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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.
TİP: DUVAR TİPİ

www.lg.com

2

ENERJİ TASARRUFU TAVSİYELERİ

ENERJİ TASARRUFU TAVSİYELERİ
TÜRKÇE

Klimanın kullanımı sırasında elektrik tüketimini en aza indirmenize yardımcı olacak bazı ipuçları
sunuyoruz. Klimanızı aşağıdaki talimatları okuyarak daha verimli şekilde kullanabilirsiniz.

• İç mekanları aşırı derecede soğutmayın. Bu durum, sağlığınız açısından zararlı olabilir ve daha
fazla elektrik tüketimine neden olabilir.
• Klimanın açık olduğu vakitlerde güneş ışığının odaya girişini güneşlik veya perde ile engelleyin.
• Klimanın açık olduğu vakitlerde kapı veya pencereleri sıkıca kapalı tutun.
• Hava akışının yönünü dikey veya yatay olarak ayarlayarak iç mekan havasının sirkülasyonunu sağlayın.
• İç mekan havasını kısa bir süre içerisinde ve hızlı şekilde soğutmak veya ısıtmak için fan hızını artırın.
• Klima uzun süre kullanıldığı takdirde iç mekan havası kalitesi bozulabileceğinden dolayı, pencereleri açarak odayı düzenli olarak havalandırın.
• Hava filtresini her 2 haftada bir temizleyin. Hava filtresinde biriken toz ve kir hava akışına engel olabilir veya soğutma / nem alma fonksiyonlarını zayıflatabilir.

Aşağıdaki bilgileri kaydediniz
Garanti işlemleri için satın alma tarihini göstermeniz gerektiğinde kullanmak üzere faturanızı bu sayfaya zımbayla tutturun. Buraya model numarası ve seri numarasını yazınız:
Model numarası:
Seri numarası:
Her ünitenin kenarındaki bir etikette bu numaraları görebilirsiniz.
Bayi adı:
Satın alma tarihi:

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

! UYARI
Talimatlar göz ardı edilirse ciddi yaralanma veya ölüm olabilir.

! DİKKAT
Talimatlar göz ardı edilirse hafif yaralanma veya ürün hasarı olabilir.

! UYARI
• Vasıfsız ve yetkisiz kişiler tarafından yapılan montaj veya onarım işleri siz veya başka insanlar
için risk oluşturabilir.
• Kurulum yerel inşaat yönetmeliklerine UYGUN olmalıdır.
• Kılavuzda yer alan bilgiler sadece emniyet prosedürlerini bilen ve uygun alet ve test cihazları
ile donatılmış kalifiye servis teknisyeninin yararlanması için verilmiştir.
• Bu kılavuzda yer alan talimatların dikkatle okunmaması ve yerine getirilmemesi donanım arızası, maddi hasar, fiziksel yaralanma ve/veya ölüme neden olabilir.

Kurulum
• Zarar görmüş güç kablosunu, fişi veya gevşek prizi’kullanmayın.
- Aksi takdirde, yangına 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 bulunmaktadır.
• Ürünü daima topraklayın.
- Yangın veya elektrik çarpması riski bulunmaktadır.
• Paneli ve kontrol kutusunun kapağını güvenli bir şekilde yerine takın.
- Yangın veya elektrik çarpması riski bulunmaktadır.
• Her zaman klima için özel bir devre ve şalter monte edin.
- Yanlış kablolama veya kurulum yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Anma değerleri doğru olan şalter veya sigorta kullanın.
- Yangın veya elektrik çarpması riski bulunmaktadır.
• Güç kablosunu modifiye etmeyin veya boyunu uzatmayın.
- Yangın veya elektrik çarpması riski bulunmaktadır.
• Nem oranı çok yüksek olduğunda, bir kapı veya pencere açık bırakıldığında klimayı uzun süre çalışır
halde bırakmayın.
- 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 sakınmak ve ürününüzden mükemmel performans elde etmek için muhakkak aşağıdaki önlemlere uyun.
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

• Ürünü kusurlu bir kurulum standının üzerine kurmayın.
- Yaralanmaya, kazaya veya ürünün hasar görmesine sebebiyet verebilir.

TÜRKÇE

• Kurulum alanının zamanla bozulmaya uğramadığından emin olun.
- Temeli düşerse klima da birlikte düşebilir, bu şekilde mülkiyete zarar verebilir, ürün arızalanabilir ve
kişisel yaralanmaya neden olabilir.
• Yangın ve patlama riski vardır.
- Tesisat sızıntılarını kontrol ederken, boruları temizlerken veya onarırken vb. durumlarda asal gaz
(azot) kullanılmalıdır.
Oksijen dahil yanıcı gaz kullanıyorsanız ürünün yanma veya patlama riski vardır.
• Sızıntı testi veya hava ile temizleme işlemini yaparken vakum pompasını veya İnert (azot) gazını kullanın. Havayı veya Oksijeni sıkıştırmayın ve Yanıcı gazlar kullanmayın. Aksi takdirde, yangına veya
patlamaya neden olabilir.
- Ölüm, yaralanma, yangın veya patlama riski vardır.

Çalıştırma
• Yanıcı gazları veya malzemeleri ürünün yanında muhafaza etmeyin veya kullanmayın.
- Yangın veya üründe arıza riski vardır.

! 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.
- Titreşim ve su kaçağından uzak durum.
• Ürünü dış ünitenin gürültü veya sıcak hava üfleyip komşulara zarar verebileceği yerlere takmayın.
- Komşularınız için sorun yaratabilir.
• 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 kondensör ve buharlaştırıcı kanatları üzerindeki
korozyon üründe arızaya veya verimsiz çalışmaya neden olabilir.

İÇİNDEKİLER
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MONTAJ HARİTASI
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En iyi yeri seçin
Montaj Levhasının Takılması
Duvarda bir delik açın
Ağız açma işi
- Boruları ve kabloyu kesin
- Çapak Temizlemesi
- Konik cıvataların üzerine geçirin
- Ağız açma işi
- Kontrol
Boruyu Bağlama
- Doğru Durum
- Kötü durum
- İç Ünite kurulumu
- Borulandırma
- Montaj borusunu ve tahliye borusunu
içmekan ünitesine bağlama.
- Yalıtım malzemesini bağlantı kısmının
çevresine sarın.
- İç ünite kurulumu
Drenaj Kontrolü
- Tahliyeyi kontrol etmek için
- Boşaltma boru tesisatı
Filrelerin montajı
Kablo Bağlantısı
Kablolu Uzaktan Kumanda Montajı
Kurucu Ayarı: Termistor
Grup Kontrol Ayarı
- Grup Kontrolü 1
- Grup Kontrolü 2
- Grup Kontrolü 3
- Uzaktan kumanda
- Grup kontrolü ayarları için ek birimler
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ÖNEMLİ GÜVENLİK
TALİMATLARI
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MONTAJ PARÇALARI

MONTAJ PARÇALARI
TÜRKÇE

Adı

Adet

Montaj plakası

1 EA

Şekil

Özellik model tipine göre değişebilir.
"A" tipi vida

5 EA

"C" tipi vida

2 EA

Panelleri sabitlemek için vidalar dekorasyon paneline yapıştırılmıştır.

MONTAJ ARAÇLARI
Şekil

Adı

Şekil

Adı

Tornavida

Multimetre (Avometre)

Elektrikli matkap

Altıgen anahtar

Şerit metre, Bıçak

Ampermetre

Delik delme matkapı

Gaz sızıntı detektörü

Somun anahtarı

Termometre, Yatay

Tork Anahtarı

Işıklandırma
aletleri takımı

MONTAJ HARİTASI
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MONTAJ HARİTASI
TÜRKÇE

Montaj plakası
Manşon
Kovan Manşonu
Macun (Gum Tipi İzolatör)
Boruyu mümkün olduğunca
duvara yakın bükün, fakat
kırılmaması için dikkatli olun.

Vinil bant (Geniş)

Eyer

* Özellik model tipine göre değişebilir.

!

NOT

• Montaj parçalarını satın almanız gerekir.

• Bir derenaj tsti uyguladıktan
sonra uygulayın.
• Drenaj testi yapmak için,
hava ﬁltrelerini çıkarın ve
ısı değiştiricisine su boşaltın.
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KURULUM

KURULUM
En iyi yeri seçin
Montaj Plakası

"A" Tipi vidalar

Çerçeve
Kancası

2 Duvarı ölçün ve orta çizgisini işaretleyin.
Montaj levhasının yeri konusunda dikkatli
olmak da önemlidir. Tipik olarak elektrik
prizlerinin kabloları duvarların içinden
geçer. Boru bağlantısı için duvara bir delik
açılması güvenilir bir şeekilde yapılmalıdır.

100 üzeri
200 üzeri

SB Çerçeve
100 üzeri

Ünitenin Dış Sınırı
442

Yüksek çıkıntının üzerine
bir tesviye cihazı koyun.
442

İç üniteyi duvarda döşemeden yüksekliği
2300 mm' üzeri olan bir yere monte edin.

Montaj Levhasının Takılması
Seçtiğiniz duvar güçlü olmalı ve titreşime
dayanacak kadar sağlam olmalıdır
1 Montaj plakasını “A” tipi vidalar ile duvara
monte edin. Eğer üniteyi beton duvara
monte etmek istiyorsanız, sabitleme cıvataları kullanın.
- Bir Tesviye cihazı ile orta çizgisini hizalayarak montaj levhasını yatay olarak
monte edin.

Ø65
Montaj Plakası
95
217

133
175

* Özellik model tipine göre değişebilir.

! DİKKAT

Sağ arka boru

Ø65

(Birim : mm)

SC Çerçeve
Ünitenin Dış Sınırı
460
Ø65

Yüksek çıkıntının üzerine bir
tesviye cihazı koyun.
570

Montaj Plakası
Ø65
Şerit Metre
56

69
105

Sağ arka boru

(Birim : mm)

Sol arka boru

2300 üzeri

Sol arka boru

TÜRKÇE

- Ünitenin yanında herhangi bir ısı veya buhar
kaynağı olmamalıdır.
- Ünitenin çevresinde herhangi bir engel olmayan bir yer seçin.
- Yoğunlaşma drenajının uygun şekilde dışarıya verildiğinden emin olun.
- Bir kapı yolu yakınına monte etmeyin.
- Bir duvar ile ünitenin sol (ya da sağ) tarafı
arasındaki aralığın 100 mm. üzeri olduğundan emin olun. Ünite duvarda mümkün olduğunca yükseğe monte edilmeli ve tavandan
en az 200 mm mesafe bırakılmalıdır.
- Duvarın gereksiz yere zarar görmesini önlemek üzere saplamaların yerini belirlemek için
bir metal detektör kullanın.

207
Şerit Metre Askısı
(Birim : mm)

KURULUM

Çapak Temizlemesi

Duvarda bir delik açın

DUVAR

1. Boru/tüpün kesit yüzeyini tüm çapaklarından temizleyin.
2. Çapakları temizlerken bakır tüpün/borunun
ucunu dikine aşağıya doğru tutun. Böylece
temizlerken çapakların borunun içine düşmesini önleyin.

Dış mekan

Boru
(3/16"~5/16")

5-7mm

Rayba

Aşağıya doğru

Konik cıvataların üzerine geçirin

Ağız açma işi
Gaz kaçağının başlıca nedeni diş açma işinde
yapılan hatalardır. Boru ağzı açma işlemini
aşağıdaki prosedüre göre gerçekleşin.

- İç ve dış ünitelerde bulunan konik cıvataları
çıkarın ve çapakları alınmış boru/tüp üzerine
geçirin. (Ağız açma işleminden sonra konik
cıvataları yerine geçirmek mümkün olmayacaktır.)
Konik cıvata

Boruları ve kabloyu kesin
1 Boru tesisatı donatım takımını veya yerel
piyasadan satın alınan boruları kullanın.
2 İç ve dış ünite arasındaki mesafeyi ölçün.
3 Boruları, ölçülen mesafeden biraz daha
uzun kesin.
4 Kabloyu borudan 1,5 metre daha uzun
kesin.

Bakır tüp

Ağız açma işi
Cooper
borusu

1 Bakır boruyu aşağıdaki tabloda gösterilen
90°

Eğri Yamuk Pürüzlü

boyutta bir çubuğa sıkıca tutturun.

2 Diş açma işini diş açma aletiyle yapın.

Dış çapı
mm
Ø6.35
Ø9.52
Ø12.7
Ø15.88
Ø19.05

A
inç
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4

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

TÜRKÇE

- Ø 65 mm’lik karot matkabıyla boru deliği
açın. Sağ ya da sol tarafta, hafifçe dış yönüne eğimli şekilde boru deliği açın.

İç mekan

9

10 KURULUM

"A"

Çubuk

3 Tüp yuvasını geri çekin.
4 Boru bağlantı kapağını çıkarın ve boruyu

Kol
Çubuk

yerleştirin
Çatal

TÜRKÇE

Koni

İç ünite arka taraftan görünüş

Tüp yuvası

Cooper borusu
Mengene kolu

Kırmızı ok işaret
Sağ
Aşağıya doğru

Kontrol
1 Havşa (diş) açma işini yandaki resimle karşılaştırın.
2 Diş açılmış bölüm bozuksa kesin ve havşa
açma işini yeniden yapın.

* Özellik model tipine göre değişebilir.

Doğru Durum

Tamamen pürüzsüz
İçinde çizik olmadan parlamalıdır

= Hatalı ağız açma =

Eğri
Her yerde
eşit uzunluk

Sol
Arka

Hasarlı
yüzey

Çatlak Düzensiz
kalınlık

Boruyu Bağlama
1 İç ünitenin altındaki cıvata başlığını çıkarın
2 2 vidayı gevşeterek çerçeve kapağını üniteden çıkarın

Şasi kapağı

- Boru kılıfı üzerinden tutun ve katlanmış
boruyu yavaşça aşağıya doğru açın. Sonra
yavaşça sol tarafa bükün.

KURULUM

Kötü durum
- Borunun direkt olarak sağdan sola bükülmesi
boruya zarar verebilir.
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İç Ünite kurulumu
1 İç üniteyi kurulum levhasının üst kısmına

1

2

Montaj plakası

2 İç ünitenin alt tarafını duvardan ayırmak
için tüp yuvasını çerçeveden çıkarın ve
çerçeve ile montaj levhası arasına takın.

Tüp yuvası

* Özellik model tipine göre değişebilir.

Borulandırma
1 Bağlantı kablosunu iç ünitenin alt tarafın* Özellik model tipine göre değişebilir.

dan geçirin ve kabloyu takın (Ayrıntılı bilgiyi
‘Kabloların bağlanması’ bölümünde görebilirsiniz)
<Sol taraf boru montajı>

! DİKKAT
Doğru borulama hakkında kurulum bilgileri için yukarıdaki talimatları yerine getirin.

Görünüm

İç ünitenin terminal bloku
1(L) 2(N)

Iç Üniteye Güç Girişi
220V 50Hz

3(A)

4(B)

Dış ünite

TÜRKÇE

asın. (iç ünitenin üst kısmındaki üç kancayı
kurulum levhasının üst kısmına asın) Sağa
sola oynatarak kancaların iyice yerlerine
oturmasını sağlayın.

12 KURULUM
<Sağ taraf boru montajı>

! DİKKAT

TÜRKÇE

Eğer tahliye hortumu oda içinde dolaşıyorsa, hortumu yalıtım malzemesi* kullanarak
yalıtın, böylece su damlaması (yoğunlaşma)
zemine veya mobilyalara zarar vermeyecektir.
* Köpüklü polietilen veya dengi kullanılması
önerilir.

Görünüm

İç ünitenin terminal bloku
1(L) 2(N)

3(A)

Iç Üniteye Güç Girişi
220V 50Hz

4(B)

Dış ünite

Montaj borusunu ve tahliye borusunu içmekan ünitesine bağlama.
1 Boruların ortasını hizalayın ve konik cıvatayı elle yeterince sıkıştırın

2 Kabloyu bir tutucu (kelepçe) ile kontrol
panosu üzerine sabitleyin.

3 Tüp boruyu, drenaj hortumunu ve bağlantı
kablosunu birlikte bantlayın. Tahliye hortumunun bağın en alt tarafında olmasını sağlayın. Üst tarafa konması tahliye tavasının
ünitenin içine taşmasına neden olabilir.
<Sol taraf boru montajı>

Bant
Bağlantı
kablosu
Tahliye
hortumu

Tahliye hortumu

İç ünite boru sistemi Konik cıvata Borular

2 Konik cıvatayı bir anahtar ile 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)
Kg kuvvet.m
1.8~2.5
3.4~4.2
5.5~6.5
6.3~8.2
9.9~12.1
Açık uçlu anahtar
(sabit)

Bağlantı borusu

Konik cıvata
Bağlantı
borusu

anahtar

<Sağ taraf boru montajı>
İç ünite boru sistemi

3 İçmekan ünitesinin tahliye hortumunu uzatmanız gerektiğinde, tahliye borusunu
çizimde gösterildiği gibi takın

Bant
Bağlantı
kablosu
Tahliye
hortumu

Bağlantı borusu

* Özellik model tipine göre değişebilir.

Tahliye borusu

İç ünite boşaltma hortumu
Yapıştırıcı Vinil bant(dar)

KURULUM 13

Yalıtım malzemesini bağlantı kısmının çevresine sarın.
1 Bağlantı borusu yalıtım malzemesini ve

Yalıtım malzemesi

rine oturmasını sağlayın.

3 Kancalar yuvalarına girinceye kadar bastırarak (klik sesini duymanız gerekir) ünitenin alt sol ve sağ taraflarını montaj levhasına takın
4 “C” tipi iki adet vida ile üniteyi montaj levhasına vidalayarak montajı tamamlayın. Ve
bir Çerçeve kapağı takın.

2 Boru kesim çizgisini yukarı doğru ayarlayın. Arka boru bölümünü vinil bant ile birlikte tutan alan ile sarın.
Kesim Çizgisi

Kesim Çizgisi

Gaz borusu Sıvı Borusu
Doğru Durum

Kötü durum

* Boru kesim çizgisi yukarı doğru olmalıdır.
İçmekan ünitesi
borusu
Vini,l bant ile sarın

Bağlantı borusu
Vinil bant (geniş)

Bağlantı kablosu
Boru
Vinil bant(dar)

3 Boru ve tahliye borusunu birlikte tutarak
vinil bant kullanarak sarın, arka boru gövdesi bölümünü kapatacak kadar yeterli
olmalıdır.
Vini,l bant ile sarın
Boru

Vinil bant(geniş)
Tahliye hortumu

'C' tipi vida

TÜRKÇE

içmekan ünitesi boru yalıtım malzemesini
üst üste getirin. Vinil bant ile birlikte tutun ,
böylece boşluk olmamalıdır.

İç ünite kurulumu
1 Boru yuvasını orijinal konumuna takın.
2 Sağa sola oynatarak kancaların iyice yerle-

14 KURULUM

2 Boşaltma boru tesisatını aşağıdaki gibi

Drenaj Kontrolü

döşemeyin.

Tahliyeyi kontrol etmek için
TÜRKÇE

1 Buharlaştırıcı üzerine bir bardak su dökün.
2 Su, iç ünitenin boşaltma hortumundan

Yükseltmeyin

sızıntısız aktığından ve boşaltma çıkışına
gittiğinden emin olun.

Alan boşaltma
hortumunun bağlanması

Su
sızıntısı
Boşaltma suyun
birikimi
Hava

Sızıntı
kontrolü
Boşaltma tavası

Tahliye
hortumu

Su
sızıntısı

Sızıntı
kontrolü

Suya batırılmış
boşaltma
hortumu ucu
Su
sızıntısı

Boşaltma boru tesisatı
1 Boşaltma hortumu, iyi dren akışı için aşağıya doğru bakmalıdır.

Dalgalanma

Drenaj
kanalı
50mm’den
az boşluk

Aşağı doğru eğimli
* Özellik model tipine göre değişebilir.

KURULUM 15

Filrelerin montajı
1 Ayrı olarak ambalajlanmış plastik torbayı

Alerjiye Karşı Koruma Filtresi + Üçlü Filtre Plazma ﬁltresi

TÜRKÇE

[Alerji Önleyici Filtre + Üçlü Filtre] dışarı
çıkarın.
2 Fitredeki iki nitto bantı sökün.
3 Filtreyi filtre yuvasına takın.
4 Plazma filtredeki iki nitto bandı sökün.
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Kablo Bağlantısı

TÜRKÇE

- Kabloları, dış ünite bağlantısına göre tek tek kumanda panelindeki terminallere takın.
- Dış ünite kablolarının renginin ve terminal numarasının sırasıyla ile aynı olduğundan emin olunuz.

İç ünitenin terminal bloku
İç ünitenin terminal bloku
1(L)

2(N)

3(A)

4(B)

Dış ünite

İç ünite

Merkezi kontrol ünitesi

SODU SODU IDU IDU INTERNET DRY1 DRY2 GND 12V

İÇ ÜNİTEYE GÜÇ GİRİŞİ
220V 50Hz

! UYARI
Terminal vidalarının gevşek olmadığından emin olun.

! DİKKAT
Üniteye bağlanmış Güç kablosu aşağıdaki teknik özellikler uyarınca seçilmelidir.

! DİKKAT
Yukarıda belirtilen şartlar doğrulandıktan sonra, kabloyu aşağıdaki gibi hazırlayın:
1) Özellikle klima için olan ayrı bir güç bulundurun. Özellikle klima için olan ayrı bir güç bulundurun.
2) Güç kaynağıyla ünite arasında bir devre kesici şalter bulundurun.
3) Elektrik bağlantıları kutusundaki kabloları sabitleyen vidalar nakliye esnasında ünitenin
maruz kaldığı titreşim sonucu gevşeyebilir. Bu vidaları kontrol edin ve hepsinin iyice sıkıldığından emin olun.(Bu vidalar gevşerse, kabloların yanmasına neden olabilir.)
4) Güç kaynağı için teknik özellikleri onaylayın
5) Elektrik kapasitesinin yeterli olduğundan emin olun.
6) Başlangıç geriliminin isim levhasında işaretlenmiş anma gerilimin yüzde doksanının üzerinde
muhafaza edildiğinden emin olun.
7) Kablo kalınlığının güç kaynakları teknik özelliklerinde belirtilene uygun olduğunu doğrulayın.
(Özellikle kablonun uzunluğu ile kalınlığı arasındaki bağlantıyı dikkat edin.)
8) Sızıntı kırıcıyı nemli veya ıslak olan bir yere kurmayın.
Su veya nem kısa devreye sebep olabilir.
9) Gerilim düşmesi sonucu aşağıdaki sorunlar yaşanabilir.
- Manyetik şalterdeki titreşim, temas noktasında hasar, sigortanın yanması, yüksek gerilim
koruma aygıtının normal fonksiyonunda işlev bozukluğuna sebep olur.
- Kompresöre doğru başlatma gücü verilmez.

KURULUM 17

Kablolu Uzaktan Kumanda Montajı

2. Kablolu uzaktan kumanda üç yönde kurulabilir.
- Kurma yönü: duvara yaslama yüzeyi, üst, sağ
- Uzaktan kumanda kablosunun yukarı ve sağa kurulması halinde, lütfen uzaktan kumanda
kablosu kılavuz kanalını çıkardıktan sonra yapın.
2

2

* Kılavuz kanallarını karga burun ile çıkarın.
3
3

1

<Bağlama sırası>

Duvar Tarafı

3. Lütfen uzaktan kumandanın üst kısmını duvar yüzeyine
sabitlenmiş ayar panosuna aşağıdaki resimdeki gibi
sabitleyin ve ardından alt kısmına basarak ayar panosuyla birleştirin.
- Lütfen uzaktan kumandada ve kurulum panosunun
üst ve alt, sağ ve sol tarafında bir boşluk bırakmayacak şekilde bağlayın.

<Kablo kılavuz olukları>

Duvar Tarafı

① Geri kazanım kutusundan duvar yüzeyine
② Üst taraftaki kılavuz kanal
③ Sağ taraftaki kılavuzu kanal

Duvar Tarafı

Uzaktan kumandayı ayar panosundan çıkarırken aşağıdaki resimde gösterildiği gibi tornavidayı alt ayırma
deliğine sokun ve saat yönünde çevirin, bu şekilde
uzaktan kumanda çıkacaktır.
- İki ayırma deliği bulunmaktadır. Lütfen her deliği ayrı
ayrı ayırın.
- Lütfen ayırırken iç parçalarına zarar vermemeye özen
gösterin.

Duvar Tarafı

<Ayırma sırası>

TÜRKÇE

1. Uzaktan kumanda ayar panosunu ayarlamak istediğiniz yere yerleştirdikten sonra ürünle birlikte
gelen vidaları kullanarak sıkı sıkıya sabitleyin.
- Lütfen panoyu bükmeden kurun, çünkü ayar panosu bükülürse kurulum sorunlu olabilir.
İade kutusu varsa lütfen uzaktan kumanda panosunu iade kutusuna kurun.

18 KURULUM
4. Lütfen bağlantı kablosunu kullanarak iç üniteyi ve uzaktan kumandayı birleştirin.

TÜRKÇE

Lütfen konektörün normal bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

İç Ünite
tarafı
Bağlantı kablosu

5. Kablolu uzaktan kumandayla iç ünite arasındaki mesafe 10 metreden fazlaysa lütfen uzatma
kablosu kullanın.

! DİKKAT
Kablolu uzaktan kumandayı monte ederken duvarın içine gömmeyin.
(Bu, sıcaklık sensörüne hasar verebilir. )
Kabloyu 50 metre veya daha yükseğe kurmayın.
(Bu, iletişim hatasına neden olabilir.)
- Uzatma kablosunu kullanırken uzaktan kumanda tarafının konektörünün bağlantı yönünü ve
ürün tarafını kontrol edin.
- Uzatma kablosunu ters yönde takarsanız, konektör bağlanmayacaktır.
- Uzatma kablosunun özellikleri: 2547 1007 22# 2 çekirdek 3 koruma 5 veya üzeri.

KURULUM 19

Kurucu Ayarı - Termistör
Oda sıcaklığını değerlendirecek sıcaklık sensörünü seçen işlevdir.

kurulum moduna girer.
- Bir kez kısaca basılırsa, kullanıcı
kurulum moduna girer. 3 saniyeden uzun
süre basıldığından lütfen emin olunuz.

2

tuşuna basılarak oda sıcaklığı algılama
sensör seçim menüsüne gidilmesi halinde,
aşağıdaki resmi gösterir.

düğmesine basarak Termistor
3 değerini ayarlayın.
(01: Uzaktan Kumanda,
02: İç Ünite, 03: 2TH)

İşlev Kodu

Termistör ayarı

4 Kaydetmek için

düğmesine basın.

tuşuna basılınca ayarlar modundan
5 çıkacaktır.

PQRCVSL0
PQRCVSL0QW

Sıcaklık sensör seçimi
01 Uzaktan kumanda
02 İç ünite
Soğutma
03

2TH
Isıtma

* Kurduktan sonra, 25 saniye boyunca bir
düğme girişi yoksa kurulum modundan
otomatik olarak çıkar.
* Ayar tuşuna basmadan çıkılınca, ayarlanan
değer yansıtılmaz.

Fonksiyon
Uzaktan kumanda sıcaklık sensöründe çalışma
Iç Ünite sıcaklık sensöründe çalışma
İç ünite ve kablolu uzaktan kumandanın sıcaklığının kıyaslanmasıyla yüksek
sıcaklıkta çalışma
(Daha düşük sıcaklıkta çalışan ürünler vardır.)
İç ünite ve kablolu uzaktan kumandanın sıcaklığının kıyaslanmasıyla düşük
sıcaklıkta çalışma

* 2TH işlevi ürüne göre farklı çalışma niteliklerine sahiptir.

TÜRKÇE

tuşuna 3 saniye basılması
1 halinde,
uzaktan kumanda montör
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Grup Kontrol Ayarı
Grup Kontrolü 1
TÜRKÇE

Kablolu uzaktan kumanda 1 + Standart İç Üniteler
LGAP Ağ Sistemi

Birincil

İkincil

İkincil

İkincil

Ekran Hata Mesajı
Bağımlı iç üniteler arasında sadece seri
sinyali ve topraklama hatlarını bağlayın.
Birincil

PCB'de Dip Anahtar (Kaset ve Kanal Tipi iç üniteler)

Ana Ayarlar

Bağımlı Ayarları

- No. 3 Kapalı

- No. 3 Açık

1. Bir kablolu uzaktan kumanda ile 16 iç üniteye (Maksimum) bağlantı yapılabilir.
Yalnızca bir üniteyi Ana cihaz olarak atayın, diğerlerini Bağımlı olarak atayın.
2. Her tip iç ünite ile bağlantı yapılabilir.
3. Aynı anda kablosuz uzaktan kumanda da kullanılabilir.
4. Aynı anda Kuru Kontak ve Merkezi kontrol birimi ile bağlantı yapılabilir.
- Ana iç ünite yalnızca Kuru Kontak ve Merkezi Kontrol Birimini tanıyabilir.
- Merkezi kumandanın ve Grup kumandasının aynı anda kullanılması halinde Şubat 2009'dan
bu yana standart 2 serisi iç üniteler veya daha yenileri kullanılabilmektedir.
- Merkezi kumanda ayarının kullanılması halinde merkezi kumanda ancak ana iç ünitenin
adresini ayarladıktan sonra iç üniteleri kontrol edebilir.
- Bağımlı iç ünite ana iç ünite gibi çalışır.
- Bağımlı iç ünite Merkezi kontrol birimi tarafından bağımsız olarak kontrol edilemez.
- Bazı uzaktan kumanda cihazları aynı anda Kuru Kontak ve Merkezi kontrol birimi ile Bu konu
hakkında daha geniş bilgi için irtibata geçiniz.

GND
Sinyal
12 V

KURULUM 21

TÜRKÇE

5. İç ünitede herhangi bir hata meydana gelmesi durumunda, bu hata kablolu uzaktan
kumanda üzerinde gösterilir.
Hatalı iç ünite dışında, bağımsız bir iç ünite kontrol edilebilir.
6. Grup Kontrolü ayarlarında, aşağıdaki fonksiyonlar kullanılabilir.
- Çalışma seçeneklerini belirleme (çalışma/durdurma/mod/ayar sıcaklığı)
- Akış hızı kontrolü (Yüksek/Orta/Düşük)
- Bazı fonksiyonlarda kullanılamaz.
İç ünitelerde Ana/Bağımlı ayarı bir PCB Dip Anahtar kullanılarak yapılabilir.
2009 Şubat ayından itibaren, iç üniteler bağlanabilir.
Diğer durumlar için, LGE ile irtibat kurunuz.
Ana ve bağımlı cihaz ayarları yapılmadığı takdirde arıza meydana gelebilir.

Grup Kontrolü 2
Kablolu uzaktan kumandalar + Standart İç Üniteler
LGAP Ağ Sistemi

İkincil

Birincil

İkincil

Slave

Seri 12V hattını bağlamayın

Ekran Hata Mesajı
Birincil

İkincil

N iç ünite M kablolu uzaktan kumanda ünitesi ile kontrol edilebilir. (M+N≤17 Ünite)
Yalnızca bir üniteyi Ana cihaz olarak atayın, diğerlerini Bağımlı olarak atayın.
Yalnızca bir kablolu uzaktan kumandayı Ana cihaz olarak atayın, diğerlerini Bağımlı cihaz olarak
atayın. Bunlar dışında, Grup Kontrolü 1 ile aynıdır.

GND
Signal
12 V
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Grup Kontrolü 3
İç üniteler ve Temiz Hava Emme Ünitesi ile karma bağlantı

TÜRKÇE

LGAP Ağ Sistemi

FAU
Birincil

FAU
İkincil

Birincil

İkincil

GND
Sinyal
12 V

Ekran Hata Mesajı

Birincil

Birincil

Standart iç ünite ile Temiz Hava Alım Ünitesinin bağlanması durumunda, Temiz Hava Alım
Ünitesini standart ünitelerle ayırın.
(Ayar sıcaklıkları farklıdır.)
Bunlar dışında, Grup Kontrolü 1 ile aynıdır.

FAU

FAU

Standart

Standart

FAU

FAU

Standart

Standart

* FAU: Taze Hava Alım Ünitesi
Standart: Standart İç Ünite
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Uzaktan Kumanda
Kablolu uzaktan kumanda 2 + İç ünite 1

Birincil

Ekran Hata Mesajı
Birincil

İkincil

1. Bir iç üniteye iki kablolu uzaktan kumanda cihazı bağlanabilir.
2. Her tip iç ünite iki uzaktan kumanda cihazına bağlanabilir.
3. Aynı anda kablosuz uzaktan kumanda da kullanılabilir.
4. Aynı anda Kuru Kontak ve Merkezi kontrol birimi ile bağlantı yapılabilir.
5. İç ünitede herhangi bir hata meydana gelmesi durumunda, bu hata kablolu uzaktan kumanda
üzerinde gösterilir.
6. İç ünitenin fonksiyonları üzerinde hiç bir kısıtlama yoktur.
❈ 1 iç üniteye maksimum 2 adet kablolu uzaktan kumanda bağlanabilir.

TÜRKÇE

LGAP Ağ Sistemi
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Grup kontrolü ayarları için ek birimler
İç ünite 2 EA + Kablolu uzaktan kumanda

TÜRKÇE

* Bağlantı için PZCWRCG3 kablosu kullanılır

İç ünite 1 EA + Kablolu uzaktan kumanda 2 EA
* Bağlantı için PZCWRC2 kablosu kullanılır

İkincil

Birincil

PZC WRC 2
PZC WRC G3

Birincil

Birincil

İkincil

