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Klimalar yüksek de erli ürünlerdir. Yasal haklar n z  ve menfaatlerinizi 
garantiye almak için, lütfen montaj  profesyonel teknisyenlere yapt r n. 
Bu Montaj K lavuzu, irketimiz taraf ndan üretilen Salon Tipi Klima modelleri için 
genel amaçl  sürümdür. Sat n ald n z ürünün görünümü, bu K lavuzda 
aç klananlardan biraz farkl  olabilir; fakat bu farkl l k, uygun i lemleri ve kullan m  
etkilemeyecektir. 
Lütfen seçti iniz modele kar l k gelen bölümleri dikkatlice okuyun ve gelecekte 
ba vurmak üzere K lavuzu uygun bir yerde saklay n. 
 
Kullan m k lavuzuna ek: 
Cihaz, küçük çocuklar veya akli dengesi yerinde olmayan ki iler taraf ndan 
gözetimsiz olarak kullan lmamal d r. 
Küçük çocuklar gözetimde tutularak cihazla oynamalar na engel olunmal d r. 
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[Kullan c lar için talimatlar] 
Lütfen, ünitelerin normal çal mas n  sa lamak için klimay  kullanmadan  
önce K lavuzu dikkatlice okuyun. 

 
 

 
• E er ba ka bir yere montaj veya tamir için ünitenin sökülmesi gerekiyorsa, lütfen 
bayinizle veya yetkili teknisyenlerle irtibata geçin. 
• Bir anormallik olu mas  durumunda (örne in, yan k kokusu), lütfen ünitenin çal mas n  
durdurun, elektrik fi ini prizden çekin ve bayinizle veya yetkili teknisyenlerle irtibata geçin. 
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lemler s ras nda hava geri dönü  
zgaralar n  veya iç ünitenin alt 
panelini açmay n. 

Hava giri ine ve ç k na çubuk 
veya benzeri nesneler sokmay n. 

Giri in veya ç k n yan na böcek 
ilaçlar , boyalar veya ba ka yan c  
maddeler koymay n; bu tür 
maddeleri do rudan ünitlere kar  
püskürtmeyin. 

Makineyi sadece belirtilen gerilim ve 
frekans de erleriyle ve koruyucu 
ayg tlarla çal t r n. Kesinlikle 
sigortalar n yerine bak r teller 
kullanmay n; bu, çal ma ar zalar na 
veya yang n tehlikesine neden olabilir. 

Ünitelerin 
toprak terminali, 
güç kayna n n 
topra na iyi 
ba lanmal d r. 

Klimay  temizlerken, 
lütfen makinenin 
üzerine su 
püskürtmeyin. 
Kliman n mikro-
bilgisayar 
parçalar na  ve 
devrelerine su 
giremesi ar zaya 
veya elektrik 
çarpmas na neden 
olabilir. 

Makine performans  üzerinde olas   
negatif etki ve tehlikelerden kaç nmak 
için,  iç ve d  ünitelerin hava giri  ve 
ç k n  engellemeyin. 

Güç kayb ndan sonra çal may  tekrar 
ba lat n. Güç kayna  tekrar çal maya 
ba lad nda, klima otomatik olarak 
bekleme moduna girer. Çal may  
yeniden ba latmak için Açma/Kapama 
dü mesine bas n. 

E er makine uzun bir sure 
kullan lmayacaksa, güvenlik ve güç 
tasarrufu için güç kayna  ba lant s  
kesilmelidir. 

Uzun bir çal mama süresinden sonra 
çal may  yeniden ba latt n zda, klimay   ve 
kablo ba lant s n  dikkatlice  kontrol etmelisiniz. 
Elektrik kablolar  hasar gördüyse veya ba ka 
nedenlerle de i tirilmesi gerekiyorsa, de i im 
i lemini yapt rarak olas  elektrik çarpmas ndan, 
a r  s nmadan, yang n tehlikesinden veya 
di er tehlikelerden kaç nmak için lütfen 

irketimizin sat -sonras  hizmet temsilcisini 
veya yetkili bak m ma azalar ndaki profesyonel 
teknisyenleri aray n. 

Devre kesicinin s k s k çal mas  
durumunda, makinenin çal mas n  
durdurmal  ve sat c n z  veya 

irketimizin yetkili bak m 
ma azas n  aramal s n z. 
 

Sprey 
s k yoru
m!

K z yorum! 

HAYIR

Hava 
da t m  
engellendi! 

Hava giri i 
engellendi! 

D  ünite ç ünite 

SÖKME VE TAM R LEMLER  Ç N TAL MATLAR 
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   [Parçalar n adlar  ve fonksiyonlar ] 
 
 

 
 

Çal ma özelli i: Kliman n so utma veya nem giderme modunda çal rken kapat lmas  
s ras nda, küf önleme fonksiyonlar  çal t ndan, klima hava üflemeyi derhal 
kesmeyecektir. Üst kayar plaka 30 saniye gecikecek ve ard ndan otomatik olarak 
kapanacakt r. 
 
Özellikler ve görünüm de i ik olacakt r. Tüm ekillerde, fonksiyonlar bir uygulamayla 
tan t lm t r. 
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Hava ç k  

Hava giri i 

Hava giri i 

Hava giri  zgaras  

Alt panel 

Kumanda paneli 
Gösterge ekran  

Hava 

Yukar /a a  hava yönü k lavuzlar  
Dikey hava da t m yönlerini ayarlamak için 

Sol/sa  hava sal n m kanatlar  
Yatay hava da t m yönlerini ayarlamak için 

D  Ünite 

ç ünite 
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Özellikler: 
 Genellikle, gösterge ekran  sadece seçti iniz çal ma modunu ve çal ma durumunu gösterir. 
 Oda s cakl  10°C veya daha dü ükse, nem giderme fonksiyonu kullan lamaz. 
 Oda s cakl  ayarl  s cakl a e it veya daha dü ük oldu unda, klima ünitesi enerji tasarrufu için bir 

süre durur. 
 Klima ünitesi otomatik defrost fonksiyonuna sahiptir ve makine defrost i lemi yaparken gösterge ekran  

üzerinde s tma çal mas  göstergesi yan p söner. 
 Is  pompal  klima ünitesi, s tma çal mas  s ras nda en iyi s tma sonucunu sa lamak için oda 

s cakl na göre otomatik olarak aç lan veya kapanan yard mc  elektrikli s tma fonksiyonuna sahiptir. 
 E er makineyi kapand ktan hemen sonra açarsan z, koruma amaçl  zaman gecikmeli ba latma 

fonksiyonu makineyi  3 dakika sonra açar. 
 
 

 
 
 
 

Kumanda Paneli Gösterge Ekran  

ZAMANLAYICI Dü mesi 
Açma veya kapatma veya zamanlay c  
zaman n  ayarlamak için bu dü meye 
bas n. 

HAVA AKI I Dü mesi 
Bu dü me sol/sa  hava ak  yönünü 
seçmek için kullan l r; bas ld nda kanat 
sal n m yapar veya sabit kal r. 

SALINIM Dü mesi 
Bu dü meye bas lmas , yukar /a a  
kanat modunu de i tirir: do al ak , 
sal n m veya sabit rüzgar. 

FAN HIZI Seçme Dü mesi 
Tercih etti iniz hava ak  h z n  
ayarlamak için bu dü meye bas n: 
Dü ük, Orta, Yüksek. 

SICAKLIK - Dü mesi 
Ayarl  s cakl  1oC azaltmak için bu 
dü meye bas n; en dü ük s cakl k 
16oC’dir. 

SICAKLIK + Dü mesi 
Ayarl  s cakl  1oC art rmak için bu 
dü meye bir defa bas n; en yüksek 
s cakl k 32oC’dir. 

MOD Seçme Dü mesi 
stenen çal ma modlar n  seçmek için bu 

dü meye bas n: Otomatik, So utma, 
Kurutma, Is tma (Fan). 

AÇMA/KAPATMA Dü mesi 
Klimay  açmak veya kapatmak için 
bu tu a bas n. 

Gösterge 
Ekran  

So utma çal mas  
göstergesi 

Kurutma 
çal mas  
göstergesi 

Otomatik çal ma 
göstergesi 

Is tma çal mas  
göstergesi 

Fan çal mas  
göstergesi 

Dü ük h z 
göstergesi 

Orta h z göstergesi 

Zamanlay c  
göstergesi 

Sal n ml  hava üfleme 
göstergesi 

Yüksek h z göstergesi 

Uyku göstergesi 

Dü me kilidi 
göstergesi 

Oda (ayar) s cakl  ve 
ar za kodu göstergesi 

KULLANIM KILAVUZU 
Salon Tipi Klima 
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KULLANIM KILAVUZU 
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Uzaktan Kumanda Ünitesi 5 

FAN HIZ göstergesi 

Ayarlanm  hava h z n  gösterir. 
S cakl k göstergesi 

UYKU göstergesi 
Ayarlanm  s cakl  gösterir. Uykuda i letme süresince görüntülenir. 

E-HEATER göstergesi LETME MODU göstergesi 

seçilen i letme modunu gösterir TURBO göstergesi 

TURBO i letmesi süresince görüntülenir. 

Tu  kilidi göstergesi 
OPERATION MODE seçim dü mesi 

Bu dü me i letme modunu de i tirmek için 

kullan l r: OTO, SO UTMA, KURUTMA, 

SICAKLI I AYARLA dü mesi 

Bu dü me oda s cakl n  ayarlar. 

Sal n m dü mesi AÇMA/KAPAMA dü mesi 

Bu dü me, hava ak  yönünü 

A A I/YUKARI olarak de i tirir : do al 
letim, bu dü meye bas ld nda ba lar 

ve tekrar bas ld nda durur. 

HAVA AKI  dü mesi FAN HIZI dü mesi 

Bu dü me sol/sa  hava ak  yönü seçimi 

için kullan l r ve bas ld nda iç klape 

savrulur veya dura an hale gelir. 

Bu dü me hava h z n  ayarlar. 

Zamanlay c  dü mesi 

Bu dü me açma veya kapama ve 

zamanlay c  zaman n  ayarlamak için UYKU dü mesi 

Bu dü me UYKU i letimine geçirir. 
TURBO dü mesi 

Bu dü me TURBO i letime geçirir (OTO, 
KURUTMA ve FAN modunda çal maz) TUTMA dü mesi 

Dü meleri kilitlemek ya da mevcut kilidi 

açmak için bu dü meye bas n. E-HEATER dü mesi 

Bu dü me, yap  içi elektrikli s tma i levi 
anahtar n  kontrol eder. 

NOT: 

O Üstteki ekil aç klama amaçl  tüm göstergeleri gösterir ancak uygulamada, yaln zca ilgili k s mlar gösterilir. Klima, yaln zca so utmal  bir model oldu unda, ISITMA, FAN yerine 

geçer 

O TURBO i letimi seçildi inde, oda s cakl  sürekli i letim yap larak kontrol edilmez. E er oda s cakl n n fazla so uk veya fazla s cak oldu unu hissediyorsan z, lütfen TURBO 

i letimini kapat n. 

letim prosedürü 

Uzaktan kumanda üzerindeki her bir dü meye, kumanda klima ünitesine 

do rultulmu  halde bas ld nda, sinyal gönderilir. Sinyal do ru bir 

ekilde al nd nda, ünite sinyal alma sesi verir. 
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MAK NEN N SEÇ LEN MODLARDA ÇALI TIRILMASI 
1.Uzaktan Kumanday  üniteye do ru tutun, AÇMA/KAPATMA dü mesine, ard ndan MOD 
dü mesine bas n ve istedi iniz modu seçin: OTOMAT K, SO UTMA, KURUTMA, ISITMA(FAN) 
VEYA FAN. 
2. stenen s cakl k görüntüleninceye kadar ekrandaki de eri art rmak veya azaltmak için SICAKLIK 
AYAR dü mesine bas n. Oda s cakl k ayar aral  16°C-32°C’dir. 
 (Otomatik olarak 25oC’ye ayarlanabilir ve OTOMAT K veya KURUTMA modunda 
ayarlanamaz.) 
3.  stedi iniz hava h z n  seçmek için FAN HIZI dü mesine bas n: Low (ekranda " " 
görüntülenir), Med (ekranda " " görüntülenir), Hi (ekranda " " görüntülenir), Auto (ekranda "
" gösterrgesi yan p söner). 
(Otomatik olarak dü ük h zda ayarlanabilir ve KURUTMA modunda ayarlanamaz.) 
4.  stedi iniz yukar /a a  hava ak  yönünü seçmek için SALINIM dü mesine bas n: do al 
ak  (ekranda " ” görüntülenir), sal n m (ekranda " " göstergesi yan p söner) sabit rüzgar (ekranda 
" " görüntülenir). stedi iniz sol/sa  hava ak  yönünü seçmek için HAVA AKI I dü mesine bas n: 
sal n ml  veya sabit rüzgar. 
(KURUTMA modunda otomatik olarak sabit rüzgar hava ak  yönüne ayarlanabilir.) 
 
Dikkat: Lütfen hava ç k n n k lavuz kanatlar n  do rudan elinizle ayarlamay n; aksi takdirde 
makinenin parçalar na zarar verebilirsiniz. 
 
ZAMANLAYICI FONKS YONU 

 
Kapatma zaman n  ayarlay n 
Üniteyi kapatmak için zaman  ayarlay n; ayarl  zaman geldi inde kliman n çal mas  otomatik 

olarak duracakt r. 
1.  Kliman n çal mas  s ras nda ZAMANLAYICI dü mesine bast n zda klima zamanlanm  

kapatma moduna girecektir. 
2.  Makineyi kapatmak istedi iniz zaman  ayarlamak için ZAMANLAYICI dü mesine sürekli 

olarak bas n. Zamanlay c , 1 – 24 saat aral nda ayarlanabilir. Dü meye her bas ld nda, gösterge 
u ekilde de i ir: 1  2 ……  24 -> iptal (gösterge yok)  1. 
3.  Kapatma zaman n  ayarlad ktan sonra, gösterge ekran nda görülen rakamlar, zaman 

geçtikçe azalacakt r. Görüntülenen rakamlar, zamanlanan kapanmadan önce kalan zaman  gösterir. 
Aç lma zaman n  ayarlay n 
Üniteyi açmak için zaman  ayarlay n; ayarl  zaman geldi inde klima otomatik olarak çal maya 

ba layacakt r. 
1.  Klima bekleme modundayken ZAMANLAYICI dü mesine bast n zda klima zamanlanm  

açma moduna girecektir. 
2. Makineyi açmak istedi iniz zaman  ayarlamak için ZAMANLAYICI dü mesine sürekli olarak 

bas n. Zamanlay c , 1 – 24 saat aral nda ayarlanabilir. Dü meye her bas ld nda, gösterge u 
ekilde de i ir: 1  2 ……  24 -> iptal (gösterge yok)  1. 
3.  Açma zaman n  ayarlad ktan sonra, gösterge ekran nda görülen rakamlar, zaman geçtikçe 

azalacakt r. Görüntülenen rakamlar, zamanlanan açmadan önce kalan zaman  gösterir. 
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ptal etme i lemi 
Ekrandaki gösterge 24 saat oldu unda, zamanlanm  modu silmek için ZAMANLAYICI dü mesine 
tekrar bas n. 

 
UYKU ÇALI MASI 

 
Bu modu, uyku çal mas  s ras nda, v.b. çal ma sesini azaltmak için kullan n. 
UYKU dü mesine bas n, iç üniteden hava ak  sesi azalacakt r. 
UYKU dü mesine tekrar basarak moddan ç kabilirsiniz. 
NOT: 
• Yatmaya giderken uyku modunu kullan n. E er bu mod gündüz kullan l rsa, ortam s cakl  çok 
yüksek oldu undan kapasite dü ürülür (SO UTMA MODU). 
• So utma çal mas  s ras nda, oda s cakl  kademeli olarak makine uyku modunda çal maya 
ba lad ktan sonra ayardan 2°C daha yüksek de ere yükselecektir. 
• Is tma modu çal mas  s ras nda, oda s cakl  kademeli olarak makine uyku modunda çal maya 
ba lad ktan sonra ayardan 5°C dü ük de ere dü ecektir. 

 
P LLER N DE T R LMES  

 
• Uzaktan Kumandan n sinyali zay flad nda ve iç ünite 
taraf ndan uygun ekilde al namad nda veya ekrandaki 
göstergeler bulan kla t nda, lütfen arka kapa  ç kararak pilleri 
de i tirin. 
• Pilleri takarken pozitif ve negatif kutuplar n n do rulu una dikkat 
edin.  
• De i im için ayn  tipte yeni piller kullan lmal d r. 
• E er Uzaktan Kumanda uzun bir süre kullan lmayacaksa, pilin 
s zarak Kontrol Cihaz na zarar vermesini engellemek için pilleri 
ç kar n. 
• E er Uzaktan Kumandada bir anormallik varsa, ekran  
temizlemek için arka kapa  açarak pilleri ç karabilirsiniz. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Uzaktan Kumanda 2 

Uzaktan Kumanda 1 

CLK dü mesi 

RST dü mesi 

Arka kapa  ç kar n 

Bu modelde çal maz. 

 Bu dü me bilgisayar  s f rlar. (Bir 
tükenmez kalem,ün v.b. ucuyla RST 
dü mesine bast r n) 

Arka kapa  aç n 
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     [Bak m]  

Bak m i lemini yapmadan önce klima gücünü kapatt n zdan emin 
olun. 
 
I Filtre ele inin ç kar lmas  
 

 
1. Klima çal mas n n tamamen durdu undan emin olun. 
2. Alt panelin her iki üst kenar ndaki vidalar  sökün,                       
her iki üst kenar  tutun, ok yönünde d ar  do ru çekerek              
alt paneli aç n. 
3. Hava filtresinin ele i panelin içine tak lm t r; çekerek ç kar n. 
 
 
II Filtre ele inin temizlenmesi 
Ele e hafifçe vurun veya elektrikli süpürge kullanarak temizleyin. 
E er elekte çok fazla kir birikmi se, temizlik için az miktarda do al 
deterjanl  su kullan labilir. Temizlikten sonra elek havada 
kurutularak tekrar yerine tak lmal d r. 

 
 

 

Not: Filtre ele ini kurutmak için güne  na maruz kalan bir yere 
veya bir f r n n yak n na koymay n; deformasyondan kaç nmak için, 
temizlerken 40 oC üzerinde s cak su kullanmay n. 

III Kliman n temizlenmesi 
1. Emniyet için, temizli e ba lamadan önce güç kapat lmal d r. 
Aksi takdirde elektrik çarpmas  meydana gelebilir. 
2. Üniteleri temizlemek için su kullanmay n. 
3. Kuru ve yumu ak bir bez parças  kullanarak ünitelerin 
üzerindeki tozu al n. 
4. Temizlik için uçucu ya lar, benzin, seyreltici maddeler veya 
a nd r c  tozlar, v.b. kullanmay n. 
5. Parmak izlerini veya ya  lekelerini temizlemek için do al bir 
deterjan kullan n. 
 

 
 

 
 
 

 

IV Çal ma sezonlar ndan önce 
1. ç ve d  ünitelerin hava giri  ve ç k lar n n engelllenip 
engellenmedi ini kontrol edin. 
2. D  ünitenin koruyucu kapa  ç kar lmal d r. 
3. Elektrik kablosunun ve toprak kablosunun uygun durumda olup 
olmad n  kontrol edin. 
4. Drenaj borular nda herhangi bir bükülme veya kalk k uçlar veya 
t kanmalar olup olmad n  kontrol edin. 
5. Makineyi çal t rmadan önce hava filtresi ele inin uygun ekilde 
tak lm  oldu undan emin olun. E er makine hava filtresi ele i 
ç kar lm  olarak çal t r l rsa, toz ve yabanc  nesneler kliman n 
ar za yapmas na neden olacakt r. 
V Çal ma sezonlar ndan sonra 
1. Kliman n gücünü kapat n, elektrik fi ini prizden çekin. 
2. Hava filtresi ele ine ve di er parçalara uygun ekilde bak m 
yap n. 
3. Lütfen, d  üniteye toz veya kir girmesini engellemek için bir 
plastik örtüyle üniteyi kapat n. 
 

Alt panel 

Vidalar 

Çekerek 
ç kar n 

KULLANIM KILAVUZU 
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[Bak m] 

 
[Belirtiye göre ar za te hisi ve yap lacak i lem] 
 
A a daki belirtiler ar za göstergesi de ildir. 
 

 
 

  Bak m için irketi aramadan önce lütfen a a daki tabloyu kontrol edin. 
 

Ar za belirtisi Ar za te hisi 

Klima çal m yor 

 
1 Güç aç k m ? 
2 Elektrik fi i prize tak ld  m ?  
3 Açma/kapatma zamanlamas  ayarland  m ? 
4 Gerilim çok yüksek veya çok dü ük mü?  
5 Devre kesici kapal  m ? 

So utma veya s tma etkisi iyi 
de il 

 
1 Oda s cakl  uygun ekilde ayarland  m ? 
2 ç veya d  ünitenin giri  veya ç k  t kal  m ? 
3 Hava filtresi ele i çok fazla tozla t kanm  m ? 
4 Kap  veya pencereler kapal  m ? 
5 Odada yakma ekipman  kullan l yor mu? 

 
Uzaktan Kumanda çal m yor. 

 

 
1 Uzaktan Kumanda sinyali al c s  do rudan güne  na veya güçlü 

a maruz kald nda, Uzaktan Kumanda sinyalini alamayabilir. Bu 
durumda, lütfen güne  n  engelleyin veya k iddetini azalt n. 
2 Ünite, sinyali alma uzakl nda m ? Yoksa bir engel mi var? 
3 Uzaktan Kumanda pilinin voltaj de erinin yeterli olup olmad n  
kontrol edin, de ilse lütfen pili de i tirin. 
4 Uzaktan Kumandan n ekran nda anla lmaz görüntüler varsa, pillerini 
de i tirin. 

 
A a daki durumlar olu tu unda, lüften çal may  durdurun, elektrik fi ini prizden çekin ve bayinizle veya 
yetkili bak m ma azas yla irtibata geçin. 
• Sigorta s k s k yan yor; kaçak ak m anahtar  s k s k kapan yor. 
• Elektrik kablosu anormal ekilde s n yor veya kablo yal t m kaplamas  çatl yor. 
• Normal durumlardan farkl  ba ka durumlar. 

 
 

Bazen klimadan ç kan 
hava kötü kokabilir. 
Bunun nedeni sigara 
duman , kozmetik 
kokular, duvarlar n veya 
odadaki mobilyalar n 
klmaya geçen 
kokusudur. 

Çal ma s ras nda veya 
makine durdu unda, “bir 
ZZZ…” sesi duyulabilir. 
Bunun nedeni, kliman n 
içindeki so utucu 
ak kan n hâlâ akmaya 
devam etmesidir. 

So utma veya s tma 
çal mas  ba lat ld nda 
veya durduruldu unda, bir 
vuruntu sesi duyulabilir. 
Bunun nedeni, s cakl k 
nedeniyle yüzey panellerinin 
baz  k s mlar n n geni leyerek
sürtünme hareketi 
yapmas d r. Bu bir çal ma 
ar zas  de ildir. 

So utma çal mas  s ras nda, 
bazen hava ç k nda duman 
görülür. Bunun nedeni, oda 
s cakl  ve nem yüksekken oda 
havas n n h zl  ekilde 
so utulmas d r; oda s cakl  ve 
nem dü tü ünde duman 
kaybolacakt r. 

Rahats z 
edici 
koku var

Vuruntu 
sesi 

So utma 
mükemmel! 

Neden 
çal m yor? 

KULLANIM KILAVUZU 
Salon Tipi Klima 

Odadaki havada 
sigara duman  
veya ba ka kötü 
kokular var 
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PERİYODİK BAKIM, ZAMANI VE YAPILIŞI 

Klimalar ortam havasını sirküle ettiği için ortamda bulunana toz, mikrop, bakteri gibi 

parçacıkları tekrar ortama verdiğinden insan sağlığı, enerji tasarrufu ve cihazın 

ömrünü uzatmak için belirli kullanım zamanların da klimaların bakımlarının yapılması 

gerekmektedir.  

Fil tre ve panel temizliği : Bu bakım müşteri tarafından yapılır. Klimanın filtre 

paneli açılarak toz filtreleri çıkarılarak hava veya ılık su ile temizlenir. Kuruduktan 

sonra tekrar yerine monte edilir. Panel üzerindeki toz ve kir de ıslak plastiğe zarar 

vermeyecek deterjanlarla yumuşak bir bez kullanılmak suretiyle yapılır. Normal ev 

kullanımlarında 15 günde bir yapılması çok yoğun toz ve kirin olduğu ortamlarda 

tozun ve kirin oluşma süresine göre daha sık sürede bakım yapılmalıdır. 

Genel Bakım:  Bu bakım yetkili servis tarafından yapılır. Evaparatör ve kondanser 

üzerindeki toz, bakteri, mikrop gibi parçacıkları temizlemek için yapılır klimanın iç 

ünite ve dış ünitesi insan sağlığına zarar vermeyen kimyasal temizleme ilaçları ile 

temizlenir daha sonra temiz su ile durulama yapılır. Hareketli aksam üzerindeki tozlar 

temizlenir. Genel bakımın yetkili servis tarafından yılda en az 2 kez yapılması 

(mevsim geçişlerinde ) tavsiye edilir. 

 

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMINA İLİŞKİN 

BİLGİLER 

*- Kullanılacak ortama uygun kapasitede cihaz tercih edilmesi enerji verimliliğini 

artıracaktır. 

*- Klimanın çalışması için gerekli voltaj değerlerinin düzenli olması elektrik 

tüketimini azaltır. 

*- Klimanın teknik özelliklerinde belirtilen uygun borulama metraj, boru ve kablo 

kesiti kullanılması cihazın enerji tüketimini azaltacaktır. 

*- Cihazın çalışma sıcaklık değerlerinde kullanılması enerji verimliliğini artıracaktır. 

*- İnsan vücudu için konfor değeri kabul edilen 22-24 C sıcaklıkta klimanın 

kullanılması enerji tüketimini azaltacaktır. 

*- Klimanın üflemesinin yazın yukarıya, kışın aşağıya verilmesi enerji tüketimini 

azaltacaktır. 

*- Klimanın düzenli bakımlarının yapılması enerji tüketimini azaltacak ve ürünün 

kullanım ömrünü uzatacaktır.    

*- mevsim geçişlerinde sadece fan konumunda kullanmak enerji tüketimini 

azaltacaktır. 
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Not: Belirtilen teknik özellikler, nominal çalışma koşullarında ölçülen değerlerdir. 
 

1. Nominal Soğutma Kapasiteleri: Dış sıcaklık 35 °C (KT) ve 24 °C (YT) İç sıcaklık 
27 °C (KT) ve 19 °C (YT) 
 
2.Nominal Isıtma Kapasiteleri: Dış sıcaklık 7 °C (KT) ve 6 °C (YT) iç sıcaklık 20 °C 
(KT) ve 15 °C (YT) 
 
NOT: baskı ve yazım hatasından kaynaklanan sorunlardan 
firmamız sorumlu değildir .  
Ürün yenileme çalışmaları  sebebiyle üretici  f irma haber 
vermeksizin üründe iyileştir ici  yönde  değişiklik yapma 
hakkını saklı  tutmaktadır.  
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81 ÇEL K KL MA Kemalpa a ZM R Eyüp Çelik 0 232 878 44 12 0 537 514 47 45
82 YALI KL MLEND RME LTD. T Konak ZM R Buket Kesgin 0 232 245 51 95 0 555 726 14 37
83 ESKORT KL MLEND RME LTD. T Buca ZM R M.Birol Ölmez 0 232 439 03 66 0 532 684 68 34
84 TURA KL MLEND RME Menderes ZM R Cüneyt Tura 0 232 782 20 72 0 555 566 46 17
85 UZMAN KL MA Foça ZM R Ümit Aslan 0 232 812 50 05 0 542 275 50 05
86 YELKAN TEKN K Bayrakl zmir Özkan Alagözo lu 0 232 371 13 79 0 532 734 64 25
87 SEZER SO UTMA URLA ZM R Oben sezer 0 232 754 45 54
88 M DAS KL MA Konak ZM R U ur Çak r 0 232 459 38 24 0 532 241 50 87
89 9 EYLÜL KL MA Bornova ZM R Ahmet Dönmez 0 232 348 72 81 0 532 394 27 18
90 AYMET KL MLEND RME Kar yaka ZM R Mehmet Yan k 0 232 362 55 53
91 ÖZDEM R ELEKTR K Elbistan K.MARA Turabi Özdemir 0 344 413 13 65   0 544 289 51 92
92 GEMC  KL MA Merkez K.MARA Ahmet Gemci 0 344 223 27 60 0 532 677 64 64
93 PEKER SO UTMA Merkez KARABÜK Mehmet Peker 0 370 415 00 35 0 532 271 54 47
94 NAN SO UTMA Merkez KARAMAN Talip nan 0 338 214 79 44 0 542 768 40 45
95 YAVUZ SO UTMA SAN. Merkez KARS Ali Yavuz 0 474 223 80 39 0 533 339 13 91
96 DOSTEL  SO UTMA Merkez KARS Ayhan Sural 0 474 212 33 19 0 544 248 48 61
97 DO AL ISI Merkez KASTAMONU Tuncay Tot 0 366 212 77 29 0 542 432 48 08
98 ERC YES SO UTMA Merkez KAYSER Mustafa Koçer 0 352 339 56 96
99 UZMAN SO UTMA Kocasinan KAYSER Nurettin Hattatio lu 0 352 232 21 63 0 532 254 66 39
100 AKIN ISI SO UTMA Melikgazi KAYSER Mustafa Ak n 0 352 336 38 52 0 541 834 31 14
101 I IK SO UTMA Merkez KIRIKKALE Mustafa I k 0 318 225 25 00 0 546 421 28 10
102 MUTLU ISITMA SO .LTD. T Merkez KIRKLAREL Mutlu Konat 0 288 214 67 66 0 542 526 58 17
103 UZMAN TEKN K Lüleburgaz KIRKLAREL Naz m Çotuk 0 288 417 16 86 0 537 686 40 15
104 ISI-KAR TEKN K Merkez KIR EH R Bülent Aslan 0 386 214 44 80 0 546 218 27 65

105 ALMEKA KL MLEND RME Merkez K L S Ökke  Hadi O uz 0 348 822 22 22 0 543 455 72 94       
0 532 286 59 08

106 ALSER SO .LTD. T ZM T KOCAEL Ayhan Sert 0 262 325 25 36 0 532 233 05 48
107 SEÇK N SO UTMA LTD. T Merkez KOCAEL Sibel Seçkin 0 262 322 40 24
108 AYARSAN SO UTMA Karatay KONYA Adem Ayar 0 332 352 51 52 0 532 509 00 90
109 ERTU RUL TEKN K SO UTMA Selçuklu KONYA Ahmet Ertu rul 0 332 238 33 99 0 532 762 27 72
110 ERKAN YAPI TASARIM LTD. T Merkez KÜTAHYA Kas m Erkan 0 274 216 18 56 0 532 357 56 83
111 UZAY SO UTMA K rklareli LÜLEBURGAZ Uzay Ç tak   0 288 413 01 39   0 535 896 04 82
112 ÖZEN SO UTMA Merkez MALATYA Ferit Öz 0 422 324 43 42 0 535 795 84 83
113 A.YEN  KAZANCI KL MLEND RME LTD. T Merkez MAN SA Berna Yenikazanci 0 236 237 56 56 0 541 741 19 28
114 ERDEML  SO UTMA Akhisar MAN SA Serkan Erdemli 0 236 412 42 12 0 533 815 71 91
115 ÖGE MÜHEND SL K Soma MAN SA Erkan Bak r 0 236 612 91 00 0 535 489 24 74
116 EYHAN SO UTMA K z ltepe MARD N Ahmet Atan 0 482 312 73 65 0 544 482 29 61
117 ÖZ Ç ÇEK BEYAZ E YA Midyat MARD N Murat Karagün 0 482 464 01 59 0 533 027 56 11
118 CAN KL MA MERKEZ Tarsus MERS N Hüseyin Y lmaz 0 324 627 26 62 0 532 408 29 70
119 KL MA MARKET Erdemli MERS N Ümit lkyaz 0 324 515 47 21 0 532 440 44 48
120 SELEN LTD. T Erdemli MERS N Hamit ahin 0 324 516 27 27 0 532 707 13 99
121 KARDE LER KL MA LTD. T Yeni ehir MERS N Metin Serdar Aç l 0 324 326 48 35 0 532 481 45 75
122 ASLAN SO UTMA Anamur MERS N Murat Aslan 0 324 814 16 17 0 531 985 99 75
123 KL M SO UTMA Mut Mersin Fatih Al ç 0 324 774 55 03 0 536 705 12 97
124 ERDEML  TEKN K SERV S Erdemli MERS N Emin Koç 0 324 515 43 45 0 532 579 22 08
125 UZMAN KL MA TEKN K Bodrum MU LA Özer Karabulut 0 252 382 51 71 0 532 693 53 08
126 ENTÜRK SO UTMA Milas MU LA Mehmet Emin entürk 0 252 513 32 17 0 532 504 96 26
127 AYDIN BOB NAJ Merkez MU LA Ayd n Yayla 0 252 214 58 45 0 542 523 22 39
128 ANADOLU TEKN K SERV S Fethiye MU LA O uzhan Özde 0 252 614 56 85
129 TUNA SO UTMA Milas Mu la Günay Tuna 0 252 512 29 99 0 554 965 54 48
130 NUR TEKN K BODRUM MU LA Ne e Ormanc 0 252 319 57 74 0 544 824 19 71
131 GÜNER TEKN K Bodrum MU LA Erkan Güner 0 252 363 80 93 0 532 711 24 51
132 GÜNAY SO UTMA Merkez MU Rag p Günay 0 436 212 18 39
133 DAMLA SO UTMA Merkez NEV EH R Semahat ven 0 384 212 17 38 0 532 558 53 72
134 DAMLA SO UTMA Merkez N DE Serkan Yavuzkan 0 388 232 01 59 0 535 939 26 01
135 ASES KL MA SERV S Merkez ORDU Serdar Günlü 0 452 212 18 18 0 536 510 04 86

136 KAÇKAR ISITMA SO .LTD. T Merkez R ZE Murat Y ld z-Zikrullah Bey 0 464 223 52 52   0 542 313 35 53       
0 544 480 00 53

137 SARIHAN TEKN K Merkez R ZE Mehmet Ali Sar han 0 464 213 39 53 0 539 810 26 11
138 KL MART Adapazar SAKARYA Serkan Artar 0 264 274 35 80 0 532 482 43 94
139 SAM-AKS SO UTMA Merkez SAMSUN Köksal Rizeli 0 362 231 51 11 0 538 550 93 66
141 TARHAN ELEKTR K Merkez S RT Y lmaz Tarhan 0 484 223 56 23 0 542 651 20 06
142 ADA EV ALETLER Merkez S NOP HAKAN CEZA R 0 368 260 12 64 0 542 247 34 46
143 KARDAN SO UTMA Merkez S VAS Duran Ca kurlu 0 346 124 22 23 0 544 551 40 00
144 H ZMET KL MA Merkez ANLIURFA Mehmet Bulut 0 414 316 92 54 0 542 675 50 13
145 GÜNE  TEKN K Yeni ehir ANLIURFA Ahmet Güne 0 414 312 37 37 0 542 784 18 00
146 GÜVEN TEKN K Merkez IRNAK M.Kadri Bah i 0 486 216 74 29 0 542 429 39 49
147 SEDEF TEKN K Merkez TEK RDA Erkan Özkovalak 0 282 261 11 27 0 555 985 84 22
148 POYRAZ TEKN K Hayrabolu TEK RDA Talat Poyraz 0 282 315 55 48 0 542 261 03 39
149 TEKNO CENTER KL MA Merkez TOKAT Ercan Uslu 0 356 213 19 70 0 544 603 87 81
150 KALYON SO UTMA Merkez TRABZON Nuh ve Musa Kalyon 0 462 223 47 62 0 533 330 30 47
151 MERT SO .KL MA Merkez TRABZON lker Seyis 0 462 322 51 28   0 543 724 04 30
152 4M TEKN K Merkez TRABZON Ahmet Papu çu 0 462 230 36 42 0 532 645 56 14
153 ÖZ-DE TEKN K Merkez VAN Orhan Deniz 0 432 214 34 01 0 532 673 73 30
154 TEKN KEL KL MA Merkez YALOVA Yakup Akbulut 0 226 813 55 15 0 532 502 55 67
155 KAD FEKALE TEKN K Merkez YOZGAT brahim Kadifekale 0 354 217 25 75 0 505 678 05 17
156 ERBUZ SO UTMA S ST. Kdz. Ere li ZONGULDAK U ur Tunal 0 372 316 21 40 0 532 375 40 80



 

 

THALATÇI F RMA 

OAC KL MLEND RME A. . 

Gürsel Mh. Nurtaç Cd. No:71/A Kağıthane-İstanbul-Türkiye  

T+90 212 297 2222 F+90 212 297 9702 info@oac.com.tr   oac.com.tr 

MALATÇI F RMA 

GUANGDONG CHIGO AIR-CONITIONING CO. LTD.  

Chigo Industrial Park, Lishui Town, Nanhai, Foshan, Guangdong CHINA 
Tel: 86-757-85668114 www.chigogroup.com 

SERVİS BİLGİSİ: Servis ihtiyacıınız için lütfen asagıdaki adresten 

firmamıza ulasınız 

TEKN K SERV S MERKEZ  

OAC KL MLEND RME A. . 

Merkez ve Satıs Sonrası Hizmetler  

Gürsel Mh. Nurtaç Cd. No:71/A Kağıthane-İstanbul-Türkiye  

T+90 212 297 2222 F+90 212 297 9702 info@oac.com.tr oac.com.tr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
ÖNEML  NOT 
 
1- GGümrük ve Ticaret  Bakanl nca cihaz n tespit  edilen kullan m ömrü 
10 y ld r.  
2- Kliman z n montaj n , ar zas n  ve bak m n  Yetkili Servisimize yapt r n z 
aksi takdirde 
Cihaz n z firmam z n vermi  oldu u garanti den faydalanamayacakt r. 
3- Klimalar n bak m  mü terinin sorumlulu undad r. Bak m  yap lmayan 
cihaz garanti  Kapsam  d na ç kar. 
4- Firmam z 6 ayda bir bak m  tüketicilerine tavsiye eder. 
5- Hava fitrelerinin 15 günde bir temizlenmesi mü terinin 
sorumlulu undad r. 
6- Kliman z  montaj ettirmeden yetkili servisten kliman z n kapasitesinin ve 
montaj yerinin Uygunlu unu teyit ettiriniz. 
7- Garanti belgenizi Yetkili sat c  ve Yetkili servise onaylat n z. Ayr ca, 
Montaj formunu Yetkili servisten isteyiniz ve garanti süresince bu formlar  
muhafaza ediniz. 
8- Bo  veya eksik doldurulmu  garanti belgeleri geçerli kabul edilmeyip 
cihaz n z garanti d  olarak kabul edilecektir. 
9- Ar za ve bak m sonras  yetkili servisinizden ar za ve bak m formunu 
isteyiniz ve garanti Süresince muhafaza ediniz. 
10- Kliman z  montaj ettirmeden herhangi bir hasar olup olmad n  kontrol 
ediniz. Sorun Varsa sat c  firmaya durumu bildiriniz. 
11- Klima montaj ndan sonra ortaya ç kacak her türlü k r lma, çizilme ve 
benzeri hasarlar Garanti kapsam  d ndad r. 
12- Klimalar kullan m amac  d nda kullan l rsa garanti kapsam  d nda 
kal r. 
13- Cihaz n çal mas  için gerekli elektrik artlar n n sa lanmas  tüketicinin 
sorumlu undad r. Bundan kaynaklanacak ar zalar garanti kapsam› 
d ndad r.  
14- Klimalar n z n montaj yerini belirlerken ar za durumunda cihaza 
müdahalenin kolay Olabilece i yerleri tercih etmeniz sizi platform, vinç 
gibi ekstra masraflardan  Kurtaracak t r. 
15- Klima k n so utmada kullan lacak ise klimaya ilave olarak k  kiti 
tak lmal d r. 
16- Gemi karavan, T r gibi hareketli mekânlara tak lan klimalar garanti 
haricidir. 
17- Klimalar insan konforu d nda kullan l rsa (tavuk çiftli i, mantar, çim 
üretimi, meyve, çiçek so utma gibi) garanti harici kabul edilir. 
18- Klima montaj teknik artlar na uymayan ve buna ra men mü teri onay  
ile yap lan Montajlar da cihaz garanti harici olarak i lem görür. 

 

 

 



 
 
 
TÜKET C  HAKLARI 
 
(1) Mal n ay pl  oldu unun anla lmas  durumunda tüketici;  

a) Sat lan  geri vermeye haz r oldu unu bildirerek sözle meden dönme,  

b) Sat lan  al koyup ay p oran nda sat  bedelinden indirim isteme,  

c) A r  bir masraf gerektirmedi i takdirde, bütün masraflar  sat c ya ait olmak 
üzere sat lan n ücretsiz onar lmas n  isteme,  

ç) mkân varsa, sat lan n ay ps z bir misli ile de i tirilmesini isteme, seçimlik 
haklar ndan birini kullanabilir. Sat c , tüketicinin tercih etti i bu talebi yerine 
getirmekle yükümlüdür.  

(2) Ücretsiz onar m veya mal n ay ps z misli ile de i tirilmesi haklar  üretici veya 
ithalatç ya kar  da kullan labilir.  

Bu f kradaki haklar n yerine getirilmesi konusunda sat c , üretici ve ithalatç  
müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatç , mal n kendisi taraf ndan piyasaya 
sürülmesinden sonra ay b n do du unu ispat etti i takdirde sorumlu tutulmaz. 

(3) Ücretsiz onar m veya mal n ay ps z misli ile de i tirilmesinin sat c  için 
orant s z güçlükleri beraberinde getirecek olmas  hâlinde tüketici, sözle meden 
dönme veya ay p oran nda bedelden indirim haklar ndan birini kullanabilir. 
Orant s zl n tayininde mal n ay ps z de eri, ay b n önemi ve di er seçimlik 
haklara ba vurman n tüketici aç s ndan sorun te kil edip etmeyece i gibi hususlar 
dikkate al n r.  

(4) Ücretsiz onar m veya mal n ay ps z misli ile de i tirilmesi haklar ndan birinin 
seçilmesi durumunda bu talebin sat c ya, üreticiye veya ithalatç ya 
yöneltilmesinden itibaren azami otuz i  günü, konut ve tatil amaçl  ta nmazlarda 
ise altm  i  günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci 
maddesi uyar nca ç kar lan yönetmelik eki listede yer alan mallara ili kin, 
tüketicinin ücretsiz onar m talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi 
içinde yerine getirilir.  

j)  Tüketicilerin ikayet ve itirazlar  konusundaki ba vurular n  tüketici 
mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ili kin bilgi,  

Ar zalarda kullan m hatas n n bulunup bulunmad n n, yetkili servis istasyonlar , 
yetkili servis istasyonunun mevcut olmamas  halinde s ras yla; mal n sat c s , 
ithalatç s  veya üreticisinden birisi taraf ndan mala ili kin azami tamir süresi 
içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshas n n tüketiciye 
verilmesi zorunludur. 

Tüketiciler, ikinci f krada belirtilen rapora ili kin olarak bilirki i taraf ndan tespit 
yap lmas  talebiyle uyu mazl n parasal de erini dikkate alarak tüketici hakem 
heyetine veya tüketici mahkemesine ba vurabilir. 
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Merkez ve Satıfl Sonras› Hizmetler
Gürsel Mh. Nurtaç Cd. No:71/A Ka¤›thane

‹stanbul-Türkiye T+90 212 297 2222

F+ 90 212 297 9702  info@oac.com.tr
servis@oac.com.tr oac.com.tr B
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Çakmaklı Mh. Uzak Uygörmüfl Cd.

K›dem Sk. No:3 B.Çekmece-‹stanbul

T+90 212 886 1845

F+ 90 212 886 2672

depo@oac.com.tr

‹ç Anadolu Bölge Müdürlü¤ü
‹lkbahar Mh. 603. Sk. No: 1/8

Çankaya-Ankara

T +90 312 491 9072 - 73

F +90 312 491 9074

ankara@oac.com.tr

Akdeniz Bölge Müdürlü¤ü
Kızıltoprak Mh. Ali Çetinkaya Cad.

Sefero¤lu Apt. No:123 K:1 D:2

Muratpafla-Antalya T +90 242 311 2068

F +90 242 311 2063

antalya@oac.com.tr

Ege Bölge
T +90 533 207 7710

izmir@oac.com.tr
Çukurova Bölge
T +90 533 207 7718

adana@oac.com.tr



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

MONTAJ VE TAMİR 
KILAVUZU

Salon Tipi Klima

OLE-42FSDCC
OLE-48FS



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OLE48FS 
OLE-42FSDCC 

 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KULLANIM KILAVUZU 
Salon Tipi Klima 

 



 
 
 
 
 
 
 
Klimalar yüksek de erli ürünlerdir. Yasal haklar n z  ve menfaatlerinizi garantiye 
almak için, lütfen montaj  profesyonel teknisyenlere yapt r n. 
Bu Montaj K lavuzu, irketimiz taraf ndan üretilen ayakl  tip split klima modelleri için 
genel amaçl  sürümdür. Sat n ald n z ürünün görünümü, bu k lavuzda 
aç klananlardan biraz farkl  olabilir; fakat bu farkl l k, uygun i lemleri ve kullan m  
etkilemeyecektir. 
Lütfen seçti iniz modele kar l k gelen bölümleri dikkatlice okuyun ve gelecekte 
ba vurmak üzere k lavuzu uygun bir yerde saklay n. 
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Önsöz 



 
 
 
 
 
[ ç ünite için montaj konumlar n n seçilmesi] 
 
• Üniteden verilen havan n odan n her kö esine ula abilece i bir yere monte 
edilmelidir. 
• D  ortam havas ndan etkilenmekten kaç n n; 
• Ünitenin hava giri ini veya ç k n  engellemekten kaç n n. 
• Çok fazla ya  duman ndan veya buhardan kaç n n. 
• Yan c  gazlar üretilmesinden, içeri ak ndan, birikmesinden veya s z nt s ndan 
kaç n n. 
• Yüksek frekansl  cihazlardan kaç n n (elektrikli kaynak makinesi, v.b. gibi). 
• Asit çözeltilerinin s kça kullan ld  yerlerden kaç n n. 
• Baz  özel püskürteçlerin (sülfitlerin) s kça kullan ld  yerlerden kaç n n. 
• Ünitenin hava ç k n n yak n na bir yang n alarm cihaz  monte etmeyin (çal ma 
s ras nda, üniteden ç kan s cak hava, yang n alarm  cihaz n  yanl l kla tetikleyebilir). 
 
 

 Montaj ve bak m için yeterli bo luk 
b rakt n zdan emin olun. 
  
• Tesisattaki i letimsel uygunlu u ve güvenli i dikkate al n; ünite ile duvarlar aras nda 
yeterli bo luk b rak lmas  tavsiye edilir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ön: 1000mm (40”)min 
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[D  ünite için montaj konumlar n n seçilmesi] 
 

• D  üniteyi, makinenin a rl k yüküne dayanabilecek ve yüksek titre im ve gürültüye 
neden olmayacak bir yere monte edin. 

• Üniteyi ya mura veya direkt güne  na maruz kalmayaca , iyi havaland r lan bir 
yere monte edin. 

• Deniz kenar nda veya rüzgar n güçlü oldu u bir yerde montaj yaparken, fan n normal 
ekilde çal abildi inden emin olun. Klima bir duvar n yak n na monte edilmeli ve 

yönlendirme plakas  kullan lmal d r. 
• Ünite taraf ndan üretilen ses çevreyi rahats z etmemelidir. 
• Üniteyi bir metal çatk  üzerine monte etmeyin. 
• Üniteyi yan c  gazlar n üretilebilece i, içeri akabilece i, toplanabilece i veya yan c  gaz 

kaça  olabilecek bir yere monte etmeyin. 
• Çal malar s ras nda taban plakas ndan yo u an suyun akmas na dikkat edin. 
• Hava ç k n n do rudan rüzgara kar  olmamas na dikkat edin. 
 
D  ünite için detayl  mekan gereklilikleri 

 
 
 
 
 

3. Sadece önde (hava ç k nda) 
engeller varsa 

Bak m için gereken bo luk 
A a daki ekilde görüldü ü gibi,, 
bak m i lemleri için ünitenin 
önünde belirtilen bo lu u b rak n. 

5. Her dört tarafta ünitenin etraf nda 
engeller varsa 
Üst taraf aç k olsa da, her tarafta 
engeller varsa montaj 
yap lmayacakt r. 

• En az iki taraf aç k 
tutulmal d r

2. Ön (hava ç k ) aç ksa 1. Ünitenin üzerinde engeller varsa 

Bak m için 
bo luk 

4. Ön ve arka taraflarda engeller varsa 
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[ ç ünitenin montaj parçalar ] 
 
Ünitenin a rl k merkezi oldukça yüksek oldu undan, montaj konumu belirlendikten sonra 
emniyeti sa lamak için dü meyi engelleyici önlemler al nmal d r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Dü meyi engelleyici blok (1), ünitenin üst k sm na önceden yerle tirilmi  olacakt r. Montaj  
yaparken, vidalar  gev etin ve üniteden ç kar n. Blo u ba  a a  çevirin; duvar üzerinde 
kendisine kar l k gelen ölçüyle hizalay n ve s k ca tespit edin. 
• E er iç ünitenin üst kapa  plastikse, lütfen dü meyi engelleyici blo un k sa taraf n  duvara 
tespit ederken uzun taraf n  üst panel ile ünite gövdesi aras na yerle tirin. 

 
 

Üniteyi yere tespit etmek için, hava geri dönü  zgaralar n  ç kar n; tabanda delikler delin. 
Üniteyi tespit etmek için yerde s k t rma c vatalar  kullan n. (Gereken s k t rma c vatalar n  
yerel olarak haz rlaman z gerekecektir). 

 
Duvarlar ve yer, tahtadan ba ka bir malzemeden yap lm sa, lütfen sabitlemek için M8 x 60 
s k t rma c vatalar  kullan n. 
 
 
 
 
 
 

 

Duvar montaj  için 
dü meyi engelleyici  
blok 

Dü meyi engelleyici blok 

ç ünitenin yere tespit edilmesi (opsiyonel 
dü )

S k t rma c vatalar n  
yerel olarak haz rlay n ve  
4 konuma tespit edin. 

Hava geri dönü  zgaralar n n tüm 
vidalar n  veya vidalarla tespit 
edilmesi gerekmeyen makine için alt 
panelin her iki üst taraf ndaki vidalar  
sökün; hava geri dönü  zgaralar n  
veya alt paneli do rudan çekerek 
ç karabilirsiniz. 

Vidalar 

Uzun taraf 
K sa taraf 
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[D  ünitenin montaj parçalar ] 
 

• Ürünü montaj yerine kendi orijinal ambalaj  içinde ta maya çal n; 
• Ünitenin a rl k merkezi montaj merkezine kar l k gelmedi inden, üniteyi kald rmak için 
kald rma kablolar  kullan rken özel dikkat gösterilmelidir. 
• Sevk yat s ras nda, d  üniteye 45 dereceden yüksek e im verilmemelidir (üniteyi yatay 
ekilde saklamay n). 

• Montaj desteklerini duvara sabitlemek için s k t rma c vatalar  kullan n. 
• D  üniteyi destekler üzerine s k ca sabitlemek ve ayn  seviyede tutmak için c vatalar  ve 
somunlar  kullan n. 
• E er unite duvara veya bina çat s na monte edilirse, destekler depreme ve güçlü rüzgara 
dayanacak ekilde s k ca sabitlenmelidir. 

 

 
[So utucu ak kan borusunun ve drenaj borusunun montaj ] 
• Baz  özel durumlarda, çiy damlamas n  engellemek için minimum 12mm kal nl kta s  yal t m 
malzemesi ve yüksek kaliteli termal muhafaza sat n almak gerekir. 
• Drenaj borusu tesisat  bina-içinden geçirildi inde, çiy damlamas n  engellemek için s l-
koruma önlemleri al nmal d r. 
• Boru hatlar  için genel olarak irketimizin aksesuarlar n  tavsiye ediyoruz. 
 
I So utucu ak kan borusunun ve drenaj borusunun boyutlar  (d  
çap) 
 
lave so utucu ak kan borusu veya drenaj borusu sat n alma ihtiyac  durumunda, lütfen 

a a daki tabloya bak n: (birim: mm) 

 
II ç ve d  ünitelerin yükseklik farklar , so utucu ak kan boru hatlar  
için uzunluk limitleri 

So utma kapasitesi A. Boru Hatt n n Uzunlu u 
(Tek yönlü) B. Yükseklik farklar  

4100 ~ 5100 W 10m(32’10”)maks. 5m(16’5”)maks. 
6000 ~ 7500 W 15m(49’2”)maks. 5m(16’5”)maks. 
10000 ~ 14500 W 20m(65’7”)maks. 5m(16’5”)maks. 

 
 
 
 

Drenaj 
borusu

So . ak k 
borusu Gaz 

S v  borusu 

Madde 
So utma kapasitesi 

PVC borular…VP-20 (D  çap 26(1”) 
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• ç unite veya d  ünite daha yüksek olabilir; ancak yükseklik fark  
yukar da belirtilen artlara uygun olmal d r. 
• Ünitelerin çal mas  üzerine olas  negatif etkilerden kaç nmak 
için, boru hatt n n bükülmesini mümkün oldu u kadar azaltmaya 
çal n. 
 

 

III So utucu ak kan borular n n montaj  
 So utucu ak kan borular n  ba lamadan önce 

1. Hava geri dönü  zgaralar n n kolu üzerindeki tüm vidalar  
veya vidalarla tespit edilmesi gerekmeyen makine için alt 
panelin her iki üst taraf ndaki vidalar  sökün; hava geri dönü  
zgaralar n  veya alt paneli do rudan çekerek ç karabilirsiniz. 

 

 So utucu ak kan borular n  ba lay n 
1. D  ünitenin durdurma valfini veya küresel valfini orijinal 
kapal  konumunda tutun. Vida somunlar n , toz geçirmez 
kapaklar  ve boru ucu vida bloklar n  ç ünite ve d  ünite 
borular ndan sökün. 
2. Çan a z  ba lant lar n  çabucak yap n, tüm so utucu 
ak kan borular n  ba lay n. 

 
 

 D  ünite so utucu ak kan boru sisteminin montaj  için 
ematik çizim 

 

 
 
Not: 
1. Önce iç ünite borular n , ard ndan d  unite borular n  ba lay n. 
2. Ba lanan borular  bükerken, lütfen ba lant  borular na zarar vermemeye dikkat edin. 
3. Çan a zl  somunlar  s kmadan önce, boru ve dirsek aras ndaki ba lant n n yüzeyine ince 
bir tabaka antifriz gres sürülmelidir. 
4. Konektör somununu çok fazla s kmay n; aksi takdirde s z nt ya neden olabilir. 

 
 
 
 
 

ç ünite 

D  
ünite 

Sarg  bant  

Drenaj borusu  
Ba lant  borusu 

Elektrik kablosu 

Elektrik kablosu 

Drenaj borusu  

Ba lant  borusu 

Sarg  bant  ekil 2 ekil 1 
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lgili tork de eri için, lütfen a a daki Tablo 1’e bak n. 
Bak r borunun 
d  çap  S kma torku Kuvvetlendirilmi  s kma torku 

Ø 6.35 (1/4”) 160kgf•cm(63kgf•inç) 200kgf•cm(79kgf•inç) 
Ø 9.52 (3/8”) 300kgf•cm(118kgf•inç) 350kgf•cm(138kgf•inç) 
Ø 12.7 (1/2”) 500kgf•cm(197kgf•inç) 550kgf•cm(216kgf•inç) 
Ø 15.88 (5/8”) 750kgf•cm(295kgf•inç) 800kgf•cm(315kgf•inç) 
Ø 19.05 (3/4”) 1200kgf•cm(472kgf•inç) 1400kgf•cm(551kgf•inç) 

 
IV. Drenaj borular n n montaj  
• Su birikmesini engellemek için, drenaj borular na a a  do ru e im verilmelidir. 
• Drenaj borular n n yüzeyinde yo u ma suyu olabilir. Lütfen, gerekti i ekilde s  yal t m k l f  sat n al n. 
• S z nt y  engellemek için, ba lant lar polivinil tutkallar kullan larak s k ca yap t r lmal d r. 
• Drenaj borusunu sülfat gazlar  üretebilecek bir pissu kanal na veya kötü kokular üretebilecek yerlere 
do rudan sokmay n. 

  [Ç k  havas  ve kaçak alg lama] 
 E er mümkünse, havay  d ar  atmak 

için vakum pompas  kullanmak daha 
iyidir. lemler, profesyonel 
teknisyenler taraf ndan yap lmal d r. 

 
 

 E er so utucu ak kan R22 için ise, havay  bo altmak için a a daki tabloya göre 
uygun yöntemler seçebilirsiniz: 
Uyar : E er monte edilmi  ve çal t r lm  klima ünitesini ba ka bir yere ta rsan z, 
havay  bo altmak için so utucu ak kan kab  gereklidir. 

 

Boru 
uzunlu u 

Hava bo altma 
yöntemleri 

So utucu ak kan ekleme hacmi 

<5m(16’5”) D  ünitede so utucu 
ak kan kullan n 

- 

5-10m 
(16’5”-32’10”) 

So utucu ak kan 
kab  kullan n 

S v  borusu çap   Ø6.35(1/4”) 
(Ba lant  borusu uzunlu u-5m)x30g 
veya (Ba lant  borusu uzunlu u-
16’5”)x0.76g 

S v  borusu çap  Ø9.52(3/8”) 
(Ba lant  borusu uzunlu u-5m)x65g 
veya (Ba lant  borusu uzunlu u-
16’5”)x1.65g 

S v  borusu çap  Ø12.7(1/2”) 
(Ba lant  borusu uzunlu u-
5m)x100g veya (Ba lant  borusu 
uzunlu u-16’5”)x2.54g 

  
 Havay  bo altmak için d  ünitede so utucu ak kan kullan m  

1. Rakor somunu B, C, D’yi tork Tablosu 1’e göre anahtarlarla s k n 
ve ard ndan rakor somunu A’y  s kt ktan sonra yar m tur gev etin. 
2. Valf A’daki havay  bo altmak için Valf B’nin valf i nesini ters saat 
yönünde 45 derecelik bir aç  kadar çevirin ve ard ndan rakor 
somunu A’y  s k n. 
3. Çek valf B ve A’n n valf i nesini tamamen aç n ve ard ndan çek 
valfin valf i nesi kapa n  s k n. 

 

 

 

So utucu ak kan arj 

Çoklu ölçü aleti Yüksek bas nç 
Yan ölçü aleti 

Bas nç 

Boru 
hatlar  

Vakual civa sütunu

Ana ayarlama 
vanas  kapal  

Elle ayarlama 
vanas  kapal  

Yüksek bas nç yan 
bak m ba lant s ndan 

Kap 

Endüstriyel 
d  ünite 
borusuna 

D  ünite  

Çek valf 

S v  taraf  

Hava taraf  ç ünite 

Tek ba lant  
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 Havay  bo altmak için so utucu 
ak kan kab  kullan m  

 

1. ç ünitenin rakor somunu C ve D’yi ve ayn  zamanda d  
ünitenin rakor somunu A’y  s k n (yukar daki tork Tablosu 
1’e bak n). 
2. So utucu ak kan kab n n arj hortumunu valf A’n n arj 
a z na ba lay n. 
3. D  ünitenin rakor somunu B’yi hafifçe gev etin. 
4. So utucu ak kan kab n n vanas n  aç n; yakla k 10-15 
saniye so utucu ak kan doldurun ve ard ndan tamamen 
kapat n. 
5. Rakor somunu B’de akan hava sesi aç kça azal ncaya kadar bekleyin ve ard ndan rakor somunu 
B’yi s k n. 
6. arj hortumunu valf A’n n arj a z ndan ç kar n; ard ndan arj a z n n i neli valfini alt gen somun 
anahtar  gibi bir aletle iterek, hava ak  sesi duyulmay ncaya kadar boruda kalan so utucu ak kan  
bo alt n, ard ndan arj a z n n valf kapa n  s k n. 
7. D  ünitenin çek valf A Band n n valf i nesini tamamen aç n ve ard ndan çek valfin valf i nesi 
kapa n  s k n. 

 Hava bo altma i lemi yap ld ktan sonra, klima ünitelerinin montaj  s ras nda olas  s z nt  noktalar  
kontrol edilmeldir. 
1. Olas  s z nt  noktalar  üzerine düzgün ekilde sabun köpü ü uygulayarak hava kabarc klar  olu up 
olu mad n  kontrol edin. 
2. Olas  s z nt  noktalar n  kontrol etmek için s z nt  alg lama aletinin probunu kullan n. 

[Elektrik kablosu ba lant lar ] 
• Uygun devre kesiciyle birlikte özel amaçl  güç kayna  kullan lmal d r. 
• Ba lant lar  yapmadan önce, kullan lacak model için uygulanabilir gerilimden ve kablolardan emin 
olun. 
• Kablo ba lant lar , çizimlerde belirtilen gerekliliklere göre yap lmal d r. Vidalar, gev emeye meydan 
vermeyecek ekilde iyice s k lmal d r. 
• Terminal platformundaki kablo ba lant  kodlar n  dikkatlice kontrol edin. Hem iç unite hem d  unite, 
yanl  ba lant lardan kaç nmak için teker teker e le tirilmesi gereken kablo ba lant  kodlar na 
sahiptir. 
• ç ve d  ünitelerin kablo ba lant  terminalleri, 220V güç kayna na ba lanmamal d r; aksi takdirde 
ar za veya tehlike meydana gelebilir. 
ç Ünite için kablo ba lant lar  (Lütfen, terminallerdeki vidalar  iyice s k n) 

1. Elektrik kutusunun tespit vidalar n  ç kar n ve kutuyu a a  indirin. 
2. Elektrik kablolar n  ve kontrol kablolar n  ba lay n. 
3. Ba lanan kablolar  k skaçlarla sabitleyin. 
4. Toprak kablosu s k ca ba lanmal d r. 
5. E er kablolar boru hatlar na temas ederse, çiy damlalar  olu abilir. Lütfen, kablolar için uygun 
i lemi yap n. 

 
 

Valf gövdesi  

Rakor somunu 

Valf i nesi 

Valf i nesi kapa  

arj a z  

Güç kayna  terminal platformu 
(toprak terminali ile) 

Kontrol terminal platform u ( ç 
ünite / d  ünite ba lant  
terminal platformu) 

Elektrik 
kablolar  için 
yal t m k l f  

Kablolar n tespit edilmesi 

Vida 

Elektrik kutusunun kapa  

Kablo  tespit k skac
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* Kablo ba lant lar  tamamland ktan 
sonra, ç kar lan parçalar tekrar kendi 
orijinal yerlerine tak lmal d r. 



 
 
 

 
D  ünite için kablo ba lant lar  
• D  ünite a a daki ekilde görülen konumda 
1. Bak m plakas n n vidalar n  sökün ve plakay  ç kar n. 
2. Kablo s k t rma plakas n n vidalar n  ç kararak s k t rma plakas n  gev etin. 
3. Elektrik kablolar n  ve kontrol kablolar n  ba lay n. 
4. S k t rma plakas n  tak n, elektrik ve kontrol kablolar n  s k n ve ard ndan bak m plakas n  tekrar 
yerle tirin. 
 

 
• D  ünite a a daki ekilde görülen konumda 
1. Ön bak m plakas n  ç kar n  2. Elektrik kablolar n  ve kontrol kablolar n  ba lay n. 
     (Arka bak m plakas  üzerinde kablolar için bir delik vard r.) 

 

 
Not: Terminal platformunun vidalar n  iyice s k n. 
 
  
 
 
 

Bak m plakas  
S kma vidas  

Elektrik kablosu s k t rma 
plakas  

Ön bak m plakas  

Kablolar için delik

Güç kayna  terminali 

ç ünite / d  ünite ba lant  terminali 
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[Elektrik devre emas ] 
ç ve d  üniteler için kontrol kablolar  

4100W. 4600W, 5100W, 6100W (sadece so utma modeli) serisi1 
(Lütfen, terminal kodlar  özelli ine göre uygun kontrol kablo emas n  seçin). 
 

 
 
  
 
 

D  ünite 

ç ünite 

D  ünite 

ç ünite 

D  ünite 

ç ünite 

D  ünite 

ç ünite 

alter 

Güç kaça  
koruma alteri Güç 

alter 

Güç kaça  
koruma alteri Güç 

alter 

Güç kaça  
koruma alteri Güç 

alter 

Güç kaça  
koruma alteri Güç 

4100W, 4600W, 5100W, 6100W (sadece so utma modeli) serisi 2 

7000W, 7200W, 7500W, 10000W (sadece so utma modeli) serisi (1 fazl ) 

7000W, 7500W, 12000W, 12500W (sadece so utma modeli) serisi (3 fazl ) 
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4100W, 4600W, 5100W, 6100W (so utma ve s tma modeli) serisi 1 
(Lütfen, terminal kodlar  özelli ine göre uygun kontrol kablo emas n  seçin). 
 

 
 
 

7000W, 7500W, 12000W, 12500W (so utma ve s tma modeli) serisi 1 (3 phase) 

7000W, 7200W, 7500W, 10000W (so utma ve s tma modeli) serisi (1 fazl ) 

4100W, 4600W, 5100W, 6100W (so utma ve s tma modeli) serisi 2 

D  ünite 

ç ünite 

ç ünite 

ç ünite 

D  ünite 

D  ünite

D  ünite

alter 

Güç
Güç kaça   

koruma alteri 

Güç kaça   
koruma alteri 

Güç kaça   
koruma alteri 

alter 

alter 

alter 

alter 

Güç

Güç 

Güç

Elektrik kontrol 
kart  CNB. ç ünite

Güç kaça   
koruma alteri 
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ç ve d  üniteler için a a daki gibi baz  özel kontrol kablolar  mevcuttur. 

12000W, 12500W, 14500W (sadece so utma modeli) serisi 2 (3 fazl ) 
 

 
 

Not: 
1. ç ünitenin ve d  ünitenin kablolar , terminal kodlar na uygun olarak birer birer e le melidir. 
2. Yukar daki ekilde kesikli çizgilerle gösterilen parça, son kullan c lar taraf ndan haz rlanacakt r. 
3. Bu ema sadece referans amaçl d r. Gerçek kablo ba lant s , sat n ald n z üniteyle birlikte verilen 
çizime göre yap lacakt r. 
 
[Otomatik ar za te his fonksiyonlar ] 

irketimiz mü teri odakl  hizmetler sunmaktad r ve kliman zda, ar za durumunda ar z  kodunu 
görüntüleyen bir otomatik ar za te his sistemi mevcuttur. 
 

Ar za  
Luminotron’u
n otomatik 
kontrol kodu 

Dijital 
otomatik 
kontrol kodu 

ZAMAN/SI
CK lamba 
kodu 

Kod 
No. 

ç ünite s cakl k sensöründe anormallik 2 defa titre me /4sn E2 11-28 
1-18 11 

ç ünite serpantin s cakl k sensöründe 
anormallik 3 defa titre me /5sn E3 10-27 

1-18 10 

D  ünitede anormallik 4 defa titre me /6sn E4 12-29 
1-18 12 

Geri bildirim finyalinde anormallik 7 defa titre me /9sn E7 8-25 
1-18 13 

A r  s nma korumas  / Defrost 8 defa titre me 
/10sn E8 7-24 

1-18 7 

 
 
 
 

 
 
 
 

12000W, 12500W, 14500W (so utma ve s tma modeli) serisi 2 (3 fazl ) 

D  ünite 

D  ünite 

ç ünite 

ç ünite 

alter 

Güç kaça   
koruma alteri 

Güç 

Güç 

Güç kaça   
koruma alteri alter 
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