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BAHASA INDONESIA

TIPS UNTUK MENGHEMAT LISTRIK
Berikut beberapa tips yang akan menghemat daya saat menggunakan AC. Anda dapat menggunakan AC dengan mengikuti petunjuk di bawah ini supaya lebih efisien:

• Jangan mendinginkan ruangan secara berlebihan. Ini dapat membahayakan kesehatan dan
boros listrik.
• Halangi sinar matahari dengan kerai atau gorden ketika Anda mengoperasikan AC.
• Tutup pintu dan jendela dengan rapat ketika Anda mengoperasikan AC.
• Setel arah aliran udara secara vertikal atau horizontal untuk mensirkulasi udara dalam ruangan.
• Tambah kecepatan kipas untuk mendinginkan atau menghangatkan udara dalam-ruangan dengan cepat dalam waktu singkat.
• Buka jendela sesekali untuk ventilasi karena kualitas udara di dalam ruangan dapat memburuk
jika AC digunakan selama berjam-jam.
• Bersihkan filter udara setiap 2 minggu. Debu dan kotoran yang terkumpul di dalam filter dapat
menyumbat aliran udara atau melemahkan fungsi pendinginan/ Dehumifikasi.

Untuk data Anda
Staples tanda terima ke halaman ini apabila suatu saat Anda memerlukan bukti tanggal pembelian
atau jika ada masalah dengan garansi. Tulis nomor model dan nomor seri di sini:
Nomor model :
Nomor seri :
Anda dapat menemukan keduanya di label di setiap sisi dari unit.
Nama dealer :
Tanggal pembelian :
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BACA SEMUA PETUNJUK SEBELUM MENGGUNAKAN PERANGKAT.
Selalu patuhi tindakan pencegahan berikut ini untuk menghindari situasi berbahaya dan memastikan produk Anda bekerja dengan baik.

! PERINGATAN
Mengabaikan arahan dapat mengakibatkan cedera serius atau kematian.

! HATI-HATI
Mengabaikan arahan dapat mengakibatkan cedera ringan atau kerusakan pada produk.

! PERINGATAN
• Pemasangan atau perbaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak berpengalaman dapat
menimbulkan bahaya bagi diri Anda dan orang lain.
• Produk harus dipasang sesuai dengan peraturan perkabelan di negara yang bersangkutan.
• Informasi yang dimuat di dalam panduan ini dimaksudkan untuk digunakan oleh teknisi servis
yang berpengalaman dan sudah akrab dengan prosedur keselamatan dan orang tersebut juga
harus dilengkapi dengan alat yang tepat dan instrumen tes.
• Kurang teliti dalam membaca dan mengikuti semua petunjuk di dalam panduan ini dapat
menyebabkan kerusakan perlengkapan, kerusakan properti, cedera badan dan/atau kematian.

Pemasangan
• Jangan menggunakan pemutus sirkuit yang rusak atau di bawah rating. Gunakan perangkat ini
dengan sirkuit yang sesuai. Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
• Untuk pekerjaan kelistrikan, hubungi dealer, penjual, tukang listrik berpengalaman, atau Pusat Servis
Resmi. Jangan membongkar atau memperbaiki produk. Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
• Selalu pasang arde ke produk. Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
• Pasang panel dan penutup kotak kontrol dengan kencang. Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
• Selalu pasang sirkuit dan pemutus yang sesuai. Pengkabelan atau pemasangan yang tidak
tepat dapat menyebabkan kebakaran atau kejutan listrik.
• Gunakan pemutus atau sekering dengan rating yang sesuai. Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
• Jangan mengganti atau memanjangkan kabel listrik. Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
• Jangan melakukan sendiri (oleh pelanggan) pemasangan, pembongkaran, atau pemasangan
ulang unit. Berisiko kebakaran, kejutan listrik, meledak, atau cedera.
• 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.
• Untuk pemasangan, selalu hubungi dealer atau Pusat Servis Resmi. Berisiko kebakaran, kejutan listrik, meledak, atau cedera.
• Jangan memasang produk pada badan penyangga yang rusak. Tindakan ini dapat menyebabkan cedera, kecelakaan, atau kerusakan produk.
• Pastikan area pemasangan tidak rusak karena termakan usia. Jika bagian bawah roboh, AC
dapat jatuh sehingga menyebabkan kerusakan alat, kerusakan produk, dan luka badan.
• Jangan biarkan AC bekerja dalam waktu lama jika tingkat kelembaban sangat tinggi dan jika
pintu atau jendela dalam keadaan terbuka. Kelembaban dapat menghasilkan embun dan membasahi atau merusak perabotan.
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Pengoperasian
• Berhati-hatilah jangan sampai kabel listrik tertarik atau rusak selama pengoperasian. Berisiko
kebakaran atau kejutan listrik.
• Jangan menempatkan apa pun di atas kabel listrik. Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
• Jangan mencolokkan atau mencabut steker listrik selama pengoperasian. Berisiko kebakaran atau
kejutan listrik.
• Jangan menyentuh (mengoperasikan) produk dengan tangan basah. Terdapat risiko kebakaran
atau kejutan listrik.
• Jangan menempatkan pemanas atau perangkat lain di dekat kabel listrik. Terdapat risiko kebakaran dan kejutan listrik.
• Jangan biarkan air mengenai bagian listrik. Terdapat risiko kebakaran, kerusakan produk, atau
kejutan listrik.
• Jangan menyimpan atau menggunakan gas atau bahan yang mudah terbakar di dekat produk.
Berisiko kebakaran atau kerusakan produk.
• Jangan menggunakan produk di tempat yang tertutup rapat dalam waktu yang lama. Dapat terjadi kekurangan oksigen.
• Jika terjadi kebocoran gas yang mudah menyala, matikan aliran gas dan buka jendela untuk ventilasi sebelum menghidupkan produk. Jangan menggunakan telepon atau menggunakan switch
untuk menghidupkan atau mematikan unit.
• Terdapat risiko ledakan atau kebakaran. Apabila muncul suara asing, atau muncul asap dari
produk. Matikan pemutus sirkuit ke OFF atau cabut kabel listrik. Terdapat risiko kebakaran
atau kejutan listrik.
• Hentikan pengoperasian dan tutup jendela saat terjadi badai atau topan. Apabila mungkin,
bongkar produk dari jendela sebelum topan datang. Terdapat risiko kerusakan properti,
kerusakan produk, atau kejutan listrik.
• Jangan buka grill lubang udara masuk selama pengoperasian. (Jika unit dilengkapi filter elektrostatis, jangan sentuh bagian tersebut.) Terdapat risiko cedera badan, kejutan listrik, atau
kerusakan produk.
• Ketika produk terendam (kebanjiran atau tenggelam), hubungi Pusat Servis Resmi. Berisiko
kebakaran atau kejutan listrik.
• Berhati-hatilah jangan sampai air masuk ke dalam produk. Terdapat risiko kebakaran, kejutan
listrik atau kerusakan produk.
• Berikan ventilasi ke produk sepanjang waktu ketika dioperasikan di tempat yang sama dengan
kompor dll. Terdapat risiko kebakaran atau kejutan listrik.
• Matikan aliran listrik saat membersihkan atau memelihara produk. Terdapat risiko kejutan listrik.
• Saat produk tidak digunakan untuk waktu yang lama, lepas steker listrik atau matikan pemutus
sirkuitnya. Terdapat risiko kerusakan atau kerusakan produk, atau operasional yang tidak dikehendaki.
• Hati-hati dan pastikan tidak ada seorang pun yang melangkah ke atas atau jatuh menimpa unit
luar-ruangan. Ini dapat menyebabkan luka badan dan mesin rusak.

! HATI-HATI
Pemasangan
• Selalu periksa kebocoran gas (refrigeran) setelah pemasangan atau perbaikan produk. Rendahnya
tingkat refrigeran dapat menyebabkan kerusakan produk.

• Pasang pipa pembuangan untuk memastikan bahwa air telah disalurkan dengan benar. Sambungan
yang buruk dapat menyebabkan kebocoran air.

• Usahakan produk tetap rata saat pemasangan. Untuk menghindari getaran atau kebocoran air.
• Jangan memasang produk di tempat di mana derau atau udara panas dari unit luar-ruangan dapat
mengganggu lingkungan sekitar. Hal ini dapat menjadi masalah bagi tetangga Anda.

• Mintalah dua orang atau lebih untuk mengangkat dan memindahkan produk. Hindari cedera fisik.
• Jangan memasang produk jika ada kemungkinan terpapar ke angin laut (hembusan garam) secara
langsung. Produk dapat mengalami korosi. Korosi, terutama pada sirip kondensor dan evaporator,
dapat menyebabkan malfungsi produk atau pengoperasian yang tidak efisien.
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• Jangan memaparkan kulit secara langsung ke udara dingin dalam jangka waktu lama. (Jangan duduk
di depan aliran angin.) Ini dapat mengganggu kesehatan Anda.

• Jangan menggunakan produk untuk tujuan tertentu, seperti mengawetkan makanan, karya seni, dll.
Ini adalah AC konsumen, bukan sistem pendingin presisi. Terdapat risiko kerusakan atau kehilangan
properti.
• Jangan menghalangi aliran udara masuk atau keluar. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan produk.
• Gunakan kain lembut untuk membersihkan. Jangan gunakan deterjen keras, pelarut, dll. Terdapat
risiko kebakaran, kejutan listrik, atau kerusakan bagian produk yang terbuat dari plastik.

• Jangan menyentuh bagian produk yang terbuat dari logam saat melepas filter udara. Bagian
tersebut sangat tajam! Terdapat risiko cedera badan.
• Jangan menginjak atau meletakkan apa pun di atas produk. (unit luar-ruangan) Terdapat risiko cedera
badan dan kerusakan produk.

• Selalu pasang filter dengan kencang. Bersihkan filter setiap dua minggu atau lebih sering lagi, bila
perlu. Filter yang kotor dapat mengurangi efisiensi AC dan dapat menyebabkan AC tidak bekerja atau
rusak.
• Jangan sisipkan tangan atau benda lain ke dalam lubang udara masuk atau keluar ketika produk
sedang bekerja. Ada benda tajam bergerak yang dapat menimbulkan luka.
• Jangan minum 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.
• Gantilah semua baterai di remote control dengan yang baru dengan tipe yang sama. Jangan mencampur baterai lama dan baru atau baterai dari tipe yang berbeda. Terdapat risiko ledakan atau kebakaran.
• Jangan mengisi ulang atau membongkar baterai. Jangan melempar baterai ke nyala api. Baterai
dapat terbakar atau meledak.

• Apabila cairan dari baterai mengenai kulit atau pakaian, cucilah dengan air bersih. Jangan gunakan
remote apabila baterai bocor. Bahan kimia di dalam baterai dapat menimbulkan sensasi terbakar
atau menyebabkan bahaya kesehatan lainnya.
• Jika Anda menelan cairan dari baterai, sikat gigi Anda dan kunjungi dokter. Jangan gunakan remote
apabila baterai bocor. Bahan kimia di dalam baterai dapat menimbulkan sensasi terbakar atau menyebabkan bahaya kesehatan lainnya.

!

CATATAN

- Untuk servis dan pemindahan, selalu hubungi pusat servis atau teknisi pemasang AC
resmi. Jika tidak, terdapat risiko kebakaran, kejutan listrik, ledakan atau cedera.
- Untuk informasi selengkapnya tentang Produk, baca Label.
contoh) Bulan dan tahun pembuatan dapat dilihat di label Seri. Nomor Seri Produk yang
dibuat pada November 2013 adalah 311***.
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Persiapan pengoperasian
• Hubungi spesialis pemasangan untuk memasang unit.
• Gunakan sirkuit khusus.

Penggunaan
• 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.
• Karena ada kemungkinan kekurangan oksigen, berikan ventilasi ruangan ketika unit dijalankan
bersama dengan kompor atau alat pemanas lainnya.
• 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 pemeliharaan
• Jangan menyentuh bagian produk yang terbuat dari logam saat melepas filter. Dapat terjadi cedera ketika memegang tepi logam yang tajam.
• Jangan gunakan air untuk membersihkan bagian dalam AC. Paparan ke air dapat merusak insulasi, yang selanjutnya berakibat pada sengatan listrik.
• 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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PENGENALAN PRODUK
Spesifikasi

Lubang Udara Keluar
Reseptor Sinyal Remote
Lubang Udara Masuk
(Belakang, Samping)

Lubang Udara Masuk

Lubang
Udara Keluar
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Kontrol dan Indikator Unit Dalam-Ruangan
Pompa Panas

6 8 17
7 10

13

A/CL

Fan

Mode

5

4

Temp.

11

3

Khusus Pendinginan

14
15

JET COOL

Fan
Speed

12 2

6 9
7 10

ROOM SET

16
On/Off

1

Fan

5

14
15

A/CL

JET COOL

Temp.

Mode

4

13

11

3

Fan
Speed

12 2

ROOM SET

16
On/Off

1

1. Tombol mulai/berhenti
Pengoperasian dimulai ketika tombol ini
ditekan dan berhenti jika tombol ini ditekan
kembali.

8. Lampu Pengoperasian Pemanasan

2. Pemilihan kecepatan kipas dalam ruangan
Digunakan untuk memilih kecepatan kipas
dalam dua kecepatan: low(rendah),
med(sedang).

11. Lampu Pengoperasian Tele-kontrol
(Opsional)

3. Tombol pengaturan suhu ruangan
Digunakan untuk memilih suhu ruangan.
4. Tombol pemilihan mode pengoperasian
Digunakan untuk memilih mode pengoperasian.
5. Tombol Pengoperasian Kipas
Digunakan untuk mengedarkan udara ruangan tanpa pendingin
6. Lampu Pengoperasian Kipas

9. Lampu Pengoperasian Otomatis
10. Lampu Pengoperasian Kering lembut

12. Lampu Pengoperasian Pembersih Udara
(Opsional)
13. Lampu Pengoperasian Aliran Udara
Otomatis (vertikal)
14. Lampu Pengoperasian Timer mati
15. Lampu Pengoperasian Penghematan Energi
16. Lampu Pengoperasian Jet Cool
17. Lampu Pengoperasian Pencairan

7. Lampu Pengoperasian Pendinginan

!

CATATAN

Beberapa tombol tidak dapat digunakan menurut fungsi model.
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Remote control nirkabel (Khusus Pendinginan)
No.
1

Panel
kontrol

1

2

5

3

4
6

7
8

9

10

11

12

13

2

Deskripsi
Lampu pengoperasian remote control

|

Tombol Daya ON/OFF (hidup/mati) : Pengoperasian dimulai ketika tombol ini ditekan, dan
berhenti jika tombol ini ditekan kembali.

3

Tombol kecepatan kipas dalam-ruangan :
Untuk memilih kecepatan kipas yang diinginkan.

4

Tombol pengaturan suhu

5

A

Tombol pembersihan otomatis (Opsional)

6
7

8

Tombol Pendinginan

D

Tombol Dehumifikasi : Dapat menghilangkan kelembapan secara otomatis saat
musim hujan atau sangat lembat.

C

Tombol pengoperasian otomatis : Dalam
pengoperasian fungsi ini, AC akan mengontrol suhu pengaturan dengan cara membandingkan suhu ruangan dan tingkat panas
atau dingin yang ditetapkan pelanggan.

9

Tombol mode kipas

10

Tombol arah aliran udara (Naik/turun,
Kiri/kanan) : Menyesuaikan arah aliran
udara secara vertikal atau horizontal.

11

Tombol mode pendinginan kuat :
Pendinginan kuat sedang dilakukan.

12

Tombol pengaturan timer ON/OFF :
Menetapkan waktu hidup atau mati.

13

Tombol batal timer (Opsional)

Menggunakan remote control
- Arahkan ke penerima sinyal AC tipe berdiri saat mengoperasikan.
- Sinyal remote control dapat diterima dari jarak sampai 7 meter.
- Pastikan tidak ada halangan antara remote control dan penerima sinyal.
- Jangan menjatuhkan atau melempar remote control.
- Jangan menaruh remote control di lokasi yang terpapar sinar matahari langsung, atau berada di
sebelah unit pemanas, atau sumber panas lainnya.

!

CATATAN

Beberapa tombol tidak dapat digunakan menurut fungsi model.
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Remote control nirkabel (Pompa Panas)
No.
1

Panel
kontrol

1

2

5

3

4
6

7
8

9

10

11

12

13

2

Deskripsi
Lampu pengoperasian remote control

|

Tombol Daya ON/OFF (hidup/mati) : Pengoperasian dimulai ketika tombol ini ditekan, dan
berhenti jika tombol ini ditekan kembali.

3

Tombol kecepatan kipas dalam-ruangan :
Untuk memilih kecepatan kipas yang diinginkan.

4

Tombol pengaturan suhu

5
6

A
B

Tombol Pendinginan
Tombol pemanasan

7

D

Tombol Dehumifikasi : Dapat menghilangkan kelembapan secara otomatis saat
musim hujan atau sangat lembat.

8

C

Tombol pengoperasian otomatis : Pengoperasian pemanasan dan pendinginan otomatis
dilakukan sesuai dengan suhu pengaturan.

9

Tombol mode kipas

10

Tombol arah aliran udara (Naik/turun,
Kiri/kanan) : Menyesuaikan arah aliran
udara secara vertikal atau horizontal.

11

Tombol mode pendinginan/pemanasan
kuat : Pendinginan/pemanasan tangguh
dilakukan dalam waktu singkat.

12

Tombol pengaturan timer ON/OFF :
Menetapkan waktu hidup atau mati.

13

Tombol batal timer ( Opsional)

Menggunakan remote control
- Arahkan ke penerima sinyal AC tipe berdiri saat mengoperasikan.
- Sinyal remote control dapat diterima dari jarak sampai 7 meter.
- Pastikan tidak ada halangan antara remote control dan penerima sinyal.
- Jangan menjatuhkan atau melempar remote control.
- Jangan menaruh remote control di lokasi yang terpapar sinar matahari langsung, atau berada di
sebelah unit pemanas, atau sumber panas lainnya.

!

CATATAN

Beberapa tombol tidak dapat digunakan menurut fungsi model.
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Persiapan remote control
Cara memasang ke dinding
1 Gunakan sekrup untuk mengencangkan
penahan ke dinding atau pasang sisi penahan unit dalam-ruangan.

2 Untuk memasang remote control ke penahan.

- Jangan menggunakan baterai isi-ulang karena
bentuk, dimensi, dan performanya berbeda
dari baterai standar.
- Ganti baterai dengan yang baru jika remote
control tidak berfungsi dengan benar selama
beberapa waktu.

! HATI-HATI

Cara memasukkan baterai
1 Lepas penutup belakang remote control.
- Geser penutup menurut arah tanda
panah.

2 Masukkan dua baterai.
- Pastikan kutub (+) dan (-) sudah benar.
- Pastikan keduanya adalah baterai baru.

3 Pasang kembali penutupnya.
- Geser kembali penutup ke tempatnya.

• Jika tidak menggunakan remote control
dalam waktu yang lama, aliran cairan baterai bisa merusak produk, oleh sebab itu
lepas semua baterai.
• Saat mengganti baterai (AAA), ganti keduanya dengan baterai baru, dan jika remote control tidak berfungsi dengan baik
setelah baterai (AAA) diganti, hubungi
pusat servis.
• Jangan membongkar atau mengisi ulang
baterai bekas, dan jangan membuangnya
di lokasi yang panas, berapi atau berair
panas. Ini dapat menjadi penyebab
ledakan.
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Mode Pendinginan

Pengaturan Aliran Udara

1 Tekan tombol | untuk menghidupkan unit

Arah aliran udara yang diinginkan dapat disesuaikan dengan mudah.

dalam-ruangan.

2 Tekan tombol a untuk memilih mode
pengoperasian.
- Untuk membatalkan pengoperasian,
tekan tombol | sekali lagi.

3 Sesuaikan suhu yang diinginkan dengan
menekan tombol (
).
- Jika suhu yang diinginkan lebih tinggi
dibandingkan suhu ruangan, tidak dapat
dilakukan pendinginan.
- Tetapkan supaya suhu lebih rendah dari
suhu ruangan.
- Kisaran Suhu Pengaturan : 18°C~30°C.

Kontrol Arah Aliran Udara Kiri/Kanan
1 Tekan tombol | untuk menghidupkan unit
dalam-ruangan.

2 Tekan tombolJ dan bilah akan berayun
ke kiri dan kanan.

3 Tekan tombolJsekali lagi untuk menetapkan
bilah vertikal ke arah aliran udara yang diinginkan.
<Tabel Pengaturan Aliran Udara>
Simbol

!

J

CATATAN

Apa fungsi tunda 3 menit?
Alasan angin dingin tidak keluar saat pengoperasian unit setelah mematikan pendinginan
adalah karena fungsi pelindung kompresor.
Angin dingin akan keluar setelah kompresor dioperasikan 3 menit.

Deskripsi
.
Kiri Kanan: Baling-baling akan terus bergerak dari kiri ke kanan secara otomatis

Mode Kecepatan Kipas
1 Tekan tombol | untuk menghidupkan unit
dalam-ruangan.

2 Tekan tombol

untuk memilih ke-

cepatan kipas.

Tombol pembersihan otomatis
Dalam pengoperasian pendinginan dan
menghilangkan lembab, uap akan dikeluarkan
di dalam unit dalam-ruangan. Gunakan fungsi
pembersihan otomatis untuk menghilangkan
uap

1 Tekan tombol | untuk menghidupkan unit

- Anda dapat memilih kecepatan kipas dalam empat
kecepatan low(rendah), mid(sedang), high(tinggi),
super high(sangat tinggi). Setiap kali tombol
ditekan, mode kecepatan kipas akan berganti.
- Jumlah aliran udara bisa dipilih saat mode
pengoperasian pendinginan, Dehumifikasi , kipas angin, dan otomatis.

dalam-ruangan.

2 Tekan tombol

.

ditampilkan di layar.

-

- Jika daya mati, kipas akan beroperasi
selama 3 menit dan membersihkan
bagian dalam unit dalam-ruangan.

!

CATATAN

Sebagian tombol tidak dapat digunakan saat
fungsi pembersihan otomatis sedang dijalankan.

!

CATATAN

Beberapa tombol tidak dapat digunakan
menurut fungsi model.

BAHASA INDONESIA

PETUNJUK PENGOPERASIAN (Model khusus pendinginan)
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BAHASA INDONESIA

Mode Pangatur kelembapan
Pada musim hujan atau pada iklim yang sangat
lembab, Anda dapat mengoperasikan mode
Dehumifikasi dan pendinginan sekaligus supaya lebih efektif.

1 Tekan tombol | untuk menghidupkan unit

- Jika suhu ruangan lebih tinggi dibandingkan suhu yang diinginkan, operasi
pendinginan akan dilakukan.
- Suhu yang ditetapkan oleh pelanggan
akan terus dijaga melalui performa otomatis operasi pendinginan sesuai dengan perubahan suhu ruangan.

dalam-ruangan.

2 Tekan tombol c untuk memilih mode Dehumifikasi .

- Suhu ruangan akan ditampilkan setelah
suhu yang diinginkan ditampilkan di layar
selama sekitar 5 detik.

Mode Pendinginan Kuat
Pendinginan kuat akan dilakukan dalam waktu singkat.

Reservasi Sederhana
Mengaktifkan mode reservasi.
Fungsi ini dapat menghidupkan unit setelah
waktu pengaturan.

1 Jika unit mati, sesuaikan waktu pengaturan
yang diinginkan dengan tombol

.

- Waktu dapat ditetapkan sampai 24 jam.

1 Tekan tombol | untuk menghidupkan unit
dalam-ruangan.

Mematikan mode reservasi.
2 Tekan tombol

untuk mengoperasikan
mode pendinginan kuat.

- Jika tombol pendinginan kuat ditekan saat
mode pendinginan/Dehumifikasi ,
pendinginan kuat akan diaktifkan. Dalam
mode pendinginan, suhu yang diinginkan
akan ditetapkan ke 18°C dan bilah horizontal akan ditetapkan di posisi tertinggi.

Mode Kipas
1 Tekan tombol | untuk menghidupkan unit
dalam-ruangan.

2 Tekan tombol

untuk mensirkulasi udara

dalam ruangan.
- Untuk membatalkan pengoperasian,
tekan tombol | sekali lagi.
- Saat mode kipas, kipas luar-ruangan dan
kompresor akan dimatikan.

Mode Pengoperasian Otomatis
1 Tekan tombol | untuk menghidupkan unit
dalam-ruangan.

2 Tekan tombol 2 untuk memilih Mode
Pengoperasian Otomatis.

3 Sesuaikan suhu yang diinginkan dengan
menekan tombol (

).

Fungsi ini dapat mematikan unit setelah waktu
pengaturan.

1 Jika unit hidup, sesuaikan waktu pengaturan yang diinginkan dengan tombol

.

- Waktu dapat ditetapkan sampai 7 jam.

!

CATATAN

Jika Anda menekan tombol pengaturan yang
terkait setelah melakukan pengaturan, sisa
waktu pengaturan akan ditampilkan, dan jika
Anda menekan sekali lagi, fungsi pengaturan
yang terkait akan dibatalkan. (berfungsi sama
seperti
) Sisa waktu pengaturan akan ditampilkan dengan satuan 1 jam.
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Mode Pendinginan

Pengaturan Aliran Udara

1 Tekan tombol | untuk menghidupkan unit

Arah aliran udara yang diinginkan dapat disesuaikan dengan mudah.

dalam-ruangan.
2 Tekan tombol a untuk memilih mode
pengoperasian.
- Untuk membatalkan pengoperasian,
tekan tombol | sekali lagi.
3 Sesuaikan suhu yang diinginkan dengan
menekan tombol (
).
- Jika suhu yang diinginkan lebih tinggi
dibandingkan suhu ruangan, tidak dapat
dilakukan pendinginan.
- Tetapkan supaya suhu lebih rendah dari
suhu ruangan
- Kisaran Suhu Pengaturan : 18°C~30°C.

!

CATATAN

Apa fungsi tunda 3 menit?
Alasan angin dingin tidak keluar saat pengoperasian unit setelah mematikan pendinginan
adalah karena fungsi pelindung kompresor.
Angin dingin akan keluar setelah kompresor dioperasikan 3 menit.

Mode Pemanasan
1 Tekan tombol | untuk menghidupkan unit
dalam-ruangan.

2 Tekan tombol d untuk memilih Mode

pengoperasian pemanasan.
- Untuk membatalkan pengoperasian,
tekan tombol | sekali lagi.
3 Sesuaikan suhu yang diinginkan dengan
menekan tombol (
).
- Jika suhu yang diinginkan lebih rendah
dibandingkan suhu ruangan, pemanasan
tidak dapat dilakukan.
- Tetapkan suhu supaya lebih tinggi dari
suhu ruangan
- Kisaran Suhu Pengaturan : 16°C~30°C.

!

CATATAN

Pengoperasian pra-pemanasan
Jika melakukan pengoperasian pemanasan
saat suhu luar-ruangan rendah, mungkin
angin tidak akan keluar selama beberapa
menit di bawah status lampu pencairan yang
menyala. Tahap pra-pemanasan ini akan
menghembuskan angin hangat dalam waktu
singkat.

Kontrol Arah Aliran Udara Kiri/Kanan
1 Tekan tombol | untuk menghidupkan unit
dalam-ruangan.

2 Tekan tombol J dan bilah akan berayun
ke kiri dan kanan.

3 Tekan tombol J sekali lagi untuk menetapkan bilah vertikal ke arah aliran udara
yang diinginkan.
<Tabel Pengaturan Aliran Udara>
Simbol

Deskripsi

J

Kiri.Kanan: Baling-baling akan terus bergerak dari kiri ke kanan secara otomatis

Mode Kecepatan Kipas
1 Tekan tombol | untuk menghidupkan unit
dalam-ruangan.

2 Tekan tombol

untuk memilih kecepatan kipas.

- Anda dapat memilih kecepatan kipas dalam empat
kecepatan low(rendah), mid(sedang), high(tinggi),
super high(sangat tinggi). Setiap kali tombol
ditekan, mode kecepatan kipas akan berganti
- Jumlah aliran udara bisa dipilih saat mode pengoperasian pendinginan, pemanasan, Dehumifikasi , kipas angin, dan otomatis.

!

CATATAN

Beberapa tombol tidak dapat digunakan
menurut fungsi model.

BAHASA INDONESIA

PETUNJUK PENGOPERASIAN (Model pompa panas)
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Mode Pangatur kelembapan
Pada musim hujan atau pada iklim yang sangat lembab, Anda dapat mengoperasikan
mode Dehumifikasi dan pendinginan sekaligus supaya lebih efektif.

1 Tekan tombol | untuk menghidupkan unit
dalam-ruangan.

2 Tekan tombol c untuk memilih mode Dehumifikasi.

- Suhu ruangan akan ditampilkan setelah
suhu yang diinginkan ditampilkan di layar
selama sekitar 5 detik.

Mode Pendinginan/Pemanasan Kuat
Pendinginan/pemanasan kuat akan dilakukan
dalam waktu singkat.

1 Tekan tombol | untuk menghidupkan unit
dalam-ruangan.

1 Tekan tombol | untuk menghidupkan unit
dalam-ruangan.

2 Tekan tombol 2 untuk memilih Mode
Pengoperasian Otomatis.

3 Sesuaikan suhu yang diinginkan dengan
menekan tombol (

).

- Jika suhu ruangan lebih tinggi dibandingkan suhu yang diinginkan, operasi
pendinginan akan dilakukan, dan jika lebih
rendah, pengoperasian pemanasan akan
dilakukan.
- Suhu yang ditetapkan oleh pelanggan
akan terus dijaga melalui performa otomatis operasi pendinginan/pemanasan
sesuai dengan perubahan suhu ruangan.

Reservasi Sederhana
Mengaktifkan mode reservasi

untuk mengoperasikan
mode pendinginan/pemanasan kuat.

Fungsi ini dapat menghidupkan unit setelah
waktu pengaturan.

- Jika tombol (pendinginan/pemanasan) kuat
ditekan saat mode pendinginan/Dehumifikasi , pendinginan kuat akan diaktifkan.
Dalam mode pendinginan, suhu yang diinginkan akan ditetapkan ke 18°C dan bilah
horizontal akan ditetapkan di posisi tertinggi.
- Jika tombol (pendinginan/pemanasan) kuat
ditekan saat pengoperasian pemanasan, pemanasan kuat akan diaktifkan. Dalam mode
pemanasan, suhu yang diinginkan akan ditetapkan ke 30°C dan bilah horizontal akan
ditetapkan di posisi terendah.

1 Jika unit mati, sesuaikan waktu pengaturan

2 Tekan tombol

1 Tekan tombol | untuk menghidupkan unit
dalam-ruangan.

untuk mensirkulasi udara

dalam ruangan.
- Untuk membatalkan pengoperasian,
tekan tombol | sekali lagi.
- Saat mode kipas, kipas luar-ruangan dan
kompresor akan dimatikan.

Mode Pengoperasian Otomatis

.

- Waktu dapat ditetapkan sampai 24 jam.

Mematikan mode reservasi.
Fungsi ini dapat mematikan unit setelah waktu
pengaturan.

1 Jika unit hidup, sesuaikan waktu pengaturan yang diinginkan dengan tombol

.

- Waktu dapat ditetapkan sampai 7 jam.

!

Mode Kipas
2 Tekan tombol

yang diinginkan dengan tombol

CATATAN

Jika Anda menekan tombol pengaturan yang
terkait setelah melakukan pengaturan, sisa
waktu pengaturan akan ditampilkan, dan jika
Anda menekan sekali lagi, fungsi pengaturan
yang terkait akan dibatalkan. (berfungsi sama
seperti
) Sisa waktu pengaturan akan ditampilkan dengan satuan 1 jam.
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1

Tekan tombol kecepatan kipas dan tombol pengaturan Suhu tinggi secara bersamaan selama 3 detik. Unit akan merespon dengan bunyi bip.
Fan
Speed

Temp.

Setelah 3 detik,
tampilan akan berubah

A/CL

2

JET COOL

ROOM SET

Setelah 3 detik,
tampilan akan berubah

A/CL

JET COOL

ROOM SET

A/CL

JET COOL

ROOM SET

Selama Pengoperasian Child Lock
• Ketika Anda menekan tombol apapun pada Panel Tampilan, “CL”, akan ditampilkan,
yang menandakan panel Tampilan Terkunci.
• Semua Tombol pada panel Tampilan unit dalam-ruangan tidak akan bekerja.
• Namun tombol pada remote control masih dapat bekerja.

3

Untuk melepaskan Pengoperasian child lock
Tekan tombol kecepatan kipas dan tombol pengaturan Suhu tinggi secara bersamaan
selama 3 detik.
Unit akan merespon dengan bunyi bip, Pengoperasian Child Lock akan dimatikan.
Fan
Speed

Temp.

Setelah menekan tombol,
tampilan akan berubah

A/CL

JET COOL

ROOM SET

Setelah 3 detik,
tampilan akan berubah

A/CL

JET COOL

ROOM SET

A/CL

JET COOL

ROOM SET

BAHASA INDONESIA

Prosedur Pengoperasian Child Lock (Kunci Pengaman Anak-anak)
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PERAWATAN DAN SERVIS
! HATI-HATI
Sebelum melakukan tindakan pemeliharaan, matikan daya sistem.

Selama musim

Jangan pernah menggunakan
bahan-bahan berikut ini.
- Air dengan suhu di atas 40°C.
Dapat menyebabkan deformasi dan/atau
warna pudar.
- Bahan yang mudah menguap.
Dapat merusak permukaan AC.

Pembersihan filter udara.
Disarankan dilakukan sekali tiap dua minggu.
- Lepaskan Filter Udara.
Pegang tab kemudian tarik perlahan-lahan ke
arah depan untuk melepas filter.
- Bersihkan.
Untuk membersihkan debu yang menempel
pada filter, gunakan vacuum cleaner, atau
bersihkan dengan air dan keringkan di tempat
teduh. Pasang kembali filter ke posisi semula.

Pembersihan AC

Jika AC akan tidak digunakan
untuk jangka waktu lama.
Di akhir musim
- Jalankan AC dengan pengaturan berikut selama 2 hingga 3 jam Jenis pengoperasian:
Pendinginan. Pengaturan suhu: 30°C.
Pengaturan ini akan mengeringkan
mekanisme internal.
- Lepas baterai dari Remote Control.
- Matikan pemutus sirkuit.

- Jangan cuci dengan air.
- Seka dengan kain lembut yang kering.

! HATI-HATI
Pembersihan pembersih udara.
Disarankan dilakukan sekali tiap tiga bulan

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

- Lepas Pembersih Udara.
Pegang tab kemudian tarik perlahan-lahan ke
arah depan untuk melepas pembersih udara.
- Bersihkan.
Masukkan pembersih udara ke dalam air
yang dicampur dengan deterjen selama
20~30 menit, dan keringkan di tempat teduh.
Pasang kembali pembersih udara ke posisi
semula.

Di awal musim
- Bersihkan filter udara, pasang kembali, dan
operasikan AC.
- Pastikan tidak ada yang menghalangi lubang
udara masuk dan keluar.
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BAHASA INDONESIA

Tips Pengoperasian
Jangan menyetel suhu di
dalam-ruangan terlalu dingin.
Ini tidak bagus untuk kesehatan dan 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.
Sedapat mungkin, hindari
membuka pintu dan jendela
untuk mempertahankan udara
dingin di dalam-ruangan.

Bersihkan filter udara secara
rutin.
- Sumbatan di filter udara dapat
mengurangi aliran udara dan
mengurangi pengaruh
pendinginan dan dehumifikasi.
Bersihkan sekurangnya dua
minggu sekali.

Sesekali, alirkan udara ke
dalam ruangan.
Karena jendela selalu tertutup,
Anda dapat membukanya kemudian mengalirkan udara ke
dalam ruangan.
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Pemecahan masalah
Periksa hal-hal berikut ini sebelum meminta perbaikan atau servis...Jika masih terjadi gangguan,
hubungi dealer.
Kasus
Tidak beroperasi.

Bau aneh di dalam-ruangan.

Penjelasan

Buka halaman

• Apakah Anda melakukan kesalahan dalam pengoperasian timer?
• Apakah sekering putus atau pemutus sirkuit korlset?
• Apakah Switch daya berada pada posisi Off?
• Apakah unit sedang memulai Pengoperasian Pemanasan? Jika ya, Hot-start akan menyala.
• Apakah unit sedang dalam proses De-icing (Pencairan
es)? Jika ya, tunggulah sampai proses De-icing (Pencairan es) selesai.

-

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

-

Sepertinya kondensasi • Terbentuk embun jika aliran udara dari AC
AC bocor.
mendinginkan udara hangat di dalam-ruangan.
AC tidak bekerja selama sekitar 3 menit
sejak restart.

Tidak mendinginkan
atau memanaskan ruangan secara efektif.

AC berbunyi amat
berisik.

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

-

• Ini adalah alat pengaman AC.
• Tunggu sekitar tiga menit kemudian pengoperasian
akan berjalan kembali.
• Apabila aliran udara berhembus sebelum suhu menghangat, hal ini akan menyebabkan efek pendinginan
yang tidak diinginkan. Untuk mencegahnya, aliran
udara tidak akan berhembus sebelum cukup hangat.

-

• Apakah filter udara kotor? Baca petunjuk pembersihan
filter udara.
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• 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 dalamruangan 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 Dehumifikasi yang sedang
diproses di dalam unit AC.

-

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