlemek
kolaydır.
1. A veya B Modunu seçmek için (HAFTALIK) butonuna basın.
2. Rezervasyon programını düzenlemek için 3 saniye boyunca (HAFTALIK)
butonuna basın.
3. Kopyalamak için haftanın bir gününü seçmek amacıyla (DAY) (GÜN)
butonuna basın.
4. (KOPYALA/YAPIŞTIR) butonuna basın. Ekranda “YAPIŞTIR” yanıp söner.
KOPYALAMA modunu iptal etmek için (İPTAL) butonuna basın. Normal
ayarlama modu devreye girer.
5. Yapıştırmak için haftanın bir gününü seçmek amacıyla (DAY) (GÜN)
butonuna basın.
6. Yapıştırmak için (KOPYALA/YAPIŞTIR) butonuna bir daha basın.
ekranda sadece yanıp söner.
7. Diğer günleri kopyalamak için
veya
veya
veya butonlarına basın.
Ardından 3. adımdan başlayın.
8. Kopyalama ve yapıştırma tamamlandıktan sonra, (SEND) (GÖNDER) butonuna basın, bu işlem esnasında uzaktan kumanda cihazını iç üniteye doğru
3 saniye kadar tutun. İç ünite üzerindeki zamanlayıcı lambası hızlı bir şekilde
yanıp sönecektir.
İç üniteden bip sesi duyulduktan sonra, ZAMANLAYICI lambası yanacaktır.
Lütfen ZAMANLAYICI lambasının yandığından emin olun.
ZAMANLAYICI lambası yanmazsa (GÖNDER) butonuna tekrar basın.
•(GÖNDER) butonuna basılmadığı durumda rezervasyon verisi değişmeyecektir.

6

8

NOT
O

Rezervasyon verisi yoksa bir günden diğerine veri kopyalama işlemi gerçekleştirilemez.
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HAFTALIK ZAMANLAYICI OPERASYONU
Aşama 3: Rezervasyon planlarını kopyalayın ve iptal edin.
Q HAFTALIK ZAMANLAYICI nasıl silinir.

1

[Bir program sayısı rezervasyonunu silmek]
1. A veya B Modunu seçmek için (HAFTALIK) butonuna basın.

2
2. Rezervasyon programını düzenlemek için 3 saniye boyunca (HAFTALIK)
butonuna basın.
3. Düzenlemek için haftanın bir gününü seçmek amacıyla (DAY) (GÜN)
butonuna basın.

3

4. Program sayısını seçmek için butona basın. Seçili program sayısı yanıp
sönecektir.
5. (DELETE) (SİL) butonuna basın. Seçili program sayısı rezervasyonu
silinecektir.

4

6. Silme işleminden sonra, (SEND) (GÖNDER) butonuna basın, bu işlem
esnasında uzaktan kumanda cihazını iç üniteye doğru 3 saniye kadar tutun.
İç ünite üzerindeki zamanlayıcı lambası hızlı bir şekilde yanıp sönecektir.
İç üniteden bip sesi duyulduktan sonra, ZAMANLAYICI lambası yanacaktır.
Lütfen ZAMANLAYICI lambasının yandığından emin olun.
• (GÖNDER) butonuna basılmadığı durumda rezervasyon değişmeyecektir.

5

6
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HAFTALIK ZAMANLAYICI OPERASYONU
Aşama 3: Rezervasyon planlarını kopyalayın ve iptal edin.
[Bir gün rezervasyonunu silmek]

1

1.

2

2.

A veya B Modunu seçmek için (HAFTALIK) butonuna basın.
Rezervasyon programını düzenlemek için 3 saniye boyunca
(HAFTALIK) butonuna basın.

3

4

3.
Düzenlemek için haftanın bir gününü seçmek amacıyla (GÜN)
butonuna basın.
4.
10 saniye boyunca (SİL) butonuna basın. Bütün program
numaraları için rezervasyon silinecektir.
O Kısa bir süre için basarsanız, bir program numarası için rezervasyon
silinecektir.

(SEND) (GÖNDER) butonuna basın, bu işlem
5. Silme işleminden sonra,
esnasında uzaktan kumanda cihazını iç üniteye doğru 3 saniye kadar tutun. İç
ünite üzerindeki zamanlayıcı lambası hızlı bir şekilde yanıp sönecektir.
İç üniteden bip sesi duyulduktan sonra, ZAMANLAYICI lambası yanacaktır.
Lütfen ZAMANLAYICI lambasının yandığından emin olun.
O

(GÖNDER) butonuna basılmadığı durumda rezervasyon değişmeyecektir.

5
[A veya B Modunu Silin]
1. A veya B Modunu seçmek için (HAFTALIK) butonuna basın.

1

2. A veya B Modu ekranda yanıp sönerken uzaktan kumanda cihazını iç
üniteye çevirin ve 10 saniye kadar (SİL) butonuna basın.
İç üniteden bip sesi çıkmasının ardından A veya B Modu için rezervasyonlar kaybolacaktır.

2

NOT
Uzaktan kumanda cihazındaki bütün rezervasyonlar silindi ve (GÖNDER) butonuna basıldıysa, iç mekan ünitesine sinyal gönderilmeyecektir. ZAMANLAYICI lambası sönük olmaya devam edecektir ve iç ünitede
depolanmış rezervasyon tamamlanacaktır.
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BİLGİ FONKSİYONU
( BİLGİ)
butonuna basarak, uzaktan kumanda cihazı çevresindeki ısı ve aylık güç tüketimi
uzaktan kumanda cihazının ekranında gösterilebilir.
O Pilleri değiştirdikten sonra, uzaktan kumanda cihazını iç üniteye yönlendirin ve (GÖNDER)
butonuna basın.
Güncel takvim ve saat iç üniteden iletilecektir.
O İç üniteden bilgi almak amacıyla, uzaktan kumanda cihazı ile iç ünite alıcısı arasındaki mesafe 2 metreye
kadar olmalıdır.
O

Q Uzaktan kumanda cihazı etrafındaki ısının kontrol edilmesi
(INFO)

1

(BİLGİ) butonuna basın.

Isı 10 saniye boyunca ekranda gösterilecektir.

Q Aylık güç tüketimini kontrol etmek
Uzaktan kumanda cihazını iç ünite alıcısına çevirin (iç üniteye 2 metre
kadar yakınlıkta) ve (BİLGİ) butonuna
basın. Sinyal iletimi için 2
saniye bekleyin.
Uzaktan kumanda cihazının etrafındaki ısı gösterilirken (INFO)
(BİLGİ) butonuna tekrar tekrar basın. Ekranda aşağıdakiler gösterilecektir::
bu ay ısıtma için güç tüketim
miktarı geçen ay ısıtma için güç
tüketim miktarı bu ay soğutma için güç tüketim miktarı geçen ay
soğutma için güç tüketim miktarı
uzaktan kumanda cihazının
etrafındaki ısı bu ay ısıtma için güç tüketim miktarı döngüsel olarak
devam eder.
O Göstergeler verilmiyorsa, uzaktan kumanda cihazını iç ünitenin alıcısına
yaklaştırın.

Q Güncel takvim ve saat iç üniteden alınabilir.
Uzaktan kumanda cihazını iç ünite alıcısına çevirin (iç üniteye 2 metre
kadar yakınlıkta) ve (BİLGİ) butonuna
basın. Sinyal iletimi için
2 saniye bekleyin.
Güncel takvim ve saat alındıktan sonra, bunların doğruluğunu
(CLOCK) (SAAT)
butonuna basarak kontrol edin.
O

İç üniteye güç desteği bulunmuyorsa ve saat ayarlanmamışta,
BİLGİ fonksiyonu, bilgi alışverişi için kullanılamaz.

NOT
O

Klimada arıza oluşması durumunda, (BİLGİ) tuşuna

basılarak hata kodu ekranda gösterilebilir.

Uzaktan kumanda cihazını iç ünite alıcısına çevirin (iç üniteye 2 metre kadar yakınlıkta) ve (BİLGİ) butbasın. Sinyal iletimi için 2 saniye bekleyin.
onuna
Bir hata kodu ekranda gösterilir.
Servis merkezini arayın ve hata kodu hakkında bilgi verin.
O RAM-130NP6A modelimde “Aylık güç tüketimi” bilgisi mevcut değildir.
O Aylık güç tüketimini kontrol etmek için bilgi Fonksiyonu.
Kurulum sırasında, güç kesintisi veya AÇILMA / KAPATMA kesintisi olursa, her bir iç ünite için (bekleme modunda veya otomatik yeniden başlatma modundaki ünite) saat ve takvim ayarlarının yapıldığından emin olun,
tekli veya çoklu bağlantılar için bu işlem (START/STOP) (BAŞLATMA/DURDURMA) butonuna basılarak yapılır.
Yukarıda belirtilenler yapılamazsa aylık güç tüketim miktarı uzaktan kumanda cihazı ekranında gösterilmeyecektir.
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İŞLETİM MODU KİLİTLEME
Uzaktan kumanda cihazı şu operasyonları sabitleyebilir: ISITMA modu (FAN dahil), SOĞUTMA modu (FAN
dahil) ve NEM ALMA modu (FAN dahil).
Q ISITMA modu operasyonunu (FAN dahil) kilitleme metodu..
Uzaktan kumanda
cihazı KAPALI konumdayken (EKO) ve
(GÜÇ) butonlarına aynı anda 5 saniye kadar basın.
“ “ve
10 saniye boyunca ekranda gösterilecektir. Daha
sonra, ve kalacaktır.
Bu, ISITMA modu operasyonunun kilitlendiğini gösterir.
(MOD) butonuna

basarken veya

ekranda gösterilecektir.

Q ISITMA modu operasyonunu (FAN dahil) kilidini açma metodu
cihazı KAPALI konumdayken (EKO) ve
Uzaktan kumanda
(GÜÇ) butonlarına aynı anda 5 saniye kadar basın.
10 saniye boyunca ekranda bütün operasyon modlarının sembolleri görülecektir.
Bunun ardından, operayon modu sembolü iptalden önce gösterilecektir.
Bu, ISITMA modu operasyonunun kilidinin açıldığını gösterir.
Q SOĞUTMA ve NEM ALMA modu (FAN dahil) operasyonlarını kilitleme metodu
Uzaktan kumanda

cihazı KAPALI konumdayken (EKO) ve

(SESSİZ)butonlarına

aynı anda 5 saniye kadar basın.

“
”, “
Daha

”, “
” ve
“ 10 saniye boyunca ekranda gösterilecektir.
sonra, kalacaktır.

Bu, SOĞUTMA ve NEM ALMA modu operasyonunun kilitlendiğini gösterir. (MOD)
butonuna basarken, veya ekranda gösterilecektir.
NEM ALMA
modu
(FAN dahil) operasyonlarını
SOĞUTMA ve
kilidinin açılması metodu
Q SOĞUTMA ve NEM ALMA modu (FAN dahil) operasyonlarını kilidinin açılması
metodu
Uzaktan kumanda cihazı KAPALI konumdayken
(EKO) ve
(SESSİZ) butonlarına aynı anda 5 saniye kadar basın.
10 saniye boyunca ekranda bütün operasyon modlarının sembolleri görülecektir.
Bunun ardından, operayon modu sembolü iptalden önce gösterilecektir.
Bu, SOĞUTMA ve NEM ALMA modu operasyonunun kilidinin açıldığını gösterir.

NOT
İlk olarak ZAMANLAYICI rezervasyonları etkisizleştirilmelidir. Ardından, Operasyon Modu Kilidi fonksiyonu
aktifleştirilebilir.
O ISITMA, SOĞUTMA ve NEM ALMA modu (FAN dahil) operasyonlarının kilidi (YENİDEN BAŞLATMA)
butonuna
O

basılarak açılabilir. Bununla birlikte, (YENİDEN BAŞLATMA) butonuna basılması durumunda, uzaktan kumanda
cihazında depolanan bütün bilgi kaybolacaktır. Gerekli bilgiyi tekrar ayarlamanız gerekebilir.
O Çoklu bağlantılar için, ilk olarak ISITMA’da kilitlenmeye ayarlanmış ünite ve modun yüksek önceliği bulunacaktır. Farklı modlarda işletim için seçilmiş diğer üniteler, ilk operasyon ünitesi devreden çıkarılana veya
mod ilk üniteyle aynı olmak üzere seçilene kadar BEKLEME konumunda kalacaktır.
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Not
●

Güvenlik testi için tavsiye edilen ısı aralığı aşağıdaki gibidir:

İç 0ekan
Dış Mekan

Kuru
Islak
Kuru
Islak

term. °C
term. °C
term. °C
term.°C

Soğutma
Minimum
Maksimum
21
32
15
23
21
43
15
26

Isıtma
Minimum
Maksimum
20
27
12
19
2
21
1
15

DEVRE KESİCİ
Oda klimasını kullanmadığınız zaman devre kesiciyi “KAPALI” konuma getirin.
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İDEAL OPERASYON YOLLARI

Uygun Oda Sıcaklığında

Perde ve panjur takın.

Pencereler
aracılığıyla
odaya giren
ısıyı azaltmak
mümkün.

! Dikkat
Donma sıcaklığı sağlık
için iyi değildir ve elektrik
gücü sarfiyatıdır.

Zamanlayıcının (tkin .ullanımı.

Havalandırma
! Dikkat

Odayı uzun zaman dilimi için kapatmayın.
Taze havanın içeri girmesine olanak tanımak
için ara sıra
pencere
ve camı
açın.

Ön Filtreleri Temizlemeyi Unutmayın
Tozlu ön filtre hava hacmini ve soğutma
etkisini azaltacaktır. Elektrik enerjisi sarfiyatını önlemek için, lütfen filtreyi her 2
haftada bir temizleyin.

Geceleri lütfen “KAPATMA veya AÇMA
operasyon modu”nu sabah uyanma
zamanınızla birlikte kullanın. Bu sayede
rahat bir oda ısısının keyfini çıkaracaksınız.
Lütfen zamanlayıcıyı etkin olarak kullanın.

Lütfen Bebek ve Çocuk İçin Uygun
Isılara Ayarlayın
Üniteyi bebek, çocuk ve hareket zoruluğu çeken yaşlı kişiler için çalıştıracağınz zaman lütfen oda ısısına ve hava akım yönüne dikkat
edin.
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ENGLISH

KULLANICININ BİLGİSİNE

Klima Ve Oda İçindeki Isınma Kaynağı
! Dikkat
Oda ısısı klimanın soğutma kapasitesinin üzerinde ise (örneğin: odaya daha fazla insan
girince, ısıtma ekipmanları kullanılınca vb.), önceden ayarlanan oda ısısına ulaşılamaz.

Uzun Süre Boyunca Çalıştırılmayacak
İç ünite uzun bir süre boyunca kullanılmayacağı
zaman lütfen ünitenin güç bağlantısını şehir şebekesinden çıkarın. Şehir şebekesinde güç
“AÇIK” olarak kalırsa iç ünite “KAPALI” modda
olsa dahi, operasyon kontrol devresi yaklaşık
olarak 12W enerji tüketmeye devam eder.

KAPALI

Yıldırım Mevcut İse
! Uyarı
Yıldırım sırasında bütün üniteyi korumak için lütfen üniteyi çalıştırmayı bırakın ve fişini çekin

Elektrikli Ürünlerden Gelen Etkileşim

! Dikkat
Gürültüden kaçınmak için, lütfen iç mekan ünitesini
ve ünitenin uzaktan kumanda cihazını elektrikli ünitelerden en azından 1 metre uzağa yerleştirin.

İnverter tipi
florasan
lamba.
Etkileşimi önlemek için en
azından 1
metre uzağa
yerleştirin.
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HAVA TEMİZLEME FİLTRELERİNİN TAKILMASI
! DİKKAT
Filtre lambası yandığında temizleme ve bakım işlemleri yapılmalıdır. Temizlemeden önce, operasyonu
durdurun ve güç beslemesini fişten çıkarın.

1

Ön paneli açın
● Ön paneli iki elinizle her iki tarafından tutarak çıkarın.

2

Ön filtreyi çıkarın.
● Filtreyi kıskaçlardan kurtarmak için yukarı doğru
çekin ve çıkarın.

3

Hava temizleme filtrelerinin takılması
● Hava temizleme filtresini her iki tarafından hafifçe
bastırarak çerçeveye takın ve Ön filtre çerçevesinin
içine yerleştirdikten sonra bırakın.

! DİKKAT
Hava temizleme filtresini bükmeyin, bu filtrenin yapısına
zarar verebilir.
Lütfen filtre kaynağını direkt
olarak koklamayın.

4

Ön filtreleri takın
● ”FRONT” (ÖN) yazan yüzeyin ön tarafa baktığından
emin olarak Ön filtreleri takın.
● Ön filtreleri taktıktan sonra, ön paneli şekilde okla
gösterilen üç noktadan bastırın ve kapatın.

NOT
Hava temizleme filtrelerini çıkarma durumunda lütfen yukarıdaki prosedürü izleyin.
Hava temizleme filtreleri kullanıldığında soğutma kapasitesinde az miktarda zayıflama ve soğutma
hızında yavaşlama meydana gelir. Bu nedenle, bu koşullarda kullanılacağı zaman fan hızını “YÜKSEK”
olarak ayarlayın.
● Hava temizleme filtreleri yıkanmamalıdır. Temizlemek için vakumlamanız tavsiye edilir. 1 yıl boyunca
kullanılabilir. Bu hava temizleme filtresinin tip numarası: <SPX-CFH22>. Lütfen filtrenin yenisini edinmek
istediğinizde, sipariş verirken bu numarayı kullanın.
● Klimayı Ön filtre olmadan çalıştırmayın. Toz klimaya girebilir ve arızaya neden olabilir.
●
●
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! DİKKAT
Filtre lambası yandığında temizleme ve bakım işlemleri yapılmalıdır. Temizlemeden önce, operasyonu
durdurun ve güç beslemesini fişten çıkarın.

1.

ENGLISH

BAKIM

ÖN FİLTRE

Ön filtreyi temizleyin zira ön filtre odanın içindeki tozu ortadan kaldırmaktadır. Ön filtrenin toz ile kaplanması
durumunda, hava akımı azalacak ve soğutma kapasitesi düşecektir. Hatta, gürültü meydana gelebilir. Ön filtreyi aşağıdaki prosedürlere uygun olarak temizlediğinizden emin olun.

PROSEDÜR

1

Ön paneli açın ve Ön filtreyi çıkarın.
● Hava temizleme filtrelerini, hava temizleme
filtre çerçevesinden nazikçe çıkarın.

2

Ön filtredeki ve hava temizleme filtresindeki tozu
elektrik süpürgesi kullanarak vakumlayın. Çok
fazla toz varsa, çeşme suyunun altında durulayın
ve yumuşak kıllı bir fırçayla nazikçe fırçalayın. Filtreleri gölgede kurumaya bırakın.

3

●

Hava temizleme filtresini tekrar filtre çerçevesine takın.
Ön filtrenin “FRONT” (ÖN) yazan kısmını öne gelecek şekilde ayarlayın ve orijinal yerlerine oturtun.
● Ön filtreleri taktıktan sonra, ön paneli şekilde okla
gösterilen üç noktadan bastırın ve kapatın.

! DİKKAT
40°C üzerinde sıcak suda yıkamayın. Ön filtre küçülebilir.
Yıkarken, nemini tamamen alın ve gölgede kurumaya bırakın; doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
Ön filtre küçülebilir.
●
●
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2.

Yıkanabilir Ön Panel

●

Ön paneli çıkarın ve temiz suyla yıkayın. Yumuşak
süngerle yıkayın.
Nötr deterjan kullandıktan sonra temiz suyla iyice
yıkayın.

●

Ön panel çıkarılmadığında, yumuşak ve kuru bir bezle
silin. Uzaktan kumanda cihazını yumuşak ve kuru bir
bezle etraflıca silin.

●

Suyu tamamen silin.
İç ünite indikatörlerinde veya sinyal alıcılarında su
kalması soruna yol açar.

Ön paneli çıkarma metodu.
Ayırmak ve bağlamak için ön paneli iki elinizle tuttuğunuzdan emin olun.

Ön Panelin Çıkarılması

Ön Panelin Takılması
Projeksiyon

Delik

Flanş
●

Ön panel iki el kullanılarak tamamen açıldığında,
çıkarmak için sağ kolu dışa doğru çekin ve
diğer taraftan ön paneli hafifçe kapayın, dışarıya
çıkarın.

●

Sol ve sağ kolun projeksiyonlarını hareket
ünite içindeki Flanşlara götürün ve güvenli bir
şekilde deliklere sokun.

! DİKKAT
●

Ünite gövdesine su sıçratmayın veya gövdeyi direkt olarak suya maruz
bırakmayın, bu durum kısa devreye neden olabilir.

Asla sıcak su (40°C üzerinde), benzin, gaz, asit, inceltici veya fırça
kullanmayın zira bunlar plastik yüzeye ve kaplamaya zarar verecektir.

●
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! DİKKAT
Temizleme ve bakım işlemleri sadece kalifiye servis personelince yapılmalıdır. Temizlemeden önce,
operasyonu durdurun ve güç beslemesini fişten çıkarın.

UZUN SÜRE KAPALI TUTULACAK ÜNİTENİN BAKIMI

3.
●

●

(SOĞUK) operasyon modu ayarında üniteyi çalıştırın, ısı
32°C ve fan hızı yarım gün boyunca HI hızında çalışsın, bütün
üniteyi kurutun.
Fişi prizden çekin.
Hava
Üfleme

DÜZENLİ DENETİM
LÜTFEN AŞAĞIDAKİ NOKTALARI KALİFİYE SERVİS PERSONELİNE ALTI AYDA VEYA
YILDA BİR DEFA KONTROL ETTİRİN. SATIŞ DANIŞMANINIZ VEYA SERVİSİNİZLE
BAĞLANTIYA GEÇİN.

Topraklama hattı bağlantısı yok veya kopmuş mu?

1

2

Montaj çerçevesi pastan ciddi olarak etkilenmiş mi ve dış ünite
eğilmiş ve sabit olmayan bir durumda mı?

3

Güç hattı fişi prize sıkıca takılı mı? ( Bunların
aralarında gevşek kontak olmadığından emin olun).
Onayla
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SATIŞ SONRASI HİZMET VE GARANTİ
SERVİS İSTEMEDEN ÖNCE AŞAĞIDAKİ NOKTALARI KONTROL EDİN.
AŞAĞIDAKİ NOKTALARI KONTROL EDİN

KOŞUL
Uzaktan kumanda cihazı
sinyal iletmiyorsa.

●
●

Uzaktan kumanda cihazı
ekranı kara veya siyah.)

●
●

Ne zaman çalışmıyor

●
●

●
●
●

Ne zaman iyi soğutmuyor
Ne zaman iyi ısıtmıyor

●
●
●
●

Pillerin yenilenmesi gerekiyor mu?
Takılan pillerin kutupları doğru mu?

Sigorta sağlam mı?
Elektrik akımı fazlasıyla yüksek veya alçak mı?
Devre kesici “ON” (AÇIK) konumunda mı?
Operasyon modu ayarları diğer iç ünitelerden farklı mı?

Ön filtre toz nedeniyle bloke durumda mı?
Güneş ışığı doğrudan dış ünite üzerine düşüyor mu?
Dış ünitenin hava akımı tıkalı mı?
Pencereler ve kapılar açık mı veya odada herhangi bir ısıtma
kaynağı var mı?
Isı ayarı uygun mu?
İç ünitenin ve dış ünitenin hava girişleri veya hava çıkışları
tıkalı mı?
Fan hızı “Düşük” mü yoksa “SESSİZ” mi?

Notlar
●

●

Operasyon veya operasyonun durdurulmasında, aşağıdaki durumlar oluşabilir
ama bu durumlar operasyon için anormal değildir
(1) Buz dolabı devrinde hafif akış gürültüsü.
(2) Operasyonun durmasıyla uygun bir şekilde soğutulan ve kademeli olarak
ısıtılan fan mahfazasında hafif sürtünme gürültüsü.
Oda klimasından koku yayılması olasıdır, zira çeşitli kokular, sigara, yemek,
kozmetik vb. ona yapışır. Bu nedenle ön filtre ve buharlaştırıcı düzenli olarak
temizlenerek koku azaltılmalıdır.

●

Yukarıdaki incelemelerden sonra klimanız hala normal olarak çalışmıyorsa hemen satış danışmanınızla
iletişime geçin. Ünitenizin modelini, üretim numarasını ve kurulum tarihini bildirin. Lütfen, aynı zamanda arıza
konusunda da bilgi verin.

●

Güç beslemesi nominal gerilime bağlanacaktır, aksi durumda ünite kırılacak ve istenilen kapasiteye
ulaşamayacaktır.

NOT:
Besleme kablosu hasarlıysa, yetkili servis/yedek parça merkezlerinden alınabilecek özel kabloyla
yenilenmek zorundadır.
● Ekipmanların devreye alınmasıyla, özellikle oda ışığı kısık ise, hafif bir aydınlanma oluşabilir. Bu tümüyle
önemsizdir.
Yerel Enerji Sağlayıcı şirketlerin koşulları gözlemlenecektir.
●
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