TÜRKÇE

KURULUM KILAVUZU

KLİMA
• Lütfen ürünü kurmadan önce bu kurulum kılavuzunu baştan sona okuyun.
• Montaj işi ulusal elektrik tesisatı standartlarına uygun olarak sadece yetkili
personelce yapılmalıdır.
• Lütfen bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuduktan sonra ileride kullanmak
üzere muhafaza edin.
TİPİ: Tavan Kaset Tipi 4 Yönlü
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o Kullanım kılavuzu
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Montaj Parçaları

Montaj Parçaları
TÜRKÇE

Anti bakteriyel filter

Hava
Girişi

TEMP

Remote
Controller

Hava Çıkışı
Kablolu Uzaktan Kumanda (İsteğe bağlı)

Standart Aksesuarlar
Adı

Boşaltma hortumu

Metal kıskaç

Miktarı

1 EA

2 EA

Şekli

Asma
Kıskaç
Bağlantı elemanları
köşebent pulu (Plastik Kelepçe)
için yalıtım
8 EA

4 EA

(Diğer)

1 TAKIM

gaz borusu için

• Montaj için kağıt
şablon
• Kullanım kılavuzu
• Kurulum kılavuzu

sıvı borusu için
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Güvenlik Önlemleri

Güvenlik Önlemleri
Kullanıcının veya diğer insanların yaralanmasını ve mülkiyete zarar verilmesini önlemek için aşağıdaki talimatlara mutlaka uyulmalıdır.
n Klimayı montaj etmeden önce mutlaka okuyunuz.
n Aşağıdaki önlemler güvenlikle ilgili önemli öğeleri içerdiğinden, bu önlemlere mutlaka uyun.
n Talimatlara uymadan yanlış çalıştırma hasara veya zarara yol açacaktır. Ciddiyet seviyesi aşağıdaki göstergelerle sınıflandırılır.

UYARI

Bu simge, ölüm veya ağır yaralanma olasılığını gösterir.

DIKKAT

Bu simge, sadece yaralanma veya mülkiyete zarar verilmesi olasılığını gösterir.

n Bu kılavuzda kullanılan simgelerin anlamları aşağıda açıklanmıştır.

Kesinlikle yapmayın.
Talimata mutlaka uyun.

UYARI
n Kurulum
Kusurlu veya yetersiz şalter
kullanmayın. Bu cihazı, cihaz
için özel çekilmiş devreyle
kullanın.

Elektrik işleri için bayiye,
satıcıya, ehliyetli bir elektrikçiye veya bir Yetkili Servis
Merkezine başvurun.

• Yangın veya elektrik çarpması
tehlikesi bulunmaktadır.

• Ürünü sökmeyin veya tamir
etmeyin. Yangın veya elektrik
çarpması tehlikesi bulunmaktadır.

• Yangın veya elektrik çarpması riski
söz konusudur.

Paneli ve kontrol kutusu kapağını
emniyetli bir şekilde monte ediniz.

Mutlaka özeli bir devre kesici ve
anahtar takınız.

Uygun nominal değere sahip devre
kesici veya sigorta kullanınız.

• Yangın veya elektrik çarpması riski
söz konusudur.

• Yanlış elektrik tesisatı veya montaj
yangın ya da elektrik çarpmasına
neden olabilir.

• Yangın veya elektrik çarpması riski
söz konusudur.

Güç kablosunu tadil etmeyiniz
veya uzatmayınız.

Nem oranı çok yüksek ve kapı
veya pencerelerden biri açık
olduğunda, klimayı uzun süre
çalıştırmayınız.

Cihazı paketinden çıkarırken
veya montajını yaparken dikkatli
olunuz.

• Yangın veya elektrik çarpması riski
söz konusudur.

• Nem yoğunlaşabilir ve mobilyaları
ıslanmasına ve hasar görmesine
neden olabilir.

• Keskin kenarlar yaralanmaya yol
açabilir. Özellikle muhafazanın
kenarları ile kondenser ve evaporatör üzerindeki kanatlara dikkat ediniz.
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Cihazı mutlaka topraklayınız.

Güvenlik Önlemleri
Cihazı kusurlu bir montaj sehpasının üzerine monte etmeyiniz.

Montaj bölgesinin sağlamlığından emin olunuz.

• Yangın, elektrik çarpması, patlama
veya yaralanma riski söz konusudur.

• Yaralanmaya, kazaya veya cihazın
hasar görmesine neden olabilir.

• Taban çöktüğü takdirde, klima da
onunla birlikte yıkılarak malın zarar
görmesine, cihazın bozulmasına
veya fiziksel yaralanmaya yol açabilir.

n Çalıştırma
Cihazın yakınında alev alıcı gaz veya diğer yanıcı maddeleri bulundurmayınız veya kullanmayınız.
• Yangın veya cihazın bozulma riski söz konusudur.

DIKKAT
n Kurulum
Cihazın montajı veya tamirinden sonra,
mutlaka gaz (soğutucu akışkan) sızıntısı
olup olmadığını kontrol ediniz.

Suyun gerektiği şekilde tahliye
edilmesini sağlamak için tahliye
hortumunu takınız.

• Düşük soğutucu akışkan seviyesi
cihazın arızalanmasına neden olabilir.

• Hatalı bağlantı su sızıntısına yol
açabilir.

Cihazı, gürültü veya dış üniteden
çıkan sıcak havanın çevreye
zarar verebileceği yerlere monte
etmeyiniz.

Cihazı en az iki kişi ile kaldırıp
taşıyınız.

• Komşularınız açısından bir sıkıntı
doğurabilir.

• Böylece, fiziksel yaralanmaları
önlemiş olursunuz.

Cihazın montajını yaparken seviyeyi eşit tutunuz.
• Böylece, titreşim veya su sızıntısı
önlenmiş olur.

Cihazı denizden gelen rüzgarlara
(tuz serpintisi) doğrudan maruz
kalacağı yerlere monte etmeyiniz.
• Bu durum, cihazda korozyona yol
açabilir. Özellikle kondenser ve
evaporatör kanatlarında oluşan
korozyon cihazın arızalanmasına
veya verimsiz çalışmasına neden
olabilir.

Pillerden akan sıvıyı ağzınıza alacak olursanız, dişlerinizi fırçalayınız ve doktora başvurunuz.
Pillerde sızıntı varsa, uzaktan
kumanda cihazını kullanmayınız.
• Pillerin içeriğindeki kimyasallar
yanıklara veya başka sağlık risklerine yol açabilir.

Kurulum kılavuzu 5

TÜRKÇE

Montaj için, mutlaka bayie veya
bir Yetkili Servis Merkezi ile irtibat kurunuz.

Kurulum

Kurulum
Baştan sona okuyun ve adım adım yerine getirin.

En iyi konumu seçme

2500 üzeri
4000 veya daha az

500
veya üzeri

1000
veya üzeri

Tavan
Tavan Panosu

Tavan Panosu

500
veya üzeri

300 veya daha az

300 veya üzeri

• Sıcaklık 30℃ üzerine çıkabiliyorsa veya bağıl nemlilik 80% üzerine çıkabiliyorsa, iç üniteye Çiğ Koruyucu
kitini takın veya başka bir yalıtım kullanın.
❈ Çiğ Koruyucu kiti ayrı satılır.
En az 10 mm kalınlığına camyünü malzeme veya polietilen köpük kullanın.
• Ünitenin yanında herhangi bir ısı veya buhar kaynağı olmamalıdır.
• Hava dolaşımını engelleyici herhangi bir şey bulunmamalıdır.
• Oda içinde hava dolaşımının olduğu bir yerde kurulması iyi olacaktır.
• Suyun kolayca boşaltılabileceği bir yer.
• Gürültü önlemenin göz önünde bulundurulduğu bir yer.
• Üniteyi kapı yolunun yakınına kurmayın.
• Duvara, tavana ve diğer engellere olması gereken uzaklığı gösteren oklara uyduğunuzdan emin olun.
• İç ünitenin etrafında bakım için yeterli boş yer olmalıdır.

Birim: mm

Yer

DİKKAT: Ünite denize yakın bir yere montaj edilirse, montaj parçaları tuz
nedeniyle korozyona uğrayabilir. Montaj parçaları (ve ünite) için uygun antikorozyon önlemleri alınmalıdır.

❈ Lütfen ambalajın altındaki ekli kâğıt tabakasını
veya oluklu mukavvayı montaj kâğıdı tabakası
olarak kullanın.

veya
Ambalajın altındaki
ekli kâğıt tabakası
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Oluklu mukavva

❈ Alttaki kâğıt tabakasını kullanırken lütfen aşağıdaki resimde gösterildiği gibi, montaj kâğıdını
bir bıçak vb. ile ürünün tabanındaki ambalajdan
ayırdıktan sonra kulanın.

Kurulum

Tavan boyutu ve asma cıvatası konumu
• Montaj için sağlanan kağıt modelin boyutları, tavan açıklığı boyutlarıyla aynıdır.

Tavan

TÜRKÇE

Tavan panosu

Seviye ölçüm aleti

DİKKAT:
• Bu klima, boşaltma pompası kullanır.
• Seviye ölçüm aletini kullanarak üniteyi
yatay olarak monte edin.
• Montaj esnasında elektrik kablolarına
hasar vermemeye özen gösterin.

840 Ünite ebatı

684(Asma cıvatası)

671

517

570
319

523

Birim:mm

570

585~660(Tavan açıklığı)

787(Asma cıvatası)

75

570 Ünite ebatı

570 Ünite ebatı

517

39.5

672 (Asma cıvatası) 75

521(Asma cıvatası)

600 (Tavan açıklığı)

39.5

TM/TN/TP Serisi
875(Tavan açıklığı)

875(Tavan açıklığı)

TQ/TR Serisi
585~660(Tavan açıklığı)

840 Ünite ebatı

TE Serisi
600 (Tavan açıklığı)

461
Birim:mm

Birim:mm

• Sabitleme cıvatalarının ve boru deliklerinin konumunu seçin
ve işaretleyin.
• Boşaltma hortumunun yönünü planladıktan sonra sabitleme
cıvatalarının konumunu boşaltma yönüne doğru hafif eğimli
olarak belirleyin.
• Duvarda ankraj cıvatası için delik açın.

NOT

• Aşağıdaki konumlara monte etmeyin.
1. Restoran ve mutfak gibi yerlerde ciddi miktarda yağ, buhar ve un salınan yerlerde.
Bunlar, ısı değişimi verimliliğinin azalmasına veua su damlalarının oluşmasına, boşaltma borusunun doğru
çalışmamasına neden olabilir. Bu durumlarda aşağıdakileri yapın;
• Havalandırma fanının tüm zararlı gazları bu mekandan çıkarmaya yetecek kapasitede olduğundan emin olun.
• Klimayı monte ederken mutfakla arasında yağlı buharı çekmeyecek kadar mesafe bulunduğundan emin
olun.
2. Klimayı, yemek yağının veya demir tozunun çıktığı yerlere monte etmeyin.
Klima
3. Yanıcı gazların çıktığı yerlere monte
etmeyin.
4. Zararlı gazların çıktığı yerlere monte
Yeterli mesafe
etmeyin.
koyun
Yeterli kapasitede duman
5. Yüksek frekans üretilen yerlerin yakınına
toplama kapasitesi bulunan
havalandırma fanı kullanın.
monte etmeyin.
Yemek masası
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Kurulum
Tavan
Cıvatadan köşebente kadar
mesafeyi 40 mm olarak belirleyin

Asma cıvatası
(W3/8 veya M10)
Somun
(W3/8 veya M10)

M10 için düz pul
(aksesuar)

Klima gövdesi

Keep the length of 15mm(TM,TN,TP chassis),
31~34(mmTQ,TR chassis) between the air
conditioner bottom surface and the ceiling surface

Kağıt modelin
vida takımı (4 parça)
Montaj için
kağıt model

• Aşağıdaki parçalar yerel satın almadır.
- W 3/8 or M10

② Somun

- W 3/8 or M10

③ Yaylı Pul

- M10

④ Düz Pul

- M10

Tavan panosu

Tavan panosu

M10 için düz pul
(aksesuar)
Somun
(W 3/8 veya M10)

① Asma Cıvatası

105 mm (TM, TN, TP şasi),
180 mm (TQ, TR şasi)

Tavan panosunu kağıt
modelinin dış kenarı
boyunca açın

DİKKAT: Ünitenin düşmesini önlemek
için somunu ve cıvatayı sıkın.

Wiring Connection
• Kabloları dış ünite bağlantısına göre tek tek denetim panelindeki terminallere takın.
• Dış ünitenin kablolarının renginin ve terminal numaralarının iç üniteyle denk geldiğinden emin olun.

Uzaktan
kumanda
kablosu
Bina içi
güç kablosu

• TR/TQ/TE Şasi
Terminal Bloğu İç Ünite
1(L)

2(N)

3

İÇ GÜÇ GİRİŞ

SODU

4

B

A

INTERNET DRY1 DRY2 GND 12V

IDU
-

-

B

A

-

-

-

Dış Ünite

-

İLETİŞİM HATTI (IDU-ODU)

• TM/TN/TP Şasi
Terminal Bloğu IDU
1(L) 2(N)

3(L) 4(N)

GÜÇ
GİRİŞİ

HAVA
TAZELEME KİTİNE

Terminal Bloğu İç Ünite
5(A) 5(B) RD

YL BK

SODU
B

A

IDU
B

INTERNET DRY1 DRY2 GND 12V
A

B

A

-

-

-

Dış Ünite

-

İLETİŞİM HATTI (IDU-ODU)

UYARI: Terminalin vidalarının gevşemeyeceğinden emin olun.
DİKKAT: Üniteye bağlanan Güç kablosu aşağıdaki özelliklere uygun olarak
seçilmelidir.
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Kurulum
DİKKAT:
Yukarıda belirtilen şartlar doğrulandıktan sonra, kabloyu aşağıdaki gibi hazırlayın:
1) Mutlaka klimaya özel bir güç devresi çekin. Kablo bağlantısı yöntemine gelince, denetim
kutusu kapağına yapıştırılmış devre diyagramına uyun.
2) Güç kaynağıyla ünite arasına devre kesici şalter takın.

4) Güç kaynağının özellikleri
5) Elektrik kapasitesinin yeterli olup olmadığını kontrol edin.
6) Başlatma geriliminin, isim levhasında işaretlenen anma geriliminin 90% undan yüksek
olduğundan emin olun.
7) Kablo kalınlığının güç kaynağı özelliklerinde belirtilen kalınlıkta olduğunu doğrulayın.
(Kablo uzunluğuyla kalınlığı arasındaki ilişkiye özellikle dikkat edin).
8) Islak veya nemli yerde sızıntı şalteri takmayı ihmal etmeyin.
9) Gerilimin düşmesi aşağıdaki sorunlara neden olur.
• Manyetik anahtarın titreşimi, temas noktasının hasar görmesi, sigorta atması, aşırı yükten koruma
aygıtının normal çalışmasının kesintiye uğraması.
• Kompresöre doğru başlatma gücü verilmez.

TESLİM ETME
Müşteriye çalıştırma ve bakım prosedürlerini, kullanım kılavuzunu kullanmayı öğretin.
(hava filtresini temizlemeyi, sıcaklık kontrolünü vb.)

KABLOLU UZAKTAN KUMANDA MONTAJI
• Oda sıcaklığı sensörü uzaktan kumandanın içinde bulunduğundan, sıcaklığı doğru ölçmek için uzaktan kumanda kutusunun
doğrudan güneş ışığı düşmeyen, nem oranı yüksek olmayan ve doğrudan soğuk kaynağına maruz kalmayan bir yere monte
edilmesi gerekir. Uzaktan kumandayı hava dolaşımı iyi olan, ortalama sıcaklıkta bir bölgede yerden 1,5 metre (5 ft.) yükseğe
monte edin.

Uzaktan kumandayı aşağıdakilerden etkilenebilecek bir yere monte etmeyin:
- Cereyana veya kapıların arkasındaki ve köşelerdeki ölü noktalara.
- Borulardan çıkan sıcak ve soğuk hava.
- Güneşten veya aygıtlardan yayılan ısı.
- Göze görünmeyen borular ve bacalar.
- Uzaktan kumandanın arkasındaki dış duvar gibi denetlenemeyen bölgeler.
- Bu uzaktan kumandada yedi bölmeli LED ekran bulunmaktadır. Uzaktan kumandanın doğru göstermesi için.
LEDʼler, uzaktan kumanda Şekil 1ʼde gösterildiği gibi doğru monte edilmelidir.
(Standart yükseklik döşeme seviyesinden 1.2~1.5 m)

TEMP

evet

Remote Controller

hayır

TEMP

Controller
Remote

TEMP

Remote Controller

1.5 metre
(5 ft.)

hayır

hayır

Şekil 1. Uzaktan kumanda için normal konumlar
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3) Elektrik parçaların kasasının içindeki kabloları sağlamlaştıran vidalar, nakliye esnasında
ünitenin maruz kaldığı titreşim nedeniyle gevşeyebilir. Bu vidaları kontrol edin ve hepsinin
iyice sıkıldığından emin olun. (Bu vidalar gevşerse, kabloların yanmasına neden olabilir).

Kurulum

Dekorasyon Panelinin Montajı
Dekorasyon panelini monte etmeden önce
kağıt şablonu mutlaka çıkarın.

Dekorasyon panelinin montaj edilmesi
gereken yönü bulunmaktadır.

1. Dekorasyon panelini sabitlemek için iki vidayı (altıgen M5 vida) ünite gövdesine geçici olarak sabitleyin.
(Uzunluğunun 10 mmʼi kadar sıkın).
Sabitleme vidaları (altıgen M5 vida) iç ünite kutusunda bulunmaktadır.
2. Hava giriş menfezini dekorasyon panelinden çıkarın. (Hava giriş menfezi kablosu için kancayı çıkarın).
3. Dekorasyon paneli anahtar deliğini (
) bir önceki adımda sabitlenen vidalara asın ve vidalar anahtar
deliğinin kenarına gelecek şekilde paneli kaydırın.
4. Yukarıda geçici olarak sabitlenen vidaları ve diğer iki vidayı tamamen sıkın. (Toplam 4 vida)
5. Hava deliği motoru konektörünü ve ekran konektörünü bağlayın.
6. Bu vidaları sıktıktan sonra hava giriş menfezini monte edin (hava filtresi dahil).
Boru tarafı
Klima ünitesi

Denetim kutusu kapağı
Dekorasyon panelini sabitleme
vidaları (altıgen M5 vidalar)
2 yerde geçici sabitleme
(10 mm kadar sıkma)

Hava deliği motoru

Dekorasyon paneli

Ekran
Hava deliği motoru
ve ekran giriş kablosu

Dekorasyon panelini
sabitleme vidaları
(Altıgen M5 vida)

Hava Giriş
Inlet
Menfezi
Grille

DİKKAT: Dekorasyon
panelini mutlaka
monte edin.
Soğuk hava sızıntısı ter oluşumuna
neden olur. ⇨ Su
damlaları düşer.
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İyi örneka

Kötü örnek
Klima ünitesi

Tavan
paneli
Dekorasyon paneli
Yalıtıcıyı takın (bu parka) ve soğuk
hava sızmasına karşı dikkatli olun

Klima ünitesi
Air

Soğuk hava sızıntısı
(iyi değil)
Tavan
paneli
Dekorasyon
paneli

Kurulum

Boşaltma Borusu

Boru malzemesi: PVC boru VP-25 ve boru bağlantı
malzemeleri

Yukarıya
yönlendiril
-memelidir

Boru kelepçesi
İç ünite

TÜRKÇE

• Boşaltma borusu mutlaka aşağıya doğru eğimli olmalıdır
(1/50ʼden 1/100ʼe kadar): ters akışı önlemek için yukarı ve aşağı
eğimli olmamasına dikkat edin.
• Boşaltma borusunu takarken boşaltma iç ünitedeki boşaltma
deliğine aşırı güç uygulamamaya özen gösterin.
• İç ünitenin boşaltma bağlantısının dış çapı 32 mmʼdir.

Boşaltma
deliği bakımı

• Boşaltma borusuna mutlaka ısı yalıtımı yapın.
Isı yalıtımı malzemesi: Kalınlığı 8 mm üzeri polietilen
köpük.

1/50~1/100
MAKS 700mm

Boşaltma testi
Klima, suyu boşaltmak için bir boşaltma pompası kullanır.
Boşaltma pompasının çalışmasını test etmek için aşağıdaki prosedürü kullanın:
Esnek boşaltma hortumu
(aksesuar)
Ana boşaltma
borusu

Boşaltma Pompası

Boşaltma
deliği
Bağlantıyı yapıştırın
Boşaltma hortumu bağlantısı
Klipsi kullanın (aksesuar)

Boşaltma tavası

DİKKAT: Ürünle birlikte gelen esnek
boşaltma hortumu eğilmemeli ve
bükülmemelidir. Eğilmiş veya
bükülmüş hortum su sızıntısına neden
olabilir.

• Ana boşaltma kablosunu dışarıya takın ve
test sonlanıncaya kadar şartlı olarak
bırakın.
• Esnek boşaltma hortumuna su verin ve
boruda sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
• Elektrik kablolarının çekilmesi tamamlandıktan sonra boşaltma pompasının normal çalışıp çalışmadığını ve gürültüsünü
mutlaka kontrol edin.
• Test tamamlandığında esnek boşaltma hortumunu iç ünitedeki boşaltma deliğine
takın.

Asma
Maks 300mm mesafesi
1~15m

Asma Köşebent
1/50~1/100 eğim
Metal
kelepçe
Esnek boşaltma hortumu
Esnek boşaltma hortumu
Esnek boşaltma hortumu
Maks 700mm

Su verin

Yalıtım

Kurulum kılavuzu 11

Kurulum
Dikkat
1. Boşaltma başlığı yüksekliği 700 mmʼye kadar olabilir. Bu nedenle mutlaka 700 mm altına monte
edilmelidir.

1/50~1/100
2. Boşaltma hortumunu 1/50~1/100 kadar aşağıya
eğimli tutun.
Herhangi bir kısımda yukarıya akımı veya ters
akımı engelleyin.

Maks 700mm

3. Boşaltma borusu için 5 mm veya daha kalın ısı
yalıtıcısı sağlanmıştır.

Isı yalıtıcısı
(Yerel olarak temin edilir)
Boşaltma borusu
(Yerel olarak temin edilir)

Ünite

Dirsek

4. Yukarıya yönlendirilmemelidir.
5. Elektrik kablolarının çekilmesi tamamlandıktan
sonra boşaltma pompasının normal çalışıp çalışmadığını ve anormal ses çıkarıp çıkarmadığını
mutlaka kontrol edin.
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İç Ünite

Boşaltma pompası

Kurulum

Kablolu Uzaktan Kumanda Cihazının Montajı

2. Kablolu uzaktan kumanda kablosu üç yönde monte edilebilir.
- Montaj yönü: geri kazanım kutusundan duvar yüzeyine, üstte ve sağda
- Uzaktan kumanda kablosu üst ve sağ tarafa monte edildiğinde, uzaktan kumanda kablosu kılavuz kanalını
çıkardıktan sonra monte ediniz.
h Uzun çıkıntılı kılavuz kanalı çıkarın.
① Geri kazanım kutusundan duvar yüzeyine
② Üst taraftaki kılavuz kanal
③ Sağ taraftaki kılavuzu kanal

2

2
3
3

1

<Wire guide grooves>

3. Uzaktan kumanda cihazının üst kısmını, aşağıdaki resimde
görüldüğü gibi, duvar yüzeyine takılan montaj plakasına
yerleştiriniz ve ardından, alt kısmına bastırarak montaj plakasının içine oturmasını sağlayınız.
- Bu işlemi, uzaktan kumanda cihazı ile montaj plakasının üst
ve alt, sağ ve sol kısımları arasında boşluk kalmayacak şekilde yapınız.

Uzaktan kumanda cihazını montaj plakasından çıkarırken,
aşağıdaki resimde görüldüğü gibi, alt ayırma deliğine tornavida sokulur ve ardından, saat yönünde döndürerek
uzaktan kumanda cihazı çıkarılır.
- İki adet ayırma deliği mevcuttur. Her seferinde yalnızca birini
ayırınız.
- Ayırma sırasında iç aksamın hasar görmemesine dikkat ediniz.

<Connecting order>

Wall
Side

Wall
Side

<Separating order>

Wall
Side

Wall
Side

Kurulum kılavuzu 13

TÜRKÇE

1. Uzaktan kumanda montaj plakasını monte etmek istediğiniz yere yerleştirdikten sonra, verilen vidalar
ile sıkıca tespit ediniz.
- Montaj plakası yerinden oynadığı takdirde montaj işlemi sağlam olarak yapılamayacağından dolayı, plakayı
yerinden oynamayacak şekilde monte ediniz. Bir geri kazanım kutusu bulunuyorsa, uzaktan kumanda montaj
plakasını geri kazanım kutusuna uygun olacak şekilde monte ediniz.

Kurulum
4. Bağlantı kablosunu kullanarak iç ünite ile uzaktan kumandayı birbirine bağlayınız.

Please check if connector is normally connected.

Indoor
Unit side
Connecting cable

5. Eğer kablolu uzaktan kumanda ile iç ünite arasındaki uzaklık 10 m'den büyük ise, uzatma kablosu kullanınız.

DIKKAT
Kablolu uzaktan kumanda cihazını monte ederken, cihazı duvarın içine gömmeyiniz.
(Bu uygulama sıcaklık sensörünün hasar görmesine neden olabilir.)
Kablo uzunluğu 50 m'nin altında olmalıdır.
(Aksi takdirde, iletişim hatası meydana gelebilir.)
• Uzatma kablosunu bağlarken, montajı doğru yapmak için, uzaktan kumanda cihazı tarafındaki ve
klima tarafındaki konnektörün bağlantı yönünü kontrol ediniz.
• Uzatma kablosunun ters yönde bağlanması durumunda, konnektör bağlantısı yapılmış olmaz.
• Uzatma kablosu spesifikasyonları: 2547 1007 22# 2 damar 3 ekran 5 veya üzeri.

14

İç Ünite

Kurulum

Kablolu uzaktan kumandanın adı ve işlevleri (Ek birim)

1
9
8

2
3

7

4

11
12
13

5
6

14
15

Bilgi etiketini kapağın iç kısmına yapıştırınız.
Bulunduğunuz ülkeye göre uygun dili seçiniz.

h Cihaz tipine bağlı olarak, bazı fonksiyonlar çalışmaz ve görüntülenmez.
h Eğer kablolu uzaktan kumanda bağlı değilse, oda sıcaklığı için farklı bir değer gösterecektir.
Model : PQRCVSL0 (Siyah Renkli)
PQRCVSL0QW (Beyaz Renkli)

Kurulum kılavuzu 15
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10

1. Çalışma gösterge ekranı
2. Sıcaklık ayar tuşu
• Bu tuş ile oda sıcaklığı değil, çıkış havası sıcaklığı
ayarlanır.
3. Fan hızı tuşu
• Fan Hızı 3 Kademelidir.
• Orta ve Düşük kademe aynıdır
4. ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) tuşu
5. Çalışma modu seçim tuşu
6. Kablosuz uzaktan kumanda alıcısı
• Bazı cihazlar kablosuz sinyalleri almaz.
7. Hava akımı tuşu
8. Alt fonksiyon tuşu
9. Fonksiyon ayar tuşu
10. Havalandırma tuşu
11. Rezervasyon
12. Üst, alt, sol ve sağ yön tuşları
• İç ortam sıcaklığını kontrol etmek için,
tuşuna
basınız.
13. Oda sıcaklığı tuşu
• Yalnızca uzaktan kumanda cihazının algı sahası
içerisindeki oda sıcaklığını gösterir.
• Oda sıcaklığını kontrol etme imkanı sunmaz.
• Taze hava emiş ünitesi olduğunda ise, yalnızca
uzaktan kumanda cihazının çevresindeki sıcaklığı
gösterir.
14. Ayar/İptal tuşu
15. Çıkış tuşu

Kurulum

Dip Anahtar Ayarları
İşlev

Açıklama

Kapalı durumda

Açık durumda Varsayılan

SW1

İletişim

Yok (Varsayılan)

-

-

Kapalı

SW2

Çevrim

Yok (Varsayılan)

-

-

Kapalı

SW3

Grup Kontrolü

Ana veya Bağımlı Seçimi

Ana

Bağımlı

Kapalı

Kablolu/Kablosuz uzaktan
kumanda Manüel veya Otomatik
çalışma Modu Seçimi

Otomatik

Kapalı

Kesintisiz çalışma İptal

-

Kapalı

-

-

Kapalı

Bağlantı iptal

Çalışıyor

Alt + Üst Kanat

Yalnızca Üst
Kanat

Genel model

Tropikal model

-

-

SW4

Kuru Kontak Modu

Kuru Kontak Modu Seçimi

SW5

Montaj

Fan kesintisiz çalışma

SW6

Isıtıcı bağlantısı

Yok

Fan bağlantısı

Fan bağlantısı seçimi

SW7

SW8

Kanat seçimi (Konsol) Üst/alt Kanat Seçimi
Bölge seçimi

Tropik bölge seçimi

vb.

Yedek

DIKKAT
Multi V Modellerinde, Dip anahtar 1, 2, 6, 8 OFF (KAPALI) konumuna getirilmelidir.
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Kapalı

Kapalı

Kurulum

Grup Kontrolü Ayarları
1. Grup Kontrolü 1
Kablolu uzaktan kumanda 1 + Standart İç Üniteler

Ana

Bağımlı

Bağımlı

Ekran Hata Mesajı

TÜRKÇE

LGAP Ağ Sistemi

Bağımlı

GND
Sinyal
12 V

Yalnızca seri sinyal ile bağımlı iç ünite
arasındaki GND hatlarını bağlar

Master

PCB'de Dip Anahtar (Kaset ve Kanal Tipi iç üniteler)
① Ana Ayarlar
- No. 3 Kapalı

② Bağımlı Ayarları
- No. 3 Kapalı

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.
- Aynı anda Merkezi kontrol birimi ve Grup kontrol birimi kullanılması halinde, 2009 Şubat
ayından itibaren standart 2 serisi veya üzeri iç ünite bağlanabilir.
- Merkezi kontrol birimi ayarları kullanıldığında, Merkezi kontrol birimi yalnızca ana iç ünite adresi
olarak ayarlandıktan 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 çalışmaz.
Bu konu hakkında daha geniş bilgi için irtibata geçiniz.

Kurulum kılavuzu 17

Kurulum
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.

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

Bağımlı

Ana

Bağımlı

Bağımlı

Seri 12V hat bağlamayın

Ekran Hata Mesajı
Ana

Bağımlı

❈ 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.
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GND
Sinyal
12 V

Kurulum

3. Grup Kontrolü 3
■ İç üniteler ve Temiz Hava Emme Ünitesi ile karma bağlantı
LGAP Ağ Sistemi

TÜRKÇE

FAU
Ana

FAU
Bağımlı

Ana

Bağımlı

GND
Sinyal
12 V

Ekran Hata Mesajı

Ana

Bağımlı

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

FAU

FAU

Standart

Standart

FAU

FAU

Standart

Standart

* FAU : Temiz Hava Emme Ünitesi
Standart: Standart İç Ünite
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4.2 Uzaktan Kumanda
■ Kablolu uzaktan kumanda 2 + iç ünite 1
LGAP Ağ Sistemi

Ana

Ekran Hata Mesajı
Ana

Bağımlı

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.
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Kurulum

5. Accessories for group control setting
Aşağıdaki aksesuarlar kullanılarak grup kontrolü ayarlanabilir.
İç ünite 2 EA + Kablolu uzaktan kumanda
❈ Bağlantı için kullanılan PZCWRCG3 kablosu

İç ünite 1 EA + Kablolu uzaktan kumanda 2EA
❈ Bağlantı için kullanılan PZCWRC2 kablosu

TÜRKÇE

İkincil

Birincil

PZC WRC 2
PZC WRC G3

Birincil

Birincil

İkincil
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