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BACALAH PANDUAN INI
Di dalamnya Anda akan menemukan berbagai tips berguna
tentang cara menggunakan dan merawat AC secara benar.
Dengan melakukan tindakan preventif sederhana Anda dapat
menghemat banyak waktu dan uang sepanjang AC masih
dapat digunakan.
Anda mungkin akan menemukan banyak jawaban atas
masalah umum di bagan tips pemecahan masalah. Apabila
Anda melihat bagan Tips Pemecahan Masalah terlebih dahulu,
Anda mungkin tidak perlu mengundang petugas servis sama
sekali.

TINDAKAN PENCEGAHAN
• Hubungi petugas servis resmi untuk mereparasi atau
merawat unit ini.
• Hubungi bagian pemasangan unit ini.
• AC ini tidak boleh digunakan oleh anak-anak atau orang
cacat tanpa pengawasan.
• Anak-anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak
bermain-main dengan AC.
• Apabila kabel listrik harus diganti, penggantian harus dilakukan oleh petugas resmi dengan menggunakan hanya
suku cadang penggantian asli.
• Pekerjaan pemasangan harus dilakukan sesuai dengan
Peraturan Listrik setempat dan hanya oleh petugas resmi
saja.
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Tindakan Keselamatan

Tindakan Keselamatan

PERINGATAN Simbol ini menunjukkan kemungkinan kematian atau cedera parah.
PERHATIAN

Simbol ini menunjukkan ada kemungkinan cedera atau kerusakan pada properti.

■ Arti simbol-simbol yang digunakan dalam panduan ini adalah sebagai berikut.

Jangan dilakukan.
Pastikan Anda mengikuti petunjuknya.

PERINGATAN
■ Pemasangan
Jangan menggunakan pemutus
sirkuit yang rusak atau dengan rating yang rendah. Gunakan
perangkat ini dengan sirkuit yang
khusus.

Untuk pemasangan listrik, hubungi
dealer, penjual, tukang listrik
berpengalaman, atau Pusat Servis
Resmi.

• Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.

• Jangan membongkar atau memperbaiki
produk. Berisiko kebakaran atau kejutan
listrik.

Pasang panel dan penutup kotak
kontrol dengan kencang.

Selalu pasang sirkuit dan pemutus
yang khusus.

• Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.

• Pengkabelan atau pemasangan yang
tidak tepat dapat menyebabkan kebakaran atau kejutan listrik

Jangan mengganti atau memanjangkan kabel listrik.

• Berisiko kebakaran, kejutan listrik,
meledak, atau cedera.

Untuk pemasangan, selalu hubungi
dealer atau Pusat Servis Resmi.

Jangan memasang produk pada
penyangga yang rusak.

• Tindakan ini dapat menyebabkan cedera, kecelakaan, atau kerusakan produk.

• Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.

Gunakan pemutus atau sekering
dengan rating yang sesuai.
• Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.

Jangan melakukan sendiri (oleh
pelanggan) pemasangan, pembongkaran, atau pemasangan ulang
unit.

• Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.

• Berisiko kebakaran, kejutan listrik,
meledak, atau cedera.

Selalu pasang arde ke produk.

Hati-hati saat membuka kemasan
dan memasang produk.

• Tepi yang tajam dapat menyebabkan
cedera. Berhati-hatilah dengan bagian
tepi casing serta sirip-sirip kondensor
dan evaporator.
Jangan menyalakan pemutus atau
daya dalam kondisi panel depan,
kabinet, penutup atas, penutup
kotak kontrol dilepas atau terbuka.
• Jika tidak, dapat menyebabkan kebakaran, kejutan listrik, ledakan atau
kematian.
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Untuk mencegah cedera terhadap pengguna atau orang lain dan mencegah kerusakan properti, petunjuk
berikut ini harus diikuti.
■ Pengoperasian yang tidak benar karena mengabaikan petunjuk dapat menyebabkan bahaya atau kerusakan.
Tingkat keseriusan diklasifikasikan sesuai indikasi berikut.

Tindakan Keselamatan
Pastikan area pemasangan tidak rusak karena termakan
usia.

• Jika bagian bawah roboh, AC dapat jatuh sehingga menyebabkan kerusakan properti, kerusakan produk, dan cedera
badan.

Gunakan pompa vakum atau gas Inert (nitrogen) saat
melakukan uji kebocoran atau pembuangan udara. Jangan gunakan udara terkompresi atau Oksigen dan Jangan gunakan gas yang mudah terbakar. Jika tidak,
dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan.
• Berisiko kematian, cedera, kebakaran, atau ledakan.

■ Pengoperasian
Berhati-hatilah jangan sampai kabel
listrik tertarik atau rusak selama
pengoperasian.

Jangan menempatkan apa pun di
atas kabel listrik.

• Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.

• Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.

Jangan menempatkan pemanas
atau perangkat lain di dekat kabel
listrik.
• Berisiko kebakaran dan kejutan listrik.

Jangan menggunakan produk di
tempat yang tertutup rapat dalam
waktu yang lama.
• Dapat terjadi kekurangan oksigen.

Hentikan pengoperasian dan tutup
jendela saat terjadi badai atau
topan. Bila memungkinkan, lepas
produk dari jendela sebelum topan
datang.
• Berisiko kerusakan properti,
kerusakan produk, atau kejutan listrik.
Berhati-hatilah jangan sampai air
masuk ke dalam produk.

Jangan biarkan air mengenai
bagian listrik.
• Berisiko kebakaran, kerusakan produk, atau kejutan listrik.
Jika terjadi kebocoran gas yang
mudah terbakar, matikan aliran gas
dan buka jendela untuk ventilasi sebelum menghidupkan produk.
• Jangan menggunakan telepon atau
menggunakan sakelar untuk
menghidupkan atau mematikan unit.
Berisiko ledakan atau kebakaran
Jangan membuka gril lubang udara
masuk selama pengoperasian.
(Jangan menyentuh filter elektrostatis; apabila unit dilengkapi dengan
filter ini.)
• Berisiko cedera badan, kejutan listrik,
atau kerusakan produk.
Berikan ventilasi ke produk sesekali
apabila dioperasikan di ruang yang
sama dengan kompor dll.

Jangan menyentuh (mengoperasikan) produk dengan tangan
basah.
• Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
Jangan menyimpan atau menggunakan gas atau bahan yang mudah
terbakar di dekat produk.
• Berisiko kebakaran atau kerusakan
produk.
Apabila muncul suara aneh, atau
muncul asap dari produk. Matikan
pemutus sirkuit ke OFF atau cabut
kabel listrik.
• Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.

Jika produk terendam (kebanjiran
atau tenggelam), hubungi Pusat
Servis Resmi.

• Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.

Matikan aliran listrik saat membersihkan atau memelihara produk.
• Berisiko kejutan listrik.

• Berisiko kebakaran, kejutan listrik atau
kerusakan produk.

• Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.

Hati-hati dan pastikan tidak ada seorang pun yang menginjak atau
jatuh menimpa unit luar-ruangan.

Jangan biarkan AC bekerja dalam
waktu lama jika tingkat kelembaban
sangat tinggi dan jika pintu atau
jendela dalam keadaan terbuka.

Jangan menyalakan pemutus atau
daya dalam kondisi panel depan,
kabinet, penutup atas, penutup
kotak kontrol dilepas atau terbuka.

• Ini dapat menyebabkan cedera badan
dan kerusakan mesin.

• Kelembaban dapat menghasilkan
embun dan membasahi atau merusak
perabotan.

• Jika tidak, dapat menyebabkan kebakaran, kejutan listrik, ledakan atau kematian.
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Tindakan Keselamatan

PERHATIAN
■ Pemasangan

• Rendahnya kadar refrigeran dapat
menyebabkan kerusakan produk.

Pasang pipa pembuangan untuk
memastikan bahwa air telah disalurkan dengan benar.

Usahakan produk tetap rata saat dipasang.

• Sambungan yang buruk dapat menyebabkan kebocoran air.

• Untuk menghindari getaran atau kebocoran air.

Mintalah dua orang atau lebih untuk mengangkat dan memindahkan produk.
• Hindari cedera fisik.

■ Pengoperasian
Jangan memaparkan kulit secara
langsung ke udara dingin dalam
jangka waktu lama. (Jangan duduk
di depan aliran angin.)
• Ini dapat mengganggu kesehatan
Anda.
Gunakan kain lembut untuk membersihkan. Jangan gunakan deterjen keras, pelarut dll.
• Berisiko kebakaran, kejutan listrik,
atau kerusakan bagian produk yang
terbuat dari plastik.

Jangan menggunakan produk
untuk tujuan tertentu, seperti mengawetkan makanan, karya seni, dll.
Ini adalah AC konsumen, bukan
sistem pendingin presisi.
• Berisiko kerusakan atau kehilangan
properti.
Jangan menyentuh bagian produk
yang terbuat dari logam saat
melepas filter udara. Bagian tersebut sangat tajam!
• Berisiko cedera badan.

Selalu pasang filter dengan kencang. Bersihkan filter setiap dua
minggu, atau lebih sering bila
perlu.

Jangan memasukkan tangan atau
benda lain ke dalam lubang udara
masuk atau keluar ketika produk
sedang bekerja.

• Filter yang kotor dapat mengurangi
efisiensi AC dan dapat menyebabkan
AC tidak bekerja atau rusak.

• Ada benda tajam bergerak yang dapat
menimbulkan luka.

Jangan menghalangi aliran udara
masuk atau keluar.

• Hal ini dapat menyebabkan kerusakan
produk.
Jangan menginjak atau meletakkan
apa pun di atas produk. (unit luarruangan)
• Berisiko cedera badan dan kerusakan
produk.

Jangan meminum air yang keluar
dari produk.
• Air ini tidak sehat dan dapat menyebabkan sakit yang serius.

Gunakan bangku atau tangga yang kokoh saat membersihkan atau memelihara produk.
• Berhati-hatilah dan hindari jangan sampai terjadi cedera badan.

Panduan Bagi Pengguna 5

BAHASA INDONESIA

Selalu periksa kebocoran gas (refrigeran) setelah pemasangan atau
perbaikan produk.

Sebelum Mengoperasikan

Sebelum Mengoperasikan
Persiapan Pengoperasian
1. Hubungi spesialis pemasangan untuk memasang unit.
2. Gunakan sirkuit khusus.

Penggunaan
1. Terpapar aliran udara langsung dalam waktu yang lama dapat membahayakan kesehatan. Jangan memaparkan penghuni, hewan piaraan, atau tanaman kepada aliran udara langsung dalam
waktu lama.
2. Karena ada kemungkinan kekurangan oksigen, berikan ventilasi ruangan ketika unit dijalankan
bersama dengan kompor atau alat pemanas lainnya.
3. Jangan gunakan AC ini untuk tujuan khusus yang tidak seharusnya (misalnya, menjadikannya
alat pengawet barang, makanan, hewan piaraan, tanaman, atau benda seni). Penggunaan
semacam itu dapat merusak item.

Pembersihan dan Perawatan
1. Jangan menyentuh bagian produk yang terbuat dari logam saat melepas filter. Dapat terjadi cedera ketika memegang tepi logam yang tajam.
2. Jangan gunakan air untuk membersihkan bagian dalam AC. Paparan terhadap air dapat merusak
insulasi, yang selanjutnya akan berakibat pada kejutan listrik.
3. Saat membersihkan unit, pertama-tama pastikan bahwa aliran listrik telah diputus dan pemutus
sirkuit telah OFF. Kipas berputar dengan kecepatan tinggi saat beroperasi. Ada kemungkinan terjadi cedera apabila listrik tiba-tiba menyala saat membersihkan bagian dalam unit.

Servis
Untuk reparasi dan perawatan, hubungi dealer servis resmi.
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Petunjuk Pengoperasian

Petunjuk Pengoperasian
Pengoperasian Paksa

Model Pendinginan
Mode pengoperasian
Kecepatan Kipas Dalam Ruangan
Mengatur Suhu

BAHASA INDONESIA

Prosedur pengoperasian ketika remote control tidak dapat digunakan.
Tekan saklar timbul (Pengoperasian paksa) selama 2 detik.
Jika Anda ingin menghentikan pengoperasian, tekan tombol sekali
lagi.
Jika listrik menyala lagi setelah mati
lampu dalam mode Pengoperasian Paksa, kondisi pengoperasian
otomatis diatur sebagai berikut:
Dalam pengoperasian paksa, mode awal akan dilanjutkan.

Pengoperasian paksa
(Saklar timbul)

Model pompa panas
Suhu Ruangan ≥ menetapkan Suhu -2 °C

Suhu Ruangan < menetapkan suhu -2 °C

Pendinginan
dapat diatur
dapat diatur

Pemanasan
dapat diatur
dapat diatur

Pendinginan
Tinggi
22 °C

Fungsi Mulai Ulang Otomatis
Apabila aliran listrik mengalir lagi setelah padam, Pengoperasian Restart Otomatis akan menjalankan prosedur ke kondisi pengoperasian sebelumnya.

Saran untuk Sinyal Filter LED
1. Lampu sinyal filter (LED) sudah menyala.
2. Jika lampu LED sinyal filter sudah menyala, bersihkan filter.
3. Setelah membersihkan filter, tekan tombol timer dan tombol ◀ pada remote control kabel secara bersamaan
selama 3 detik. Kemudian lampu LED sinyal filter akan mati.
.
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Pemeliharaan dan Servis
PERHATIAN: Sebelum melakukan tindakan pemeliharaan, matikan daya
sistem.

Kisi, Casing, dan Remote Control
❏ Matikan sistem sebelum membersihkan. Seka dengan kain lembut yang kering. Jangan gunakan bahan pemutih atau abrasif.
PEMBERITAHUAN

Filter anti-bakteri

Kabel listrik harus dicabut sebelum membersihkan unit
dalam-ruangan.

Lubang Udara Masuk

Saluran
ara keluar

Filter udara

Remote Control Kabel
(Aksesoris)

Filter udara di belakang unit dalam-ruangan (sisi isap)
harus diperiksa dan dibersihkan setiap dua minggu sekali
atau lebih jika perlu.

1. Lepaskan filter udara.
■ Pegang tab kemudian tarik perlahan-lahan
ke arah depan untuk melepas filter.

Tombol tekan

PERHATIAN: Saat akan
melepas filter udara, jangan menyentuh bagian logam unit dalam-ruangan. Hal itu dapat menyebabkan cedera.

Rak

Filter Udara

■ Jangan pernah menggunakan bahan-bahan
berikut ini:
• Air dengan suhu di atas
40 °C.
Dapat menyebabkan
deformasi dan/atau
SI
warna pudar.
N NER
SCO
U RIN
CLB
B en e
ARGE
zen
• Bahan yang mudah
menguap.
Dapat merusak
permukaan AC.
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2. Bersihkan kotoran dari filter udara menggunakan vacuum cleaner atau cuci dengan
air.
■ Jika kotoran jelas terlihat, cuci dengan deterjen netral dalam air hangat.
■ Jika menggunakan air panas (50 °C atau
lebih), bisa menyebabkan penyok.
3. Setelah dicuci dengan air, keringkan di
tempat sejuk.
■ Jangan memaparkan filter udara ke sinar
matahari langsung atau panas api saat
mengeringkannya.
4. Pasang filter udara.

Pemeliharaan dan Servis

Jika AC akan tidak digunakan untuk jangka waktu lama.

Jalankan AC dengan pengaturan berikut
selama 2 hingga 3 jam.
• Jenis pengoperasian: Mode pengoperasian fan (kipas).
• Pengaturan ini akan mengeringkan mekanisme internal.

Matikan pemutus sirkuit.

Jika AC akan digunakan lagi.
Bersihkan filter udara dan pasang
pada unit dalam-ruangan.
(Buka Halaman 8 tentang cara membersihkannya.)

Periksa apakah saluran masuk dan
keluar udara dari unit dalam/luar-ruangan tersumbat.

CAUTION
Matikan pemutus sirkuit ketika AC akan tidak
digunakan dalam waktu yang lama.
Debu dapat terkumpul dan ini dapat menyebabkan kebakaran.

Pastikan kabel arde sudah tersambung
dengan benar. Kabel dapat disambung
ke sisi unit dalam-ruangan.

Informasi berguna
Filter udara dan tagihan listrik.
Jika filter udara tersumbat debu, kapasitas pendinginan
akan turun, dan 6 % listrik yang digunakan untuk mengoperasikan AC akan terbuang percuma.

Tips Pengoperasian
Jangan menyetel suhu di
dalam-ruangan terlalu dingin.
Ini kurang baik untuk kesehatan juga boros energi.

Tutup kerai maupun tirai.

Jangan biarkan sinar matahari masuk ke dalam-ruangan
saat AC dioperasikan.

Usahakan suhu ruangan tetap
seragam..
Setel arah aliran udara vertikal dan horisontal untuk
memastikan keseragaman
suhu di dalam ruangan.

Pastikan pintu dan jendela ditutup rapat.

Bersihkan filter udara secara
rutin.

Sesekali, alirkan udara ke
dalam ruangan.

Sedapat mungkin, hindari
membuka pintu dan jendela
untuk mempertahankan udara
dingin di dalam-ruangan.

Sumbatan di filter udara dapat
mengurangi aliran udara dan
mengurangi pengaruh pendinginan dan penghilangan kelembaban. Bersihkan sekurangnya
dua minggu sekali.

Karena jendela selalu tertutup, Anda dapat membukanya kemudian
mengalirkan udara ke dalam
ruangan.
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Jika AC akan tidak digunakan dalam waktu
lama.

Pemeliharaan dan Servis

Sebelum memanggil servis...

?

Tips Pemecahan Masalah! Menghemat waktu dan uang!
Periksa hal-hal berikut ini sebelum meminta perbaikan atau servis... Jika masih terjadi gangguan, hubungi dealer.

AC tidak bekerja.

Bau aneh di dalamruangan.

Sepertinya kondensasi AC bocor.

AC tidak bekerja selama sekitar 3 menit
sejak restart.

• Periksalah apakah
tidak ada bau busuk
yang keluar dari dinding, karpet, perabotan, atau pakaian di
dalam kamar.

• Terbentuk embun jika
aliran udara dari AC
mendinginkan udara
hangat di dalam-ruangan.

• Ini adalah
mekanisme perlindungan mesin.
• Tunggu sekitar tiga
menit kemudian pengoperasian akan berjalan kembali.

Tidak mendinginkan
atau memanaskan ruangan secara efektif.

AC berbunyi amat
berisik.

Terdengar suara
retak.

Layar remote control
kabur, atau tidak ada
tampilan sama sekali.

• Apakah filter udara
kotor? Baca petunjuk
pembersihan filter
udara.
• Ruangan mungkin terlalu panas saat AC dihidupkan untuk yang
pertama kalinya.
Tunggu sebentar
hingga udara dingin.
• Apakah suhu sudah
ditetapkan dengan
benar?
• Apakah saluran udara
masuk atau keluar unit
dalam-ruangan terhalang?

• Untuk suara seperti air
mengalir.
- Ini adalah suara aliran Freon di dalam
unit AC.
• Untuk suara seperti
udara terkompresi
yang dilepaskan ke
udara terbuka.
- Ini adalah suara air
pengatur kelembapan yang sedang
diproses di dalam
unit AC.

• Suara ini disebabkan
oleh ekspansi/tarikan
panel depan, dll karena
perubahan suhu.

• Apakah baterai
lemah?
• Apakah kutub baterai
telah dipasang terbalik?

• Apakah Anda
melakukan kesalahan dalam pengoperasian timer?
• Apakah sekering
putus atau pemutus
sirkuit korslet?

Lampu sinyal filter
(LED) sudah
menyala.

• Untuk membersihkan
filter, tekan tombol
Timer dan ◀ pada remote control secara
bersamaan selama 3
det.

PEMBERITAHUAN
KEDAP AIR: Sisi luar perabot ini KEDAP AIR.
Sisi dalamnya tidak tahan air dan tidak boleh dipaparkan ke air berlebih.
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