2,MFL67737101, 2018. 7. 9. 2:00 Page 1

TÜRKÇE

KULLANICI KILAVUZU

KLİMA

Lütfen, ürününü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatli
okuyup ileride kullanmak üzere saklayın.
TAVAN KASET
AMNH09GTUC0
AMNH12GTUC0
ATNH18GQLE2
ATNH24GPLE2
Orijinal talimatın tercumesi

ATNH12GRLE2

www.lg.com
Telif Hakkı © 2012 - 2018 LG Electronics Inc. Tüm hakları saklıdır.

2,MFL67737101, 2018. 7. 9. 2:00 Page 2

MULTI Tavan Tipi Kaset Klima – 1 yönlü İç Ünitenin Kullanıcı Kılavuzu
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BU KILAVUZU OKUYUN

Servis Çağırmadan Önce
........................................... 40

Kılavuzda, klimanın uygun şekilde kullanılabilmesi ve gerekli
bakımının yapılabilmesi ile ilgili yararlı bilgi bulunmaktadır.
Uygulayacağınız bir miktar önleyici bakım, klimanızın
kullanım ömrünü ciddi anlamda artırabilir ve klimanızı
tasarruflu bir şekilde kullanmanızı sağlayabilir.
Sorun giderme kısmında sık karşılaşılan pek çok sorunun
yanıtını bulabilirsiniz.
Servis çağırmadan önce Sorun Giderme İpuçlarını
incelerseniz servis çağırmanıza gerek kalmayabilir.

ÖN UYARI
• Bu ünitenin tamiri veya bakımı için yetkili servis
teknisyeni ile temasa geçiniz.
• Bu ünitenin kurulumu için montaj uzmanı ile temasa
geçiniz.
• Klima küçük çocukları veya hükümsüzler tarafından
gözetim olmaksızın kullanılmaya yönelik değildir.
• Küçük çocukların klima ile oynamadıklarından emin
olmak için gözetim altında tutulmaları gerekir.
• Güç kablosunun değiştirilmesi gerektiğinde, değiştirme
işlemi sadece orijinal parçalar kullanılarak yetkili
personel tarafından yapılmalıdır.
• Kurulum işlemi Ulusal Elektrik Yasasına uyarınca
sadece kalifiye ve yetkili personel tarafından
yapılmalıdır.

2 İç Ünite
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Güvenlik Önlemleri

Güvenlik Önlemleri

UYARI

Bu işaret, ölüm veya ağır yaralanma tehlikesini gösterir.

DİKKAT

Bu işaret, yaralanma veya maddi hasar tehlikesini gösterir.

n Bu kılavuzda kullanılan simgelerin anlamları aşağıda açıklanmıştır.

Kesinlikle yapmayın.
Talimata mutlaka uyun.

UYARI
Kurulum
• Kusurlu veya yetersiz şalter kullanmayın. Bu cihazı, cihaz için özel
ayırmış devrede kullanın.
- Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
• Elektrik işleri için bayiye, satıcıya, ehliyetli bir elektrikçiye veya bir
Yetkili Servis Merkezine başvurun.
- Ürünü sökmeyin veya tamir etmeyin. Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
• Ürünü daima topraklayın.
- Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
• Paneli ve kontrol kutusunun kapağını güvenli bir şekilde yerine
takın.
- Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
• Daima bir devre kesici ve cihaz için özel ayırmış elektrik devresini
kurun.
- Yanlış kablo veya kurulum yangına ya da elektrik çarpmasına
neden olabilir.
• Anma değerleri doğru olan şalter veya sigorta kullanın.
- Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
Kullanıcı Kılavuzu 3

TÜRKÇE

Kullanıcının ya da diğer kişilerin yaralanmalarını ve mal hasarını önlemek için aşağıdaki talimatlara
uyulmalıdır.
n Talimatlara uyulmamasından kaynaklanacak hatalı kullanım hasara veya ürün bozulmalara yol açabilir.
Talimatların önem derecesi aşağıdaki işaretlerle belirtilmektedir.
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• Güç kablosunu modifiye etmeyin veya boyunu uzatmayın.
- Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
• Üniteyi kendi başınıza (müşteri) kurmayı, sökmeyi veya yeniden
kurmayı denemeyin.
- Yangın, elektrik çarpması, patlama veya yaralanma riski vardır.
• Ürünü ambalajından çıkarırken ve kurarken dikkatli olun.
- Keskin kenarlar yaralanmaya neden olabilir. Özellikle kasa kenarlarına ve yoğuşturucu ile buharlaştırıcının kanatlarına dikkat
edin.
• Kurulum için her zaman bayiye veya bir Yetkili Servis Merkezine
başvurun.
- Yangın, elektrik çarpması, patlama veya yaralanma riski vardır.
• Ürünü kusurlu bir kurulum standın üzerine kurmayın.
- Bu, yaralanmaya, kazaya veya ürüne hasar verilmesine yol açabilir.
• Kurulum alanının zaman içinde bozulmayacağından emin olun.
- Taban çökmesi durumda klima düşebilir ve maddi hasar, ürünün
arızalarına ve kişisel yaralanmalara neden olabilir.
• Nem oranı çok yüksek olduğunda, bir kapı veya pencere açık
bırakıldığında klimayı uzun süre çalışır halde bırakmayın.
- Nem yoğuşarak mobilyaları nemlendirebilir veya zarar verebilir.
Çalışma
• Çalıştırma esnasında güç kablosunun çekilemeyeceğinden veya
kabloya zarar verilmeyeceğinden emin olun.
- Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
• Güç kablosunun üzerine herhangi bir şey koymayın.
- Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
• Ürün çalışır durumdayken elektrik fişini çıkarıp takmayın.
- Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
• Ürüne ıslak ellerle dokunmayın (çalıştırmayın).
- Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
• Güç kablosunun yanına ısıtıcı veya diğer cihazları koymayın.
- Yangın ve elektrik çarpması riski vardır.
4 İç Ünite
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Güvenlik Önlemleri

Kullanıcı Kılavuzu 5

TÜRKÇE

• Elektrik parçalarının içine su girmesine izin vermeyin.
- Bu yangına, ürünün arızalanmasına veya elektrik çarpmasına yol
açabilir.
• Yanıcı gazlar veya malzemeleri ürünün yanında muhafaza etmeyin veya kullanmayın.
- Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
• Ürünü sıkıca kapatılmış alanlarda uzun süre boyunca kullanmayın.
- Oksijen yetersizliği meydana gelebilir.
• Yanıcı gazın sızıntısı meydana geldiğinde gazı kapatın ve ürünü
çalıştırmadan önce odayı havalandırmak için pencereyi açın.
- Telefonu kullanmayın ve ışığı açmayın veya kapatmayın. Patlama veya yangın tehlikesi bulunmaktadır.
• Üründen garip sesler veya duman çıkıyorsa. Şalteri kapatın veya
güç besleme kablosunu prizden çekin.
- Elektrik çarpması veya yangın riski vardır.
• Fırtına veya kasırga meydana gelirse cihazı durdurun ve
pencereyi kapatın. Mümkünse, kasırga gelmeden önce ürünü
pencereden kaldırın.
- Mülkiyete zarar verilmesi, ürünün arızalanması veya elektrik
çarpması tehlikesi bulunmaktadır.
• Çalıştırma esnasında ürünün hava giriş menfezini açmayın. (Ünitede elektrostatik filtre varsa, bu filtreye dokunmayın.)
- Fiziksel yaralanma, elektrik çarpması veya ürün arızası riski
vardır.
• Ürün ıslanmışsa (sel yaşanmışsa veya su altında kalmışsa) bir
Yetkili Servis Merkezine başvurun.
- Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
• Ürünün içine su girmemesine dikkat ediniz.
- Yangın, elektrik çarpması veya ürüne hasar verilmesi tehlikesi
bulunmaktadır.
• Ürünü ocakla vb. birlikte kullanırken odayı zaman zaman havalandırın.
- Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
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• Ürünün temizliği veya bakımını yaparken ana şalteri kapatın.
- Elektrik çarpması riski vardır.
• Ürün uzun bir süre kullanılmayacaksa, güç besleme fişini çekin
veya şalteri kapatın.
- Ürüne hasar verilmesi veya ürünün arızalanmasa ya da ürün istemeden çalıştırma riski vardır.
• Dış ünitenin üzerine kimsenin çıkamayacağından veya üzerine
kimsenin düşmeyeceğinden emin olmak için gerekeni yapınız.
- Bu kişisel yaralanmaya ve ürünün hasar görmesine yol açabilir.

DİKKAT
Kurulum
• Ürünü kurduktan veya tamir ettikten sonra her zaman gaz (soğutucu sıvı) sızıntısı olup olmadığını kontrol ediniz.
- Soğutucu sıvısı seviyesinin düşük olması ürünün arızalanmasana neden olabilir.
• Suyun doğru şekilde boşaltılmasını sağlamak için boşaltma hortumunu takın.
- Kötü bir bağlantı su sızıntısına neden olabilir.
• Ürünü kurarken teraziye alın.
- Titreşimi veya su sızıntısını önlemek için.
• Ürünü, dış üniteden çıkan gürültü veya sıcak hava etrafı rahatsız
etmeyecek yere kurun.
- Bu, komşularınız için sorun olabilir.
• Ürünü kaldırmak ve taşımak için iki veya daha fazla insan kullanın.
- Kişisel yaralanmayı önleyin.
• Ürünü deniz rüzgârına (tuz püskürmesine) doğrudan maruz kalacağı bir yere kurmayınız.
- Bu, ürünün paslanmasına neden olabilir. Özellikle yoğuşturucu
ve buharlaştırıcı kanatlarının korozyona uğraması ürünün arızalanmasına veya yetersiz çalışmasına neden olabilir.

6 İç Ünite
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Güvenlik Önlemleri

Kullanıcı Kılavuzu 7

TÜRKÇE

Çalışma
• Uzun süre doğrudan serin hava akışına maruz bırakmayın.
(Cereyan altında oturmayın).
- Bu, sağlığınız için zararlı olabilir.
• Ürünü gıdaları, sanat eserlerini vb. soğutma gibi özel amaçlar
doğrultusunda kullanmayın. Bu, bir tüketici klimadadır, soğutma
sistemi değildir.
- Hasar veya mülke zarar verme riski vardır.
• Cihazın giriş ve çıkış hava akışını engellemeyin.
- Bu, ürünün arızalanmasana neden olabilir.
• Temizlemek için yumuşak bir bez kullanın. Sert deterjan, çözücü
vb. kullanmayın.
- Yangın, elektrik çarpması veya ürünün plastik parçalarına hasar
verilmesi riski vardır.
• Hava filtresini çıkarırken ürünün metal parçalarına dokunmayın.
Çok keskindirler!
- Kişisel yaralanma riski vardır.
• Ürünün üzerine çıkmayın veya üzerine herhangi bir şey koymayın.
(Dış üniteler)
- Kişisel yaralanma ve ürünün arızalanmasa riski vardır.
• Filtreyi her zaman sağlam bir şekilde takın. Filtreyi iki haftada bir
veya gerekirse daha sık temizleyin.
- Filtrenin kirli olması klimanın verimliliğini azaltır ve ürünün iyi
çalışmamasına ya da hasar görmesine neden olabilir. (Izgaralı
tip)
• Ürün çalışırken hava giriş veya çıkış menfezine elinizi veya başka
nesneleri sokmayın.
- Kişisel yaralanmaya neden olabilecek keskin ve hareketli
parçalar vardır.
• Üründen boşalan suyu içmeyin.
- Bu su sağlıklı değildir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
• Ürünü temizlerken veya bakımını yaparken sağlam bir tabure veya
merdiven kullanın.
- Dikkatli olun ve kişisel yaralanmayı önleyin.
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• Uzaktan kumandanın içindeki tüm pilleri aynı türde yeni pillerle
değiştirin. Eski ve yeni pilleri veya farklı pil türlerini karıştırmayın.
- Yangın veya patlama tehlikesi bulunmaktadır.
• Pilleri tekrar şarj etmeyin ya da parçalamayın. Pilleri ateşe atmayın.
- Yanabilirler veya patlayabilirler.
• Pillerden çıkan sıvı, cildinize veya elbisenize temas ederse suyla
iyice temizleyin. Pillerde sızıntı varsa uzaktan kumandayı kullanmayın.
- Pillerin içindeki kimyasallar yanıklara veya diğer sağlık sorunlarına yol açabilir.
• Pillerden çıkan sıvı ağzınıza girerse, dişlerinizi fırçalayın ve doktora başvurun. Pillerde sızıntı varsa uzaktan kumandayı kullanmayın.
- Pillerin içindeki kimyasallar yanıklara veya diğer sağlık sorunlarına yol açabilir.
• Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar tarafından gözetimde bulunulursa veya cihazın güvenli şekilde nasıl kullanılacağına ilişkin
talimatları almış ve meydana gelen tehlikeleri anlamışlar ise sınırlı
fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri olan kişiler ve deneyim
ve/veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar
cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve bakım gözetim altında tutulmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
• Bu cihaz sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri olan kişiler
ve deneyim veya bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından ancak gözetim halinde veya güvenliklerinden sorumlu bir kişi
tarafından cihazın kullanımı ile ilgili talimatlar verildiğinde kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamadığından emin olmak için gözetim
altında olmalıdır.

8 İç Ünite
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Çalıştırmadan Önce

Çalıştırmadan Önce
Çalıştırmaya hazırlık
TÜRKÇE

1. Kurulum için klima kurulum uzmanına başvurun.
2. Klimaya özel bir devre kullanın.

Kullanım
1. Uzun süre boyunca doğrudan hava akışına maruz kalma sağlığınız için zararlı olabilir.
Ev sakinlerini, evcil hayvanları veya bitkileri uzun süre doğrudan hava akışına maruz bırakmayın.
2. Ocak veya diğer ısıtıcı cihazlarla birlikte kullanıldığında oksijen yetersizliği olasılığı nedeniyle
odayı havalandırın.
3. Bu klimayı tanımlanmamış özel amaçlar için (örn., hassas cihazların, gıda, evcil hayvan, bitki ve
sanat eserlerinin koruması için) kullanmayın. Bu şekilde bir kullanım bahsi geçen nesnelerin zarar
görmesine neden olabilir.

Temizlik ve Bakım
1. Filtreyi çıkarırken ünitenin metal kısımlarına dokunmayın. Keskin metal kenarlar yararlanmanıza
neden olabilir.
2. Klimanın iç kısımlarını temizlemek için su kullanmayın. Su, yalıtıma hasar vererek, elektrik
çarpmasına neden olabilir.
3. Üniteyi temizlerken öncelikle elektrik ve devre kesicilerinin kapalı olmasından emin olun.
Çalıştırma esnasında fan çok yüksek bir hızla döner. Ünitenin iç kısımlarını temizlerken üniteye
elektrik besleme yanlışlıkla açılırsa yaralanma olasılığı mevcuttur.

Servis
Tamir ve bakım için yetkili servisinize başvurun.

Kullanıcı Kılavuzu 9
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Çalıştırma Talimatları
Kablolu Uzaktan Kumandanın tanıtımı ve işlevi
İşlem Görüntüleme
Pencereleri
Alt fonksiyon Düğmesi
Hava Akımı Düğmesi
Fonksiyon Ayarı Düğmesi
Havalandırma düğmesi

Ayar/İptal Düğmesi
Sıcaklık Kontrol
Düğmesi
Açma/Kapama Düğmesi

Rezervasyon Düğmesi
Yukarı/Aşağı/Sol/Sa
ğ Düğmesi
Oda sıcaklığı Düğmesi
ÇIKIŞ Düğmesi

Çalıştırma Modu Seçim
Düğmesi
Kablosuz Uzaktan
Kumanda Alıcısı
Fan Hızı Düğmesi

İşlem Görüntüleme Pencereleri : İşlem ve ayarların durumunu gösterir.
Havalandırma Düğmesi : Klima ve havalandırma aygıtının birbirine bağlı işlemleri için
Fonksiyon Ayarı Düğmesi : İlave işlemler fonksiyonunu seçmek için
Hava Akımı Düğmesi : Hava akımlarını seçmek için
Alt fonksiyon Düğmesi: İlave işlemler fonksiyonunu seçmek için
Rezervasyon Düğmesi : Takvimi programlamak için
Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ Düğmesi : Menüdeki ayarları değiştirmek için
Oda sıcaklığı Düğmesi : İç mekan sıcaklığını kontrol etmek için
ÇIKIŞ Düğmesi : Menüden çıkmak için
Ayar/İptal Düğmesi : Menüdeki değişiklikleri kaydetmek için
Sıcaklık Kontrol Düğmesi : İstenilen sıcaklığı değiştirmek için
Fan Hızı Düğmesi : Fan hızını seçmek için
Açma/Kapama Düğmesi : Uzaktan kumanda ile açmak/kapamak için
Mod Seçim Düğmesi : Çalışma modunu seçmek için
Kablosuz Uzaktan Kumanda Alıcısı
j Ürün türüne bağlı olarak bazı işlevler çalışmayabilir ve görüntülenmeyebilir.
NOT

h Uzaktan kumanda güneş ışınlarının doğrudan düştüğü veya ısı kaynağına yakın bir yere kurulursa
ekran sıcaklığı, asıl oda sıcaklığından farklı olabilir.
h Asıl ürün model türüne bağlı olarak yukarıdaki içeriklerden farklılık gösterebilir.
h Eş zamanlı çalışma sistemini kullanırken, uzaktan kumanda düğmesine basıldığı zaman sistem yaklaşık 1~2 dakika sonra çalışacaktır.

10 İç Ünite
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Kablosuz uzaktan kumandanın adı ve işlevi (Aksesuar)

2
3

10
11
12

4

13

5
6

14
˚C / ˚F (5 s)

7
8

15
16
(3 s)

9

17

PQWRCQ0FDB (Sadece soğutma)
PQWRHQ0FDB (Isı pompalama)

Çalışma Modu
Soğutma Modu
Otomatik Mod veya Otomatik Değiştirme

Nem Alma modu
Isıtma Modu
Fan Modu

• Soğutmalı Model (

), Isı Pompalı Model (

)

Kullanıcı Kılavuzu 11

TÜRKÇE

1

1. KANATÇIK AÇISI Düğmesi
Kanatçık açısını ayarlamak için kullanılır.
2. İŞLEV AYARI (FUNCTION SETTING) Düğmesi
Otomatik Temizlik, Akıllı Temizlik, Elektrikli
ısıtıcı veya tek kanatçık açısı kontrolünü ayarlamak ya da temizlemek için kullanılır
3. AÇMA/KAPAMA(ON/OFF) Düğmesi
Üniteyi açmak/kapatmak için kullanılır.
4. JET SOĞUTMA(JET COOL) Düğmesi
Hızlı soğutma, aşırı yüksek fan hızıyla çalışır.
5. SOL/SAĞ HAVA AKIŞI(LEFT/RIGHT AIRFLOW) Düğmesi (İSTEĞE BAĞLI)
İstenen sol/sağ (yatay) hava akışı yönünü
ayarlamak için kullanılır.
6. YUKARI/AŞAĞI HAVA AKIŞI(UP/DOWN AIRFLOW) Düğmesi
Salınma hareketini durdurmak veya başlatmak
ve hava akımını istenilen yönde yukarı/aşağı
ayarlamak için kullanılır.
7. SOĞUTMA AÇIK (ON TIMER) Düğmesi
Çalışmayı başlatma ve durdurma zamanını
ayarlamak için kullanılır.
8. UYKU ZAMANLAYICI (SLEEP TIMER) Düğmesi
Uyku işlemini ayarlamak için kullanılır.
9. AYARLA / TEMİZLE (SET/CLEAR) DÜĞMESİ
Zamanlayıcıyı ayarlamak/temizlemek için kullanılır. Güncel saati ayarlamak için kullanılır
(eğer giriş 3 sn ise)
10. PLAZMA Düğmesi (İSTEĞE BAĞLI)
Plazma arıtma işlevini başlatmak veya durdurmak için kullanılır.
11. ODA SICAKLIĞI AYARI(ROOM TEMPERATURE SETTING) Düğmesi
Oda sıcaklığını seçmek için kullanılır.
12. ÇALIŞMA MODU SEÇİM (OPERATION
MODE SELECTION) Düğmesi
Çalışma modunu seçmek için kullanılır.
13. İÇ ÜNİTE FAN HIZI SEÇİM(INDOOR FAN
SPEED SELECTION) Düğmesi
Fan hızını düşük, orta, yüksek ve kaos olmak
üzere dört ayar düzeyinde seçmek için kullanılır.
14. ODA SICAKLIĞI KONTROL(ROOM TEMPERATURE CHECKING) Düğmesi
Oda sıcaklığını seçmek için kullanılır.
15. UYKU ZAMANLAYICI (OFF TIMER) Düğmesi
İşlemi durdurma zamanını ayarlamak için kullanılır.
16. ZAMANLAYICI AYARI (Yukarı/Aşağı)/IŞIK
(TIMER SETTING (Up/Down)/LIGHT) Düğmesi
Zamanlayıcıyı ayarlamak için kullanılır. Parlaklığı
ayarlamak için kullanılır. (Eğr zaman ayarlama
modu değilse)
17. SIFIRLAMA(RESET) Düğmesi
Uzaktan kumandayı sıfırlamak için kullanılır.
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Standart Çalışma - Standart Soğutma
Odayı rahat ve temiz bir hava akımıyla soğutur.
üniteyi açmak için
1 çbasın.

tuşuna

çalışma modunu
2 Soğutma
seçmek için
tuşunu seçin.

basarak istenen
3 sıcaklığıuşlarına
ayarlayın.
Oda sıcaklığını kontrol etmek
için
tuşuna basın.
İstenen sıcaklığın oda
sıcaklığından yüksek
ayarlanmasında, soğutma akımı
yerine yalnızca havalandırma
akımı üflenir.

h Sıcaklık Aralığı Ayarı: 18 °C~30 °C (64 °F~86 °F)

12 İç Ünite
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Standart Çalışma - Turbo Soğutma
Hoş ve temiz hava kullanarak odayı hemen soğutur
tuşuna

çalışma modunu
2 Soğutma
seçmek için
tuşunu seçin.

görüntülenene kadar
3 ‘Po’
tuşuna basın.

Neden Turbo Soğutma?
• İstenen sıcaklık: Po (gerçekte 18 °C)
• Rüzgar akımı: Turbo rüzgar
• Rüzgar yönü: Hava soğutma konumuna sabitleme

}

Çalışarak oda sıcaklığının
hızlı düşüşünü sağlar

h Kısmi üründe turbo hava soğutma işlevi yoktur.

Standart Çalışma – Isıtma Modu
İç mekana sıcak rüzgar sağlar
üniteyi açmak için
1 İçbasın.

tuşuna

çalışma modunu seçmek
2 Isıtma
için
tuşuna basın.
(İç ortam sıcaklığını kontrol etmek
için oda sıcaklığı düğmesine basın.)
basarak istenen
3 sıcaklığıtuşlarına
ayarlayın.
İstenen sıcaklık oda
sıcaklığından düşük olarak
ayarlanınca, yalnızca
havalandırma akımı vardır.

• Isıtma tahriği yalnızca soğutma ve ısıtma modelinde çalışır.
• Isıtma işlevi,soğutmaya özgü modelde çalışmaz.
Kullanıcı Kılavuzu 13
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üniteyi açmak için
1 İçbasın.
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Standart Çalışma – Nem Alma Modu
Hava soğutması zayıfken nemi giderir.
üniteyi açmak için
1 İçbasın.

tuşuna

Giderme modunu seçmek
2 Nem
için
tuşuna basın.
Bu sıcaklık ayarı bu modu
çalıştırırken ayarlanamaz.
akım hızını hafif → zayıf →
3 Hava
orta → güçlü → otomatik
dizisinde seçmek için

tuşuna

basın. (İlk rüzgarın nem giderme
işlemi gücü “zayıftır”.)

• Yağmurlu mevsimde veya yüksek nemli iklimde, nemi etkin şekilde gidermek için soğutma ve nem
giderme modu birlikte çalıştırılabilir.

• Rüzgar gücü menü öğesi ürüne bağlı olarak kısmi olarak seçilemeyebilir.

Standart Çalışma – Fan Modu
Havayı iç mekandaki gibi üfler,soğuk rüzgar olarak üflemez.
üniteyi açmak için
1 İçbasın.

tuşuna

modunu seçmek için
2 Fan
tuşuna basın.

her basıldığında, rüzgar
3 akımınıuşuna
hafif → zayıf → orta → güçlü
→ otomatik sırasında seçebilirsiniz.
Havalandırma çalıştırılırken, AHU
kompresörü çalışmaz.

• Havalandırma tahriği soğuk rüzgar salmaz ancak genel fanı çalıştırır
• Odadaki sıcaklıktan farklı olmayan ısı seviyesinde rüzgar verdiği için içerideki havanın dolaşımı
işlevini yerine getiir.

• Rüzgar gücü menü öğesi ürüne bağlı olarak kısmi olarak seçilemeyebilir.
14 İç Ünite
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Standart Çalışma – Otomatik Çalışma Modu
tuşuna
TÜRKÇE

üniteyi açmak için
1 İçbasın.

Zeka modunu seçmek
2 Yapay
için
tuşuna basın.

ısıtma
3 Sıcaklığı,
ve soğutma
modeli için
sağdaki
resimdeki şekilde
ayarlayın.
soğutma
4 Yalnızca
durumu için,
sağdaki resimde
olduğu gibi, sıcaklığı
sıcaktan soğuğa,
“00” temelinde “-2”
değerinden “2”
değerine
ayarlayabilirsiniz.

Soğukken
Serinken
Uygun olduğunda
Ilıkken
Sıcakken

Otomatik Çalışma modunda çalışma esnasında:
• FAN SPEED tuşunu kullanabiliriz
• Diğer bir çalışma moduna manuel şekilde geçiş yapabiliriz.

Kullanıcı Kılavuzu 15
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Standart Çalışma – Hava Akımının Ayarı
Rüzgar gücü: İstenen rüzgar gücünü rahatlıkla
ayarlayabilirsiniz.
istenen rüzgar gücünü,rüzgar
1 Lütfen
gücü tuşu ile ayarlayın.
• Rüzgar gücü tuşuna her
basışınızda rüzgar akımı ‘hafif →
zayıf → zayıf orta → orta → orta güçlü →
güçlü → güç → otomatik’ düzeninde değişir.
• Menü öğesi ürün işlevine göre kısmı olarak
seçilemeyebilir.
• Ürünün ayrıntılı işlevleri için lütfen ürün
kılavuzuna bakın.

Rüzgar yönü: İstenen rüzgar yönünü kolayca
ayarlayabilirsiniz.
tuşuna basarak istenen
1 Lütfen
rüzgar akım yönünü ayarlayın.
Rüzgar yönünü
tuşuna basarak
rahat rüzgar → Yukarı/Aşağı ve
Sağ/Sol → Sağ/Sol → Yukarı/Aşağı
şeklinde ayarlayabilirsiniz. Rüzgar yönlerinin
kısmi öğesi ürün işlevine gore seçilemeyebilir.
Ürünün ayrıntılı işlevleri için lütfen ürün
kılavuzuna bakın.

16 İç Ünite
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Standart Çalışma – Sıcaklık Ayarı/Oda Sıcaklık Kontrolü
Sıcaklık Ayarı

tuşlarına basın.
: Bir kez basarak 1 °C veya 2 °F
artırın
: Bir kez basarak 1 °C veya 2 °F
azaltın

• Oda sıcaklığı: Mevcut oda sıcaklığını gösterir.
• Sıcaklık ayarla: Kullanıcının ayarlamak istediği
sıcaklığı gösterir.
h Kumandanın türüne bağlı olarak, istediğiniz
sıcaklık 0.5˚C veya 1˚F’de ayarlanabilir.
Soğutma işlemi:
- Soğutma modu, istenen sıcaklığın oda
sıcaklığından fazla olması durumunda
çalışmaz. Lütfen istenen sıcaklığa düşürün.
Isıtma işlemi:
- Isıtma modu, istenen sıcaklığın oda
sıcaklığından düşük olması durumunda
çalışmaz. Lütfen istenen sıcaklığa arttırın.

Oda Sıcaklığı Kontrolü
uşuna her basıldığında oda sıcaklığı
1 5 saniye
görüntülenecektir.
5 saniye sonra, istenen sıcaklığın
görüntülenmesine döner.
Uzaktan kumandanın yerinden dolayı,
gerçek oda sıcaklığı ve gösterilen değer
farklı olabilir.

• İstenilen sıcaklığı hava soğutma tahriği için, 18 °C - 30 °C, ve ısıtma için 16 °C - 30 °C arasında
seçebilirsiniz.
• Oda sıcaklığı ile dış ortam sıcaklığı arasındaki ideal fark 5 °C’dir.

Kullanıcı Kılavuzu 17
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sıcaklığı kolayca ayarlayabiliriz.
1 İstenen
• İstenen sıcaklığı ayarlamak için
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Alt İşlev – Plazma Arıtma
Yalnızca nemlendirme işlevli ürünler kullanabilir.

Hava temizleme ayarlama yöntemi

1

simgesi yanıp sönene kadar
düğmesine sürekli basın.

çalıştırın veya iptal
2 Plazmayı
edin.
tuşuna basarak Arıtım İşlevi
( simgesi seçime bağlı olarak
gösterge kısmında
belirir/gözden kaybolur)
sonra çıkış
3 Ayarladıktan
düğmesine basın.

için

❈ Kurulumdan sonra 25 saniye içinde herhangi bir
tuşa basılmazsa, kurulum modundan otomatik
olarak çıkacaktır.
❈ Ayar tuşuna basmadan çıkılınca, ayarlanan
değerler geçerli olmaz.

• Hava temizleme işlevi ilave bir işlevdir ve kısmi ürünlerde çalışmayabilir veya gösterilmeyebilir.
• Hava temizleme işlevi yalnızca ürün çalışırken işletilebilir.
• Bağımsız hava temizleme işlemi isterseniz, lütfen havalandırma tahriğinde ilave tahrik tuşuna
basarak hava temizlemeyi düzenleyin.

18 İç Ünite
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İşlev Ayarı – Çocuk Kilidi
Çocukların ve diğer kişilerin dikkatsiz kullanımını önler.

“kurulum” simge
2 alanınatuşuyla
gidilirse, “kurulum”
simgesi yanar söner ve bu anda
tuşuna basılırsa çocuk kilit
işlevi ayarlanır.

işlevini iptal ederken,
tuşuyla
3 Kilit
“iptal” simgesine gidilirse ve sonra
tuşuna basılırsa, çocuk kilidi işlevi iptal
edilir.
için
düğmesine basın.
4 Çıkmak
❈ Kurulumdan sonra 25 saniye içinde
herhangi bir tuşa basılmazsa, kurulum
modundan otomatik olarak çıkacaktır.
❈ Ayar tuşuna basmadan çıkılınca,
ayarlanan değerler geçerli olmaz.

Kullanıcı Kılavuzu 19
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sönene kadar
1 tuşunayanıp
sürekli basın.
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İşlev Ayarı – Sıcaklık Değiştirme
Sıcaklık değiştirme işlevi yapay zeka tahrik modunda sıcaklığa göre hava soğutma ve ısıtma işlemlerini otomatik olarak değiştirilebilir olarak ayarlayan bir işlevdir.

1

simgesi yanıp sönene kadar
düğmesine sürekli basın.

yapmak için
2 Değişiklik
basın.

düğmesine

❈ Sıcaklık değeri
dönüşümü : 1~7

işlemini tamamlamak ve
3 Ayar
etkinleştirmek için
tuşuna
basın.

yapmak için
tuşuna
4 Çıkış
basın veya sistem herhangi bir
giriş olmadan 25 saniye sonra
kendiliğinden çıkış yapacaktır.
❈ Ayar tuşuna basmadan çıkılınca,
ayarlanan değerler geçerli olmaz.

İşlev Ayarı – Filtre İşaretini Sıfırlama
Bu işlev iç ünite filtresi temizlik göstergesini siler.
sönene kadar
1 tuşunayanıp
sürekli basın.

yanıp söndüğünde, bu
2 göstergeyi
silmek için
üzerine basın

• Filtre tozla kaplandığında, ısıtma/soğutma verimini
düşürecek ve daha fazla elektrik harcayacaktır. Bu
nedenle, temizlik süresinin her bitiminde filter
temizliği yapın.
h Filtre temizleme göstergesi belirli bir süre sonra ayrı iptal işlemsiz olarak kendiliğinden iptal olur.

20 İç Ünite
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İşlev Ayarı – Yükseltme Izgarası
Bu işlev filtrenin temizliği için iç ünite filtresini yükseltir/alçaltır.
simgesi

düğmesine sürekli basın.
inme öğesine gidiş ve
2 tuşunatuşuyla
basılması iniş simgesini
gösterecek ve yukarı/aşağı ızgarası
inecektir.
deliği ızgarası istenen
3 Yukarı/aşağı
konuma inince,
tuşuyla durdur
simgesine gidin ve yukarı/aşağı ızgarayı
durdurmak için
tuşuna basın.
temizliği bitince, filtreyi yukarı/aşağı
4 Filtre
deliğine sabitleyin,
tuşuyla
yükselme simgesine gidin ve yukarı/aşağı
deliğini yükseltmek için
tuşuna basın.
için
düğmesine basın.
5 Çıkmak
❈ Kurulumdan sonra 60 saniye
içinde herhangi bir tuşa
basılmazsa, kurulum
modundan otomatik olarak çıkacaktır.
❈ Ayar tuşuna basmadan çıkılınca,
ayarlanan değerler geçerli olmaz.

• Yükseltme ızgarası işlevi yalnızca bu ızgaraya sahip iç ünitede çalışır.

Kullanıcı Kılavuzu 21

TÜRKÇE

basın
1 yanıpdüğmesine
sönene kadar
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İşlev Ayarı – Kanat Açısı Kontrolü
Bu işlev hava akımının üflendiği açıyı ayarlar.

1

simgesi yanıp sönene kadar
düğmesine sürekli basın.

kanatçığı seçmek için
tuşuna
2 Aktif
basın: 1 / 2 / 3 / 4 / Tümü / Standart
tuşlarını kullanarak Kanatçık sayısını seçin.
❈ Kanatçık sayısı: No. 1, 2., 3, 4, tümü
veya standart
- Seçilen kanatçık işler haldedir.
- Lütfen çalışan kanatçığı doğrulayın.
- Tüm kanatçıkların açısını ayarlamak
için “tümü” öğesini seçin.
- Fabrika varsayılan ayarlarını
ayarlamak için “standart” seçin.
rüzgar açısını seçin ve
3 tuşunatuşuyla
basın.
- Rüzgar açı ayarlarının sınırı ürüne göre
5 veya 6 seviyeye değiştirilebilir.
- Kanatçık sayısı için “standardı”
seçerken, rüzgar açısı hareket etmez.
kanatçıkların rüzgar açılarını
4 Kalan
yukarıdaki şekilde ayarlayın.
❈ Ürün tiplerine göre yalnızca 1 ve 2
numaralı kanatçığa sahip ürünler
vardır.
Çıkmak için

düğmesine basın.

sonra 60 saniye
5 ❈ Kurulumdan
içinde herhangi bir tuşa

basılmazsa, kurulum modundan
otomatik olarak çıkacaktır.
❈ Ayar tuşuna basmadan çıkılınca,
ayarlanan değerler geçerli olmaz.
işlemini tamamlamak ve
6 Ayar
etkinleştirmek için
tuşuna basın.
(Hava akış yönü kanatçık açısı
ayarlandığında serbest bırakılır.
yapmak için
tuşuna
7 Çıkış
basın veya sistem herhangi bir
giriş olmadan 25 saniye sonra
kendiliğinden çıkış yapacaktır.

22 İç Ünite
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İşlev Ayarı – Geçerli Zamanın Değiştirilmesi
işlev ayar tuşuna basın.
1 Lütfen
İşlev ayar tuşuna arka arkaya

Örnek) Mevcut Zamanın Pazartesi/ AM
10:20 olarak değiştirilmesi
günü ayarlamak için
2 İçinde bulunulan
tuşuna basın.

ayar moduna geçmek için
3 AM/PM
tuşuna basın (AM/PM bölmesi yanıp
sönecektir).

basarak
4 AM/PMtuşuna
değerini
ayarlayın.

ayar modu için
düğmesine
5 ’Saat’
basın. (‘Saat’ segmenti yanıp sönecek)

tuşuna basarak Saat değerini
6 ayarlayın.

Kullanıcı Kılavuzu 23
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basılırsa, zaman ayar
menüsüne geçer. O anda
“zaman ayar” simgesi yanıp söner ve
mevcut zaman gösterim alanında tarih
yanıp söner.
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ayar moduna gitmek için
7 ’Dakika’
düğmesine basın. (‘Dakika’ segmenti
yanıp sönecek)

tuşuna basarak Dakika değerini
8 ayarlayın.

için
9 Bitirmek
basın.

10

24 İç Ünite

düğmesine

İşlem esnasında ayar
modunu açmak ve çıkmak
için
tuşuna basın.
(Bilgiler tamamlanmadan
çıkış olması durumunda, önceki ayara
dönecektir)
❈ Ayar tuşuna basmadan çıkılınca,
ayarlanan değerler geçerli olmaz.
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Programlama – Basit Rezervasyon
1-7 saat arasında 1 saatlik dilimlerle rezervasyonu rahatlıkla ayarlayabilirsiniz.

(

segmenti yanıp sönüyor)

Basit Rezervasyon süresini 3 olarak
ayarlama
süresini ayarlamak için
2 Rezervasyon
düğmesine basın.

işlemini bitirmek için
3 Ayar
basın.

düğmesine

için
düğmesine basın.
4 Çıkmak
❈ Kurulumdan sonra 25 saniye içinde
herhangi bir tuşa basılmazsa, kurulum
modundan otomatik olarak çıkacaktır.
❈ Ayar tuşuna basmadan çıkılınca,
ayarlanan değerler geçerli olmaz.

h Basit rezervasyon ayarlanınca, ürün süre ayarından sonra kendiliğinden çalışır veya durur.

Kullanıcı Kılavuzu 25
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moduna girmek
1 Programlama
için
tuşuna basın.
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Programlama: Haftalık Rezervasyon
Haftalık birimde günlük rezervasyonu ayarlayabilirsiniz
Haftalık rezervasyon, ayarlama yapınca iptal etmeden önce çalışmaya devam eder.

1

Lütfen rezervasyon tuşuna basarak rezervasyon düzenleme moduna gidin.
❈ Bir gün için iki haftalık rezervasyon ve bir hafta için azami 14 rezervasyon
yapabilirsiniz.
Örneğin, ayarlama işlemi için (Salı sabah 11:30 açılış-öğlen 12:30 kapanış),
aşağıdaki düzeni ayarlarsınız.

rezervasyon tuşuna basmaya
2 Lütfen
devam ederek “haftalık” öğesine gidin.
O esnada “haftalık” öğesi yanıp söner.
tuşuyla haftalık
3 Lütfen
rezervasyon veya haftalık
rezervasyon ¡ seçimi yapın.
❈ Bir gün için haftalık rezervasyon 1
ve 2 olmak üzere iki rezervasyon
yapabilirsiniz.
tuşuyla “tarih” ayar
4 Lütfen
menüsüne gidin. “tarih” öğesi yanıp
sönerse, lütfen tarihi ayarlayın.
Tarihi Pazartesi-Pazar arasında
ayarlayabilirsiniz.
tuşuyla açmanın
5 Lütfen
'AM/PM' ayar menüsüne gidin.

tuşuyla açmanın 'saat”
6 Lütfen
ayar menüsüne gidin.
- Bu klimanın açıldığı zamanı
ayarlayan kısımdır.

tuşuyla zamanı değiştirin.
7 Lütfen
- Saati 0-12 arasında ayarlayabilirsiniz.
8 Lütfen tuşuyla açmanın 'dakika” ayar menüsüne gidin.
tuşuyla “dakikayı” ayarlayın.
9 “dakika” göstergesi yanıp sönerse, lütfen

26 İç Ünite
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tuşuyla kapatmanın
10 Lütfen
'AM/PM' ayar menüsüne gidin.
- AM/PM ayarı açılma zamanı ayarı
ile aynıdır.
TÜRKÇE

11

Lütfen Sağ tuşla kapamanın
'saat’ ayar menüsüne gidin.
- Bu klimanın kapandığı zamanı
ayarlayan kısımdır.
- “saat” öğesi yanıp sönerse,
lütfen saati ayarlayın.

❈ Lütfen dakika ve saat öğelerini
zamanı açma ile aynı şekilde
ayarlayın.

rezervasyon ayarı biterse, lütfen ayarlama/iptal tuşuna basın.
12 Haftalık
Ayarladığınız günün haftalık rezervasyonu biter.
istediğiniz günü seçerek yukarıdaki yöntemle aynı şekilde
13 Ayarlamak
ayarlama yaparsanız, haftalık rezervasyonu çalıştırır.
Hem açma rezervasyon süresini hem de kapatma rezervasyon süresini aynı
şekilde ayarlarsanız, rezervasyon işlevini çalıştırmaz.
Haftalık rezervasyon açıklaması

Rezervasyon
numarası

Açılma zamanı

Kapanma zamanı

Çubuk altında: Karşılık gelen gün için haftalık rezervasyon
olduğu göstergesi
h Haftalık çalışma zamanının ön ayarlaması esnasında yukarı/aşağı tuşuyla yapılandırılırsa, iç ünite istenen sıcaklıkta açılır.
(Sıcaklık seçim aralığı: 18 ℃~30 ℃)
- İstenen sıcaklık ayarlanmazsa, önceki çalışmanın istenen sıcaklığında açılır.

Kullanıcı Kılavuzu 27
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Programlama – Uyku Rezervasyonu
Uyku rezervasyonu klimanın çalışması ve uykuda önce uyku modunda belirli bir süreden sonra durması işlevidir. Uyku rezervasyonu klimanın çalışması ve uykuda önce uyku modunda belirli bir süreden sonra durması işlevidir.
moduna girmek için
1 Programlama
tuşuna basın.
Örnek) Uyku Rezervasyonu süresini ‘3’
olarak ayarlama
rezervasyonu ayar moduna
2 UYKU
girmek için arka arkaya
tuşuna basın.
(

segmenti yanıp söner)

süresini ayarlamak için
3 Rezervasyon
düğmesine basın.
SLEEP rezervasyon süresi 1–7 saat
arasındadır.

işlemini bitirmek için
4 Ayar
düğmesine basın.
Rezervasyon yapıldığında.
için
düğmesine basın.
5 Çıkmak
❈ Kurulumdan sonra, 60 saniye bir tuşa
basılmazsa kendiliğinden kurulum
modundan çıkar.
❈ Ayar tuşuna basmadan çıkılınca,
ayarlanan değerler geçerli olmaz.
- Rezervasyon ayarlanınca, ‘uyku’
göstergesi LCD ekranın altında
gösterilir
rezervasyon ayarı bitirilirse, klima
6 Uyku
ürünü uyku modunda çalışır ve
ayarlanan süre sonunda durur.

DİKKAT
Lütfen uyku modu için doğru süreyi rezerve edin. (Ortamı aşırı soğutmak da sağlık açısından iyi
değildir.)
• Uyku sürücüsü konforlu hava soğutma işlemi için istenilen sıcaklığı otomatik olarak ayarladığı için,
uzaktan kumandadaki istenilen sıcaklık ile klima gövdesindeki istenilen sıcaklığı arasında fark
olabilir.
• Sıcaklık ayarı 0.5 °C’lik birimlerle kontrol edilmeyen ürünler için uyku rezervasyonu kapalıdır.

28 İç Ünite
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Programlama – AÇMA (ON) Rezervasyonu
Ayarladığınız rezervasyon zamanında kendiliğinden açılır.

süresini ‘AM 10:20’ olarak
ayarlama
rezervasyonu ayar
2 AÇILIŞ
moduna girmek için arka
arkaya
tuşuna basın.
(
segmenti yanıp söner)
öğesini ayarlamak için
3 AM/PM
düğmesine basın.

ayar modu için
düğmesine
4 Saat
basın. Saat simgesi yanıp sönünce,
lütfen zamanı ayarlayın.
Ayar aralığı:

ayar moduna geçmek için
5 Dakika
düğmesine basın. Dakika simgesi yanıp
sönünce, lütfen zamanı ayarlayın. Ayar
aralığı 00~59.

işlemini bitirmek için
6 Ayar
basın.

düğmesine

Kullanıcı Kılavuzu 29
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basın.
1 Örnek)tuşuna
AÇILIŞ Rezervasyonu
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için
düğmesine basın.
7 Çıkmak
❈ Kurulumdan sonra 25 saniye içinde
herhangi bir tuşa basılmazsa, kurulum
modundan otomatik olarak çıkacaktır.
❈ Ayar tuşuna basmadan çıkılınca,
ayarlanan değerler geçerli olmaz.
- Rezervasyon ayarlanınca, “açıldı”
simgesi LCD ekranın alt kısmında
belirir ve klima ürünü ayarlanan
zamanda çalışır.
- Rezervasyon iptal edilirse, “açıldı”
göstergesi gözden kaybolur.

30 İç Ünite
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Programlama – KAPATMA(OFF) Rezervasyonu
Ayarladığınız rezervasyon zamanında kendiliğinden kapanır.

tuşuna basın.
Örnek) Rezervasyon KAPALI ayarı
Zaman olarak 'AM 10:20'.

rezervasyon moduna
2 OFF
girmek için arka arkaya
tuşuna basın.
(
segmenti yanıp söner)
öğesini ayarlamak için
3 AM/PM
düğmesine basın.

ayar moduna geçmek için
4 Saat
düğmesine basın. Saat simgesi yanıp
sönünce, lütfen zamanı ayarlayın.
Ayar aralığı:

ayar moduna geçmek için
5 Dakika
düğmesine basın. Dakika simgesi yanıp
sönünce, lütfen zamanı ayarlayın. Ayar
aralığı 00~59.

işlemini bitirmek için
6 Ayar
basın.

düğmesine

Kullanıcı Kılavuzu 31
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için
düğmesine basın.
7 Çıkmak
❈ Kurulumdan sonra 25 saniye içinde
herhangi bir tuşa basılmazsa, kurulum
modundan otomatik olarak çıkacaktır.
❈ Ayar tuşuna basmadan çıkılınca,
ayarlanan değerler geçerli olmaz.
- Rezervasyon ayarlanınca, “kapandı”
simgesi LCD ekranın alt kısmında
belirir ve klima ürünü ayarlanan
zamanda çalışır.
- Rezervasyon iptal edilirse, “kapandı”
göstergesi gözden kaybolur.

32 İç Ünite
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Programlama: Tatil Rezervasyonu
Ayarladığınız rezerve günde kendiliğinden durur.

rezervasyon tuşuna basmaya
2 Lütfen
devam ederek
“tatil” öğesine gidin.

tuşuyla tatil
3 Lütfen
için ayarlanacak “tarihe”
gidin.

veya
tuşuyla lütfen tatili atayın
4 veya iptal
edin.
Örneğin, Pazartesi/Cumayı tatil işlevinde
ayarlarken
- “Pazartesi”, “Cuma” harfi gözden kaybolur.

ayarı biterse lütfen
tuşuna basın.
5 Tatil
❈ Atanan tatile gelirse, klima
kendiliğinden durur.
Tatil atamasını ayarlayınca, tatil ayarını
iptal edene kadar, siz klimayı işletseniz
bile klima bir saat içinde kendiliğinden
durur.
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tuşuna basın.
1 Lütfen
Rezervasyon ayar tuşuna girer.
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Havalandırma Kiti Kontrolü (İsteğe bağlı)
Klima havalandırma ürünü ile birleşik olduğunda kullanılır.
Klima işlevini çalıştırırken, aynı zamanda havalandırma ürününü kullanarak oda havasını soğutan ve
tazeleyen bir işlevdir.
Havalandırma bileşik çalışması
kumanda kontrol panelinde
1 Uzaktan
tuşuna basın.
- Yalnızca klima ve genel
havalandırma bileşik çalıştığında
kullanılır.
modunda “Çalıştırma/Durdurma”
2 Havalandırma
tuşuna basılması havalandırmayı çalıştıracaktır.
basmak havalandırma
3 çalışmatuşuna
modunu değiştirecektir.
Çalışma seçim tuşuna basılınca
mod düzeni Isı alışverişi → normal
→ otomatik' olarak değişecektir.
❈ Havalandırma modundayken yalnızca
uzaktan kumanda ekranında görüntülenir,
ve klima moduna dönünce istenen sıcaklığı
gösterir.
havalandırma modunda
4 Genel
tuşuna basılınca hava akış hızına
değişecektir.
Hava akış hızı tuşuna basılması
modu 'zayıf → güçlü → çok güçlü’ düzeninde
değiştirecektir.
CO2 sensörü takılırsa, modu 'zayıf → güçlü →
çok güçlü → otomatik’ olarak seçilebilir.
moduna geri dönülmesi
5 Klima
1)Otomatik Dönüşüm : 15 saniye veya daha
uzun süre herhangi bir düğmeye
basılmadığında, otomatik olarak klima
moduna geçer.
2) Manuel Dönüşüm: Havalandırma modunda
düğmesine basılması manüel olarak
dönüştürecektir.

34 İç Ünite
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Zorla çalıştırma

TÜRKÇE

Uzaktan kumanda kullanılamadığı zaman klimayı çalıştırma
prosedürüdür.
Basmalı devre anahtarına (zorunlu çalıştırma) 2 saniye kadar
basın.
Cihazın çalışmasını durdurmak isterseniz basmalı devre
anahtarına tekrar basın.
Zorla çalıştırma modunda cihazın çalışması sırasında elektrik
kesintisinden sonra elektriğin tekrar gelmesi durumda, çalışma
şartları aşağıdaki gösterildiği gibi otomatik ayarlanır:
Zorla çalıştırma sırasında cihaz kuruluş modunda çalışmayı
devam eder.

Zorla çalıştırma
(Basmalı devre anahtarı)

Isı pompalı model
Soğutmalı model
Oda sıcaklığı ≥ ayarlanan sıcaklık -2 °C

Oda sıcaklığı ≥ ayarlanan sıcaklık -2 °C

Çalışma modu

Soğutma

Soğutma

Isıtma

İç Ünitenin fan Hızı

Yüksek

Ayarlanabilir

Ayarlanabilir

Ayarlanan sıcaklık

22 °C

Ayarlanabilir

Ayarlanabilir

Otomatik Yeniden Başlatma İşlevi
Otomatik Yeniden başlatma işlevi, cihazın çalışması sırasında elektrik kesintisinden sonra elektriğin tekrar gelmesi
durumda, cihazın önceki çalışma koşullarında otomatik çalıştırma işlevidir.

Filtrenin LED simgeleri için ipuçlar (Izgara tipi)
1. Fitre simgesinin lambası (LED) yanar.
2. Filtre simgesinin göstergesi olan LED yanıyorsa, filtreyi temezleyin.
3. Filtreyi temizledikten sonra, lütfen 3 saniye boyunca aynı anda zamanlayıcı düğmesine ve kablolu uzaktan
kumandanın ◀ düğmesine basın. Bu işlemden sonra filtre simgesinin LED’i söner.

Kullanıcı Kılavuzu 35
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Bakım ve Servis
DİKKAT
Herhangi bir bakım yapmadan önce sistemin ana besleme devresini kapatın.

Izgara, Kasa ve Uzaktan Kumanda
o Temizleme işlemi başlamadan önce sistemi kapatın.
Temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanın.
Beyazlatıcı veya aşındırıcı temizlik malzemeleri
kullanmayın.
UYARI

İç ünitenin temizleme işlemi başlamadan önce,
güç kaynağı mutlaka devre dışı bırakılmalıdır.

Hava çıkışı

TEMP

Remote
Controller

Hava girişi
Kablolu uzaktan
kumanda

Hava Filtresi
Ön ızgaranın arkasında bulunan hava filtreleri her 2
haftada bir veya gerekirse daha sık kontrol edilmeli ve
temizlenmelidir.

1. Hava filtreleri çıkarın.
o Filtrenin tırnağından tutarak filtreyi çıkarmak
için öne doğru hafifçe çekiniz.

DİKKAT
Hava filtresini çıkarırken iç ünitenin metal
parçalarına temas etmeyin.
Yaralanmaya neden olabilir.

Raf

Plazma filtresi

2. Plazma filtreyi çıkarın.
o Plazma filtreden 2 vidayı sökün.
3. Filtre üzerindeki tozları, vakumlu temizleyici
veya su ile yıkayarak temizleyin.
o Filtre çok kirliyse, ılık suda nötr deterjanla
yıkayın.
o Sıcak su (50 °C veya üzeri) kullanılması
halinde, cihaz deforme olabilir.
4. Filtreyi su ile yıkadıktan sonra gölgede
iyice kurutun.
o Hava filtresini kuruma sırasında doğrudan
güneş ışığına veya ısı kaynağına maruz
bırakmayın.

Hava filtresi
TU şasi: 4 EA Raf
o Aşağıdakileri kesinlikle kullanmayın:
• 40 °C’den daha yüksek sıcaklıkta su.
Deformasyona ve/veya renk kaybına
neden olabilir.
• Uçucu maddeler.
Klimanın yüzeyine zarar
verebilir.
Tİ

B en

36 İç Ünite
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5. Plazma filtreyi ve hava filtresini yerlerine
takın.

AŞINDIRI
CI MALZEMELERİ
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İç Ünite
Izgara, Muhafaza ve Uzaktan Kumanda
p Temizlemeden önce sistemi kapatın, Temizlemek için yumuşak, kuru biz bezle silin. Beyazlatıcı veya aşındırıcı
malzemeleri kullanmayın.

TÜRKÇE

NOT

İç ünite temizlenmeden önce besleme gücü kesilmelidir.

Hava Filtreleri
Ön ızgaranın arkasındaki hava filtreleri kontrol edilmeli
ve her iki haftada bir veya gerekli ise daha sık temizlenmelidir.

1

Hava filtrelerini çıkarın.
n Askıyı tutun ve filtreyi çıkartmak için ileri doğru
hafifçe çekin.

DİKKAT: Hava filtresi çıkarılacağı
zaman, iç ünitenin metal parçalarına
dokunmayın.
Yaralanmaya sebebiyet verebilir.

n Hiçbir zaman aşağıdakilerden birini kullanmayın:
• 40 °C’den daha sıcak su.
Deformasyona ve/veya renk solmasına sebep
olabilir.
• Uçucu maddeler.
Klima cihazının
yüzeyine zarar
verebilir.
SI

Be

n zene

N NER

2

Bir süpürge kullanarak hava filtresindeki kiri
temizleyin veya suyla yıkayın.
n Kir belirginse, etkisiz bir temizleyiciyle ılık suda
yıkayın.
n Sıcak su kullanılırsa (40 °C veya üzeri), deforme olabilir.

3

Suyla yıkadıktan sonra gölgede iyice
kurulayın.
n Hava filtresini kurularken doğrudan güneş
ışığına veya bir ateş ısısına maruz bırakmayın.

4

Hava filtresini takın.

SCO
U RIN G
C LB
A R GER
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Temizleyici filtre (İsteğe bağlı)
Temizleme
Hava filtrelerinin arkasındaki PLAZMA filtresi kontrol edilmeli ve her 3 ayda bir veya gerekli ise daha
sık temizlenmelidir.

1

Hava filtrelerini çıkardıktan sonra PLAZMA filtresini
çıkartmak için ileri doğru hafifçe çekin.

2

PLAZMA filtresini etkisiz temizleyiciyle karıştırılmış
suya 20~30 dakika batırın.

3

PLAZMA filtresini bir gün boyunca gölgede kurutun
(Özellikle, bu parçalardaki nem tamamen giderilmelidir).

4

Elektrik boşaltım hatlarını kesmeyi unutmayın.

5

PLAZMA filtresini asıl konumuna yeniden takın.

DİKKAT:Giriş ızgarasını açtıktan
sonra PLAZMA filtresine 10 saniye dokunmayın, elektrik çarpmasına sebep olabilir.

Değiştirme
• Tavsiye edilen kullanım süresi: Yaklaşık 2 sene

1

Ön paneli açın ve hava filtresini çıkarın.

2

Hava temizleme filtresini çıkarın.

3

Yeni hava temizleme filtresini takın.

1

38 İç Ünite
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4

Hava filtresini tekrar yerleştirin ve ön paneli kapatın.
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Klima uzun bir süre kullanılmayacaksa.
Uzun bir süre kullanılmayacak ise;

Şalteri kapatın.

Hava filtresini temizleyin ve iç üniteye
yerleştirin.

İç/dış ünitenin hava giriş ve çıkış
menfezlerinin kapalı olup olmadığını
kontrol edin.

DİKKAT
Klimanın uzun bir süre kullanılmayacak
zamanlarda şalteri kapatın.
Biriken kirler yangına neden olabilir.

Topraklama kablosunun doğru takılıp
takılmadığını. Topraklama kablosu İç
üniteye bağlanabilir.

Faydalı bilgiler
Hava filtreleri ve elektrik faturanızın miktarı.
Hava filtreleri toz ile tıkanabilirse, soğutma
kapasitesi azalacak ve klimayı çalıştırmak için
kullanılan elektriğin % 6’si israf olacaktır.

Çalıştırma İpuçları
Odayı fazla soğutmayın

Sağlığınıza zarar verebilir ve
elektrik tüketimini artırır.

Kapıları ve pencerelerin sıkıca
kapatıldığından emin olun.
Oda içindeki havayı serin
tutmak için kapıları ve
pencereleri mümkün olabildiği
kadar az açın.

Jaluzileri veya perdeleri
kapalı tutun.

Oda sıcaklığını aynı tutun.

Klima çalışırken odaya direkt
güneş ışığının girmesini önleyin.

Oda içindeki sıcaklığın hep aynı
olmasını sağlamak için yatay ve
dikey hava akım yönünü
ayarlayın.

Hava filtresini düzenli
aralıklarla temizleyin.

Odayı ara sıra havalandırın.

Hava filtresinin tıkanması hava
akımını ile soğutma ve nem
alma etkilerini azaltır.
En az iki haftada bir temizleyin.

Pencereler kapalı tutuğunuz
için, arada bir pencereleri açıp
odanızı havalandırmak iyi
fikirdir.
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Klimayı 2-3 saat kadar aşağıdaki
ayarlarda çalıştırın.
• Çalıştırma türü: Fan çalışma modu.
• Bu uygulama iç mekanizmaları
kurutacaktır.

Klima tekrar kullanılacağı zaman.
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Servisi çağırmadan önce…

?

Sorun Giderme İpuçları! Zamandan ve paradan tasarruf edin!
Onarım ya da servis hizmeti talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin…
Arıza devam ederse, lütfen bayinizle temasa geçin.

Klima çalışmıyor.

Odada garip bir koku
var.

• Zamanlayıcı ayar
• Bu nemli kokunun
sırasında bir hata
odadaki duvar, halı,
yapmış olabilir misiniz? mobilya veya
• Sigorta atmış veya
elbiselerden yayılıp
şalter devreye girmiş
yayılmadığını kontrol
mi?
edin.

Klima verimli
soğutmuyor veya
ısıtmıyor.

Klima sesli çalışıyor.

• Hava filtresi kirlenmiş
mi? Hava filtresini
temizleme talimatlarına
bakınız.
• Klima ilk çalıştırıldığı
zaman oda sıcaklığı çok
yüksek olabilir.
Soğuması için biraz
zaman tanıyın.
• Sıcaklık ayarları yanlış
olabilir mi?
• İç ünitenin hava giriş
veya çıkış menfezleri
tıkalı mı?

• Su şırıltısı gibi çıkaran
ses ise.
-Klima ünitesinin içindeki
akan Freonun sesidir.
• Eğer sıkışan havanın
atmosfere çıkış sesine
benzer bir ses ise.
-Klima ünitesinin içindeki
nem alma suyunun
sesidir.

Yoğuşan su klimadan
Klima yeniden
sızıyor gibi görünüyor. başlatıldığında 3 dakika
kadar çalışmıyor.
• Klimadan çıkan hava, • Bu, mekanizmanın
odadaki sıcak havayı
koruması içindir.
soğuttuğunda yoğuşma • Üç dakika kadar
meydana gelir.
bekleyin, klima
çalışmayı başlayacaktır.

Çatırtı sesi duyuluyor.

Uzaktan kumandanın
ekranı solgun veya
hiçbir şey göstermiyor.

• Sıcaklık farkları nedeniyle • Piller bitmiş mi?
ön panelin vb.
• Piller (+) ve (-) yönlerine
genişlemesi ve
ters mi takılı?
sıkıştırmasından
kaynaklanan sestir.

UYARI
SUYA DAYANIKLI: Bu cihazın dış ünitesi SUYA DAYANIKLIDIR.
İç ünite suya dayanıklı değildir ve fazla suya maruz bırakılmamalıdır.

40 İç Ünite
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TEKNIK BELGELER
Kaset tipi iç üniteler
AMNH09GTUC0 AMNH12GTUC0 ATNH12GRLE2 ATNH18GQLE2 ATNH24GPLE2
Btu/h

9 000

12 000

12 000

18 000

24 000

Isıtma Kapasitesi

Btu/h

10 000

13 200

13 200

19 800

26 400

Boyutlar - ünite
Ağırlık (kg)

mm
kg

860 × 132 × 450 860 × 132 × 450 570 × 214 × 570 570 × 256 × 570 840 × 204 × 840
13.5

13.5

14

15.5

20.5

Yetkili Servisler
Değerli Müşterimiz,
Arçelik Çağrı Merkezi 444 0 888 telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir.
Bu numarayı arayarak arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilir, size en yakın servisin yönlendirilmesini
isteyebilirsiniz.

Çağrı Merkezi
444 0 888

Kullanıcı Kılavuzu 41
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Eski cihazınızın imha edilmesi
1. Bu, üzeri çizilmiş daire içerisindeki çöp kutusu sembolü bir ürüne
iliştirildiğinde, o ürünün Avrupa Direktifi 2002/96/EC’nin kapsamı içinde
bulunduğu anlaşılır.
2. Bütün elektrikli ve elektronik ürünler, belediyenin normal çöp toplama
hizmetlerinden yararlanılmadan, hükümet ya da yetkili yerel birimler
tarafından onaylanmış toplama tesisleri vasıtasıyla atılmalıdır.
3. Eski cihazınızın atık yöntemlerine uygun bir şekilde atılması, çevre ve
insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların ortaya çıkmasının
önlenmesine yardımcı olacaktır.
4. Eski cihazınızın imha edilmesine ilişkin daha fazla bilgi edinmek için
lütfen yaşadığınız bölgede bulunan çöp hizmetlerinden sorumlu yetkili
büroya, atık hizmetleri birimine ya da ürünü satın almış olduğunuz satış
noktasına başvurunuz.
5. EEE yönetmeliğine uygundur.

Önemli Güvenlik Talimatları

Ürün kullanılırken patlama, yangın, ölüm, elektrik çarpması, yaralanma
veya yanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere
temel önlemleri uygulayın:
Evde Bulunan Çocuklar
Bu cihaz sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri olan kişiler ve deneyim
veya bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından ancak gözetim
halinde veya güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile
ilgili talimatlar verildiğinde kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamadığından
emin olmak için gözetim altında olmalıdır.
Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar tarafından gözetimde bulunulursa veya
cihazın güvenli şekilde nasıl kullanılacağına ilişkin talimatları almış ve meydana gelen tehlikeleri anlamışlar ise sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel
becerileri olan kişiler ve deneyim ve/veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından
kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve bakım gözetim
altında tutulmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
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Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez Adresi :
Gebze Organize Sanayi Bölgesi, İhsan
Dede Cad. No: 139, 41480 Gebze Kocaeli
Telefon : +90 262 678 78 78
Fax : +90 262 678 78 79
ÜRETİCİ FİRMA
LG Electronics Inc
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