TÜRKÇE

KURULUM KILAVUZU

KLİMA
• Lütfen ürünün kurulumunu yapmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyun.
• Kurulum işi ulusal kablo tesisatı standartlarına göre ve yetkili kişiler tarafından
yapılmalıdır.
• Tamamen okuduktan sonra ileride de başvurmak için bu kurulum kılavuzunu
saklayın.
TIP : DUVARA MONTAJ

www.lg.com
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ENERJİ TASARRUFUNA YÖNELİK İPUÇLARI

ENERJİ TASARRUFUNA YÖNELİK İPUÇLARI
TÜRKÇE

Burada klimanızı kullanırken harcayacağınız enerjiyi azaltmak için bazı ipuçları bulunmaktadır.
Aşağıdaki talimatlara bakmak suretiyle klimanızı daha verimli kullanabilirsiniz:

• İç mekanları aşırı derecede soğutmayın. Aksi takdirde sağlığınıza zarar verebilir ve aşırı elektrik
tüketimine neden olabilir.
• Klimanızı çalıştırırken güneş ışınlarını jaluzi, stor perde veya normal perdeyle engelleyin.
• Klimanızı çalıştırırken kapıları ve pencereleri sıkı bir şekilde kapalı tutun.
• İçerdeki havanın dolaşımı için hava akımının yönünü yatay veya dikey olarak ayarlayın.
• İçerdeki havayı hızlı bir şekilde soğutmak veya ısıtmak için fanı kısa bir süre hızlandırın.
• Klima uzun süre kullanıldığı takdirde, içerideki havanın kalitesinde bozulma olabileceği için
havalandırma amacıyla pencereleri düzenli olarak açın.
• Hava filtresini 2 haftada bir temizleyin. Hava filtresinde biriken toz ve yabancı maddeler hava
akımını engelleyebilir veya soğutma/nem giderme işlevlerini zayıflatabilir.

Dikkat
Satın alma tarihini kanıtlama veya garanti amaçlarına yönelik olarak faturanızı bu sayfaya zımbalayın.
Model numarası ve seri numarasını buraya yazın:
Model numarası :
Seri numarası :
Her ünitenin kenarındaki bir etikette bu numaraları görebilirsiniz.
Bayii adı :
Satın alma tarihi :

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
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ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN.

! UYARI
Talimatlar dikkate alınmadığında ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilir

! DIKKAT
Talimatlar dikkate alınmadığında küçük yaralanma veya ürün hasarına neden olabilir

! UYARI
• Kalifiye olmayan kişiler tarafından yapılan montaj veya onarım işleri size ve diğer kişilere
tehlike yaratabilir.
• Montaj mutlaka yerel kanunlara; yerel kanunların olmadığı durumlarda, Ulusal Elektrik Kanunu
NFPA 70/ANSI C1-1003 veya mevcut baskısı ve Kanada Elektrik Kanunu Bölüm 1 CSA
C.22.1’e göre YAPILMALIDIR.
• Bu kılavuzdaki bilgiler güvenlik prosedürlerini bilen ve uygun alet ve test araçlarıyla donatılmış
kalifiye servis teknisyenlerinin kullanımına yöneliktir.
• Bu kılavuzdaki tüm talimatların dikkatlice okunmaması ve gözetilmemesi donanımda arızalara,
mal zararlarına, yaralanmaya ve/veya ölüme sebebiyet verebilir.

Kurulum
• Bir güç kablosu, fiş veya zarar görmüş gevşek bir yuvakullanmayın.
- Aksi takdirde, bir yangın veya elektrik çarpmasına neden olunabilir.
• 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 denetim kutusunun kapağını sağlam bir şekilde kurun.
- Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
• Her zaman cihaz için özel çekilmiş devreyle kullanın.
- Hatalı kablo tesisatı veya kurulum yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Doğru oranlı şalter veya sigorta kullanın.
- Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
• Güç kablosunu modifiye etmeyin veya uzatmayın.
- Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
• Nem oranı çok yüksek iken ve bir kapı veya bir pencere açık bırakılmışsa klimayı çok uzun süre
çalıştırmayın.
- Nem yoğuşarak mobilyaları nemlendirebilir veya zarar verebilir.
• 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.

TÜRKÇE

Tehlikeli durumlardan kaçınmak ve cihazınızda en yüksek performansını temin etmek için daima
aşağıda verilen talimatlara uyun

4

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

• Ürünü kusurlu bir kurulum stendinin üzerine kurmayın.
- Bu, yaralanmaya, kazaya veya ürüne hasar verilmesine yol açabilir.

TÜRKÇE

• Kurulum alanının zamanla kötüleşmeyeceğinden emin olun.
- Temeli düşerse klima da birlikte düşebilir, bu şekilde mülkiyete zarar verebilir, ürün arızalanabilir ve
kişisel yaralanmaya neden olabilir.
• Yangın veya patlama riski vardır.
- Dolgu kaçaklarını kontrol ederken, boruları temizlerken, onarırken vb durumlarda soy gaz (nitrojen)
kullanılmalıdır.
Oksijen de dahil olmak üzere yanıcı gazları kullanırsanız, üründe yangın çıkma ve patlama tehlikesi
vardır.
• Kaçak testi veya hava temizleme yaparken bir vakumlu pompa veya atıl (nitrojen) gazı kullanın.
Havayı veya oksijeni sıkıştırmayın ve alev alabilen gazları kullanmayın.
Aksi halde, yangına veya patlamaya sebep olabilir.
- Ölüm, yaralanma, yangın veya patlama riski vardır.

Çalışma
• Yanıcı gazları veya malzemeleri ürünün yanında muhafaza etmeyin veya kullanmayın.
- Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.

! DİKKAT
Kurulum
• Ürünü kurduktan veya tamir ettikten sonra her zaman gaz (soğutucu sıvı) sızıntısı olup olmadığını
kontrol ediniz.
- Soğutucu sıvısı seviyesinin düşük olması ürünün arızalanmasına neden olabilir.
• Suyun doğru şekilde boşaltılmasını sağlamak için boşaltma hortumunu takın.
- Kötü bir bağlantı su sızıntısına neden olabilir.
• Ürünü kurarken düzgün tutun.
- 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 rüzgarına (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.
• Kullanılan bakır boruların kalınlığı “Parlatma çalışması” Tablosunda gösterildiği gibidir.
- Piyasada bulunsa dahi tabloda belirtilenden daha ince bakır boruları asla kullanmayın.
• Çökmüş bakır boruları kullanmayın.
- Aksi halde, genişleme valfi veya kapiler boru kirler ile tıkanabilir.
• R410A modeli için, R410A soğutucusu için belirlenen boru, konik civata ve aletleri kullanın.
- (R22) borusunu, konik civatayı ve aletleri kullanmanız soğutma döngüsünde (boru) anormal yüksek
basınç oluşmasına sebep olabilir ve muhtemelen patlamaya ve yaralanmaya sebep olabilir.
• Kalıntı yağ miktarının 40 mg/10m değerinden daha düşük olması istenir.

İÇİNDEKILER
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En İyi Yer Seçimi
Kurulum Plakasını Sabitleme
Duvara Bir Delik Açın
Ağız Açma İşi
- Boru ve kabloyu kes.
- Çapakları Temizleyici
- Somunları üzerine geçirin
- Ağız Açma İşi
- Kontrol
- İçmekan Ünitesinin Kurulumu
Boruyu Bağlama
- İyi durum
- Kötü durum
- Sol taraftaki boru
- Sağ taraftaki boru
- Kurulum borusunu ve tahliye
hortumunu içmekan ünitesine bağlama.
- İzolasyon malzemesini bağlantı kısmı
etrafına sarın.
- İçmekan ünitesi kurulumunu
tamamlama
Kabloları bağlama
- İç ünite
Tahliye Kontrolü
- Drenajı kontrol etmek için
- Tahliye boruları
Filtrelerin takılması
Test Çalıştırması
- Uzaktan kumandayı hazırlayın

12
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13
13
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14
14
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15
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ÖNEMLİ GÜVENLİK
TALİMATLARI
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KURULUM PARÇALARI

KURULUM PARÇALARI
TÜRKÇE

Adı

Miktarı

Montaj plakası

1 EA

Şekli

Özellik model türüne göre değişebilir.
"A" tipi vida

5 EA

"B" tipi vida

2 EA

"C" tipi vida

2 EA

Uzaktan
kumanda
tutucusu

1 EA

Sabitleme panelleri için olan vidalar dekorasyon paneline iliştirilir.

KURULUM ALETLERİ
Şekil

Adı

Şekil

Adı

Tornavida

Multimetre

Elektrikli matkap

Altıgen anahtar

Mezura, Bıçak

Ampermetre

Delik delme matkapı

Gaz sızıntısı dedektörü

Somun anahtarı

Termometre, düzeç

Tork Anahtarı

havşahhahha5havşa
aletleri takımı

KURULUM HARİTASI
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KURULUM HARİTASI
TÜRKÇE

Montaj plakası
Manşon
kovan-Manşon
Macun (Sakız Tipi Sızdırmaz)
Boruyu duvara mümkün
olduğunca yaklaştırarak bükün,
fakat kırılmadığından emin olun.

Vinil bant (Geniş)

Eyer

* Özellik modele göre değişebilir.

!

NOT

• Kurulum parçalarını satın almanız gereklidir.

• Bir drenaj testi yaptıktan
sonra uygulayın.
• Drenaj testi yaptıktan sonra,
hava ﬁltrelerini çıkarın ve ısı değiştiriciye
su dökün.
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KURULUM

KURULUM
Kurulum Plakasını Sabitleme

- Cihaz yakınında herhangi bir ısı veya buhar
bulunmamalıdır.
- Cihazın çevresinde engel bulunmayan bir yer
seçin.
- Yoğunlaşma drenajının uygun şekilde
dışarıya verildiğinden emin olun.
- Bir antrenin yakınına monte etmeyin.
- Bir duvar ve ünitenin sol tarafı (ya da sağ
tarafı) arasındaki aralığın 100mm’den fazla
olduğundan emin olun. Cihaz duvarda
mümkün olduğunca yükseğe monte edilerek
tavandan en az 200mm boşluk bulunmalıdır.
- Duvara gereksiz hasar verilmesini önlemek
için saplamaları yerleştirmek üzere bir metal
detektör kullanın.

1 Kurulum plakasını "A" tipi vidaları kulla-

100’den
fazla

narak duvara monte edin. Eğer cihazı bir
beton duvara monte ediyorsanız, sabitleme
cıvatalarını kullanın.
- Yatay ölçeri kullanarak merkez hattını
hizalamak suretiyle kurulum plakasını
yatay olarak monte edin.

Kurulum Plakası

"A" Tipi Vidalar

200’den fazla
Şasi Çengeli

2 Duvarı ölçün ve merkez hattı işaretleyin.
Kurulum plakasının konumu ile ilgili olarak
dikkat edilmesi önemlidir. Kablonun elektrik
prizlerine yönlendirilmesi normal duvarlar
ile yapılacaktır. Boru bağlantıları için duvarda delik açılması güven içinde yapılmalıdır.

2300’den fazla
(Ünite: mm)
* Özellik modele göre değişebilir.

Kaldırılan kısma bir seviye yerleştirin
Cihaz Dış Hattı
460
570

! DİKKAT
İçmekan ünitesini zeminden yüksekliği
2300mm’den fazla olan bir duvara monte
edin.

Ø65

Montaj Plakası

Ø65

Bant Ölçüm

69

105

56
Bant Askı Ölçme

Sağ arka boru

100’den
fazla

Sol arka boru

TÜRKÇE

En İyi Yer Seçimi

207
(Ünite: mm)

KURULUM

Çapakları Temizleyici

Duvara Bir Delik Açın

DUVAR

1. Boru/tüpün ara kesit kesiğinden tüm çapakları temizleyin.
2. Çapaların boruya düşmesini önlemek için
çapaları temizlerken, bakır borunun/tüpün
ucunu aşağı doğru yerleştirin.

Dış mekan

Boru

(3/16"~5/16")

5-7mm

Rayba (Pürüz giderici)

Ağız Açma İşi
Gaz kaçağının ana sebebi ağız açma işindeki
kusurdur. Aşağıdaki prosedüre göre boru
ağzını şişirme işleri yürütülmektedir.

Boru ve kabloyu kes.

Aşağıyı
gösteren

Somunları üzerine geçirin
- İç mekan ve dış mekan ünitesine takılan
konik cıvatayı çıkarın, ardından boruya/tüpe
yerleştirerek çapa temizlemeyi tamamlayın.
(Ağız açma işini bitirdikten sonra yerleştirmek
mümkün değildir)
Genişletme somunu

Bakır boru

1 Yerel olarak satın alınan boru kiti
aksesuarını veya boruları kullanın.

2 İç ve dış ünite arasındaki mesafeyi ölçün.
3 Boruları ölçülen mesafeden biraz daha
uzun kesin.

4 Kabloyu borudan 1,5 metre uzun kesin.

Ağız Açma İşi
Bakır
boru

90°

Yana yatmış YamukYamuk Pürüzlü

1 Boyutu aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi
olacak şekilde bakır boruyu çubukta
düzgünce tutun.
2 Ağız açma aleti ile birlikte ağız açma işini
yerine getirin.
Dış çapı
mm
inç
Ø6.35
1/4"
Ø9.52
3/8"
Ø12.7
1/2"
Ø15.88
5/8"
Ø19.05
3/4"

A
mm
1.1~1.3
1.5~1.7
1.6~1.8
1.6~1.8
1.9~2.1

Kalınlık
mm
0.7
0.8
0.8
1.0
1.0

TÜRKÇE

- ø65mm’lik bir delik çapı ile bir boru deliği
açın. Sağ ya da sol tarafta, delik hafifçe dış
tarafa eğik halde, boru deliği açın.

İç mekan

9

10 KURULUM

"A"

2 Şasideki boru tutucuyu açın ve iç mekan
Demir
çubuk

ünitesinin alt kısmını duvardan ayırmak için
şasi ile kurulum plakasına monte edin.

Sap
Demir çubuk
Boyunduruk

TÜRKÇE

Koni
Bakır boru
Mengene sapı

Kırmızı ok işareti

Tüp Tutucusu

Kontrol
1 Ağız açma çalışmasını şekildeki ile
karşılaştırın.

2 Aüzı açılan kısım sorunlu ise, kesin ve ağız

* Özellik modele göre değişebilir.

açmayı tekrarlayın.

Boruyu Bağlama
Tamamen pürüzsüz
İç kısmı çizikler olmadan parlar

= Hatalı ağız açma =

Eğimli
Her yerde eşit
uzunluk

Hasarlı
yüzey

1 İçmekan ünitesinin altındaki vida kapağını
çekin.

2 2 vidayı gevşeterek şasi kapağını cihazdan
çıkarın.

Çatlak Düzensiz
kalınlık

İçmekan Ünitesinin Kurulumu
1 İçmekan ünitesini kurulum plakasının üst
kısmına geçirin. (Kurulum plakasının üst
kenarı ile içmekan ünitesinin üst kısmına
üç çengel geçirin) Sola veya sağa getirerek
çengellerin kurulum plakasına doğru oturduğundan emin olun.
Şasi kapağı

Montaj plakası

KURULUM

3 Boru tutucusunu geri çekin.
4 Boru girişi kapağını çıkarın sve boruyu
konumlandırın.

Kötü durum
- Eğme işlemini doğrudan sağdan sola
yaptığınızda boruya hasar verebilir.

TÜRKÇE

İç mekan ünitesi arka
taraf görüntüsü

Sol

Sağ

11

Boru tutucu

Geri
* Özellik modele göre değişebilir.

İyi durum
- Boru kapağına bastırın sve boruyu aşağı
doğru yavaşça açın. Ve ardından sol tarafa
yavaşça eğin.

* Özellik modele göre değişebilir.

! DİKKAT
Kurulum Bilgisi. Sağ boru için.
Yukarıdaki talimatı izleyin.

Sol taraftaki boru

Boşaltma
hortumu

Bant
Bağlantı
kablosu
Boşaltma
hortumu
Boru bağlanması

12 KURULUM

3 İç mekan ünitesinin tahliye hortumunu

Sağ taraftaki boru

genişletmeniz gerektiğinde, tahliye hortumunu çizimde gösterildiği gibi monte edin.

TÜRKÇE

Bant
Bağlantı
kablosu
Boşaltma
hortumu
Boru bağlanması

! DİKKAT
Tahliye hortumu oda icinden dşenmişse,
yalıtım malzemesini kullanarak hortumun
yalıtımını yapın, boylece terleme
(yoğuşma) nedeniyle oluşan damlama
mobilya veya zemine zarar vermez.
* Kopuklu polietilen veya eşdeğer tavsiye
edilir.

Boşaltma (tahliye)
borusu

Indoor unit drain hose
Yapıştırıcı Şerit bant (dar)

İzolasyon malzemesini bağlantı
kısmı etrafına sarın.
1 Bağlantı borusu yalıtım malzemesini ve iç
mekan ünitesi boru yalıtım malzemesini üst
üste bindirin. Vinil ile birlikte bağlayın,
böylece hiç boşluk olmasın.
Yalıtım malzemesi

Kurulum borusunu ve tahliye hortumunu içmekan ünitesine bağlama.
1 Boruların merkezini hizalayın ve konik
civatayı yeterli seviyede sıkıştırın.

2 Tüp kesme hattını yukarı ayarlayın. Arka
boru gövdesi bölümünü vinil bant ile sarın.

İç ünite boru
sistemi

Genişletme Borular
somunu

2 Konik civatayı bir anahtarla sıkıştırın.
Dış çapı
Mm
Ø6.35
Ø9.52
Ø12.7
Ø15.88
Ø19.05

inç
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4

Dönme
momenti
(Tork)
kgf.M
1.8~2.5
3.4~4.2
5.5~6.5
6.3~8.2
9.9~12.1

Açık-uçlu(ingiliz)anahtar
(önceden ayarlanmış)

İç ünite borusu

Bağlantı borusu

Vinil mastik bant
Vinil mastik bant ile sar
(geniş)
Bağlantı kablosu
Boru
Şerit bant (dar)

3 Boruyu ve tahliye hortumunu vinil bant ile
sararak arka boru gövde bölümünü sarmasını sağlayın.

Vinil mastik bant ile sar
Boru

Genişletme somunu
Anahtar
İç ünite boru sistemi

Bağlantı
borusu

Vinil mastik bant (geniş)
Boşaltma hortumu

KURULUM 13

İçmekan ünitesi kurulumunu
tamamlama

plakasına doğru yerleştirildiğinden emin
olun.
3 Çengeller yuvalara geçinceye kadar kurulum plakasında cihazın sol ve sağ taraflarına bastırın (tık sesi).
4 Cihazı kurulum plakasına "C" tipi iki vidayı
kullanarak cihaza sabitleyin.
Ve şasi kapağını takın.

İç ünite
Kabloyu iç üniteye telleri kontrol panosundaki
terminallere dış ünite bağlantısına göre tek tek
takarak bağlayın. (Dış ünite kablolarının rengi
ile terminal numaralarının iç üniteyle aynı
olduğundan emin olun.)

1 Bağlantı kablosunu iç ünitenin alt tarafından geçirin ve kabloyu takın (Ayrıntılı bilgiyi
‘Kabloların bağlanması’ bölümünde görebilirsiniz)
2 Kabloyu bir tutucu (kelepçe) ile kontrol
panosu üzerine sabitleyin.
3 Tüp boruyu, drenaj hortumunu ve bağlantı
kablosunu birlikte bantlayın. Drenaj hortumunun bağın en alt tarafında olmasını
sağlayın. Üst tarafa konması drenaj
tavasının ünitenin içine taşmasına neden
olabilir.

Kontrol Kapağı

'C' tipi vida

TÜRKÇE

1 Tüp tutucusunu ilk konumuna monte edin.
2 Sola ve sağa taşıyarak çengellerin kurulum

Kabloları bağlama
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2 Tahliye borularını aşağıdaki gibi düzenle-

Tahliye Kontrolü

meyin.

Drenajı kontrol etmek için
TÜRKÇE

1 Evaporatöre bir bardak su dökün.
2 Suyun iç ünitenin tahliye hortumundan

Kaldırmayın

sızdırmadan aktığından ve tahliye çıkışına
gittiğinden emin olun.
Alan tahliye
hortumunu bağlama

Su sızıntısı

Kaçak
kontrolü

Atık su birikimi
Hava

Boşaltma tavası

Boşaltma
hortumu
Kaçak kontrolü

Su sızıntısı Dalgalanma

Suya batmış tahliye
hortumu ucu

Su sızıntısı
Drenaj kanalı
50mm’den
az boşluk

Tahliye boruları

* Özellik modele göre değişebilir.

1 Tahliye hortumu, kolay dren akışı için
aşağıya bakmalıdır.
Aşağı eğim

KURULUM 15

Test Çalıştırması

1 [Alerjisiz filtre + Üçlü Filtre]’yi ayrı paketle-

- Tüm boruların ve kablonun doğru
bağlandığını kontrol edin.
- Gaz ve sıvı tarafındaki valflerin tam açık
olduğunu kontrol edin.

nen plastik torbadan çekerek çıkarın.
2 Filtredeki iki nitto bandını çıkarın.
3 Filtreyi filtre kasasına takın.
4 İki nitto bandını plazma filtresinden sökün.

Uzaktan kumandayı hazırlayın
1 Ok yönünde çekerek pil kapağını çıkarın.
2 Pilin (+) ve (–) kutbunun doğru takıldığına
emin olarak yeni pilleri takın.

3 Geri yerine iterek kapağı sökün.
Alerji Bulunmayan Filtre +
Üçlü Filtre (İsteğe Bağlı)

Plazma Filtre

* Özellik modele göre değişebilir.

!

NOT

• 2 AAA (1,5volt) pil kullanın.
Yeniden şarj edilebilir pilleri kullanmayın.
• Eğer sistem uzun süre kullanılmayacaksa pilleri uzaktan kumandadan çıkarın.

TÜRKÇE

Filtrelerin takılması

