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TÜRKÇE

INSTALLATION MANUAL

AIR CONDITIONER
• Please read this installation manual completely before installing the product.
• Installation work must be performed in accordance with the national wiring
standards by authorized personnel only.
• Please retain this installation manual for future reference after reading it
thoroughly.
TYPE : WALL MOUNTED

www.lg.com
P/NO : MFL67737203
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TIPS FOR SAVING ENERGY
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TIPS FOR SAVING ENERGY
Here are some tips that will help you minimize the power consumption when you use the air
conditioner. You can use your air conditioner more efficiently by referring to the instructions
below:
• Do not cool excessively indoors. This may be harmful for your health and may consume more
electricity.
• Block sunlight with blinds or curtains while you are operating the air conditioner.
• Keep doors or windows closed tightly while you are operating the air conditioner.
• Adjust the direction of the air flow vertically or horizontally to circulate indoor air.
• Speed up the fan to cool or warm indoor air quickly, in a short period of time.
• Open windows regularly for ventilation as the indoor air quality may deteriorate if the air conditioner is used for many hours.
• Clean the air filter once every 2 weeks. Dust and impurities collected in the air filter may block the
air flow or weaken the cooling / dehumidifying functions.

For your records
Staple your receipt to this page in case you need it to prove the date of purchase or for warranty
purposes. Write the model number and the serial number here:
Model number :
Serial number :
You can find them on a label on the side of each unit.
Dealer’s name :
Date of purchase :

SAFETY PRECAUTIONS
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READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE.
Always comply with the following precautions to avoid dangerous situations and ensure peak
performance of your product
LG Electronics is not responsible for Product`s malfunction or damage which caused by improper
installation or misuse of operation guide.

! WARNING
It can result in serious injury or death when the directions are ignored

! CAUTION
It can result in minor injury or product damage when the directions are ignored

! WARNING
• Installation or repairs made by unqualified persons can result in hazards to you and others.
• Installation MUST conform with local building codes or, in the absence of local codes, with
the Nation Electrical Code NFPA 70/ANSI C1-1003 or current edition and Canadian Electrical
Code Part1 CSA C.22.1.
• The information contained in the manual is intended for use by a qualified service technician
familiar with safety procedures and equipped with the proper tools and test instruments.
• Failure to carefully read and follow all instructions in this manual can result in equipment malfunction, property damage, personal injury and/or death.

Installation
• Don’t use a power cord, a plug or a loose socket which is damaged.
- Otherwise, it may cause a fire or electrical shock.
• For electrical work, contact the dealer, seller, a qualified electrician, or an Authorized Service Center.
- Do not disassemble or repair the product. There is risk of fire or electric shock.
• Always ground the product.
- There is risk of fire or electric shock.
• Install the panel and the cover of control box securely.
- There is risk of fire or electric shock.
• Always install a dedicated circuit and breaker.
- Improper wiring or installation may cause fire or electric shock.
• Use the correctly rated breaker or fuse.
- There is risk of fire or electric shock.
• Do not modify or extend the power cable.
- There is risk of fire or electric shock.
• Do not let the air conditioner run for a long time when the humidity is very high and a door or a window is left open.
- Moisture may condense and wet or damage furniture.
• Be cautious when unpacking and installing the product.
- Sharp edges could cause injury. Be especially careful of the case edges and the fins on the condenser and evaporator.
• For installation, always contact the dealer or an Authorized Service Center.
- There is risk of fire, electric shock, explosion, or injury.

ENGLISH

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
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SAFETY PRECAUTIONS

ENGLISH

• Do not install the product on a defective installation stand.
- It may cause injury, accident, or damage to the product.
• Be sure the installation area does not deteriorate with age.
- If the base collapses, the air conditioner could fall with it, causing property damage, product failure,
and personal injury.
• There is a risk of fire and explosion.
- Inert gas (nitrogen) should be used when you check plumbing leaks, cleaning or repairs of pipes
etc.
If you are using combustible gases including oxygen, product may have the risk of fires and explosions.
• Use a vacuum pump or Inert (nitrogen) gas when doing leakage test or air purge. Do not compress
air or Oxygen and do not use flammable gases. Otherwise, it may cause fire or explosion.
- There is the risk of death, injury, fire or explosion.

Operation
• Do not store or use flammable gas or combustibles near the product.
- There is risk of fire or failure of product.

! CAUTION
Installation
• Always check for gas (refrigerant) leakage after installation or repair of product.
- Low refrigerant levels may cause failure of product.
• Install the drain hose to ensure that water is drained away properly.
- A bad connection may cause water leakage.
• Keep level even when installing the product.
- To avoid vibration or water leakage.
• Do not install the product where the noise or hot air from the outdoor unit could damage the neighborhoods.
- It may cause a problem for your neighbors.
• Use two or more people to lift and transport the product.
- Avoid personal injury.
• Do not install the product where it will be exposed to sea wind (salt spray) directly.
- It may cause corrosion on the product. Corrosion, particularly on the condenser and evaporator
fins, could cause product malfunction or inefficient operation.
• Thickness of copper pipes used are as shown “Flaring work” Table.
- Never use copper pipes thinner than that in the table even when it is available on the market
• Do not use copper pipes having a collapsed.
- Otherwise, the expansion valve or capillary tube may become blocked with contaminants.
• For R410A model, use piping, flare nut and tools which is specified for R410A refrigerant.
- Using of (R22) piping, flare nut and tools may cause abnormally high pressure in the refrigerant
cycle (piping), and possibly result in explosion and injury.
• It is desirable that the amount of residual oil less than 40 mg/10m.
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INSTALLATION PARTS
Name

Quantity

Installation plate

1 EA

Shape

The feature can be changed according a type of model.
Type "A" screw

5 EA

Type "B" screw

2 EA

Type "C" screw

2 EA

Remote control
holder

1 EA

Screws for fixing panels are attached to decoration panel.

INSTALLATION TOOLS
Figure

Name

Figure

Name

Screw driver

Multi-meter

Electric drill

Hexagonal wrench

Measuring tape, Knife

Ammeter

Hole core drill

Gas-leak detector

Spanner

Thermometer,
Level

Torque wrench

Flaring tool set

INSTALLATION MAP
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INSTALLATION MAP

Installation plate
Sleeve
Bushing-Sleeve
Putty(Gum Type Sealant)
Bend the pipe as closely
on the wall as possible,
but be careful that it
doesn't break.

Vinyl tape (Wide)

Saddle

• Apply after carrying out a
drainage test.
• To carry out the drainage
test, remove the air filters
and pour water into the heat
exchanger.

Gas side piping
(Optional Parts)
Liquid side piping
(Optional Parts)
Additional drain pipe
Vinyl tape (Narrow)
Drain Hose
Connecting cable
(Optional Parts)
* The feature can be changed according a type of model.

!

NOTE

• You should purchase the installation parts.
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INSTALLATION

Select the best Location

Fixing Installation Plate

- There should not be any heat or steam near
the unit.
- Select a place where there are no obstacles
around of the unit.
- Make sure that condensation drainage can
be conveniently routed away.
- Do not install near a doorway.
- Ensure that the interval between a wall and
the left (or right) of the unit is more than
100mm. The unit should be installed as high
as possible on the wall, allowing a minimum
of 200mm from ceiling.
- Use a metal detector to locate studs to prevent unnecessary damage to the wall.

The wall you select should be strong and solid
enough to prevent vibration.
1 Before installation, confirm the position of a
screw between chassis and installation plate.

A-Type
B-Type

2 Mount the installation plate on the wall
More than
100

More than 200

with type "A" screws. If mounting the unit
on a concrete wall, use anchor bolts.
- Mount the installation plate horizontally
by aligning the centerline using Horizontal
meter .

More than
100
Installation Plate

More than 2300
(Unit : mm)

Type "A" Screws

* The feature can be changed according a
type of model.
Chassis
Hook

Install the indoor unit on the wall where
the height from the floor is more than
2300mm.

3 Measure the wall and mark the centerline.
It is also important to use caution concerning the location of the installation plate.
Routing of the wiring to power outlets is
through the walls typically. Drilling the hole
through the wall for piping connections
must be done safely.
Unit Outline

Place a level on raised tab

A Type : 442
B Type : 434

A Type : 442
B Type : 439

Ø65

Right rear piping

! CAUTION

Left rear piping

ENGLISH

INSTALLATION

Ø65
Installation Plate
A Type B Type

175

A Type : 133
B Type : 123

A Type : 95
B Type : 170

217
(Unit : mm)

INSTALLATION

- Drill the piping hole with a ø65mm hole core
drill. Drill the piping hole at either the right or
the left with the hole slightly slanted to the
outdoor side.
WALL
Outdoor

1. Completely remove all burrs from the cut
cross section of pipe/tube.
2. While removing burrs put the end of the
copper tube/pipe in a downward direction
while removing burrs location is also
changed in order to avoid dropping burrs
into the tubing.

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

5-7mm

Reamer

Point down

Putting nut on

Flaring Work
Main cause for gas leakage is due to defect of
flaring work. Carry out correct flaring work in
the following procedure.

- Remove flare nuts attached to indoor and
outdoor unit, then put them on pipe/tube
having completed burr removal.
(not possible to put them on after finishing
flare work)
Flare nut

Cut the pipes and the cable
1 Use the piping kit accessory or the pipes
purchased locally.
2 Measure the distance between the indoor
and the outdoor unit.
3 Cut the pipes a little longer than measured
distance.
4 Cut the cable 1.5m longer than the pipe
length.
Copper
pipe

Copper tube

Flaring work
1 Firmly hold copper pipe in a bar with the di-

90°

Slanted Uneven Rough

mension shown in below table table
below.
2 Carry out flaring work with the flaring tool.
Outside diameter
mm
inch
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

Thickness
mm
0.7
0.8
0.8
1.0
1.0

ENGLISH

Burrs removal

Drill a Hole in the Wall

Indoor
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"A"
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Handle

Bar

Bar
Yoke
Cone

3 Pull back the tubing holder.
4 Remove pipe port cover and positioning
the tubing
Indoor unit back side view

Tubing holder

Copper pipe
Clamp handle

Red arrow mark
Right
Downwards

Check
1 Compare the flared work with the figure
by.
2 If a flared section is defective, cut it off
and do flaring work again.

* The feature can be changed according a
type of model.

Good case

Smooth all round
Inside is shiny without scratches

= Improper flaring =

Even length
all round

Left
Backwards

Inclined Surface Cracked Uneven
damaged
thickness

Connecting the Piping
1 Pull the screw cap at the bottom of the indoor unit

2 Remove the chassis cover from the unit by
loosing 2 screws

Chassis cover

- Press on the tubing cover and unfold the
tubing to downward slowly. And then bend
to the left side slowly.

INSTALLATION

Installation of Indoor Unit
1 Hook the indoor unit onto the upper portion of the installation plate.( engage the
three hooks at the top of the indoor unit
with the upper edge of the installation
plate) Ensure that the hooks are properly
seated on the installation plate by moving
it left and right

Installation plate

2 Unlock the tubing holder from the chassis
and mount between the chassis and installation plate in order to separate the bottom
side of the indoor unit from the wall.

Tubing Holder
* The feature can be changed according a
type of model.
* The feature can be changed according a
type of model.

! CAUTION
Installation Information. For right piping.
Follow the instruction above.

Piping
1 Insert the connecting cable through the
bottom side of indoor unit and connect the
cable (You can see detail contents in 'Connecting the cables' section)
<Left side piping>

View

Terminal block
Remote controller
cable
Connecting cable
Cable retainer

ENGLISH

Bad case
- Following bending case from right to left directly may cause damage to the tubing.
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<Right side piping>

Connecting the installation pipe
and drain hose to the indoor unit.
1 Align the center of the pipes and sufficiently tighten the flare nut by hand

View

Indoor unit tubing
Terminal block
Remote controller
cable
Connecting cable
Cable retainer

2 Secure the cable onto the control board
with the cable retainer.

3 Tape the tubing pipe, drain hose and the
connection cable. Be sure that the drain
hose is located at the lowest side of the
bundle. Locating at the upper side can
cause overflow from the drain pan through
the inside of the unit.

Flare nut Pipes

2 Tighten the flare nut with a wrench
Outside diameter
mm
Ø6.35
Ø9.52
Ø12.7
Ø15.88
Ø19.05

inch
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4

Torque
kgf.m
1.8~2.5
3.4~4.2
5.5~6.5
6.3~8.2
9.9~12.1
Open-end wrench
(fixed)
Flare nut
Connection
pipe

Wrench

<Left side piping>
Indoor unit tubing

Tape
Connecting
cable
Drain hose
Drain hose
Connecting pipe

3. When needed to extend the drain hose of
indoor unit, assembly the drain pipe as
shown on the drawing

Drain pipe

Indoor unit drain hose

<Right side piping>

Adhesive Vinyl tape(narrow)

Tape
Connecting
cable
Drain hose
Connecting pipe
* The feature can be changed according a
type of model.

INSTALLATION 13

1 Overlap the connection pipe insulation material and the indoor unit pipe insulation
material. Bind them together with vinyl
tape so that there may be no gap.
Insulation material

2 Set the tubing cutting line upward.

Finishing the indoor unit
installation
1 Mount the tubing holder in the original
positon.

2 Ensure that the hooks are properly seated
on the installation plate by moving it left
and right.
3 Press the lower left and right sides of the
unit against the installation plate until the
hooks engage into their slots (clicking
sound).
4 Finish the assembly by screwing the unit
to the installation plate by using two
pieces of type "C" screws. And assemble a
chassis cover.

Wrap the area which accommodates the
rear piping housing section with vinyl tape.
Cutting Line

Gas Pipe
Liquid Pipe
Good Case

Cutting Line
Bad Case

* Tubing cutting line have to be upward.
Indoor unit pipe

Connection pipe
Vinyl tape (wide)

Wrap with vinyl tape

Connecting cable
Pipe
Vinyl tape(narrow)

3 Bundle the piping and drain hose together
by wrapping them with vinyl tape sufficient
enough to cover where they fit into the
rear piping housing section.
Wrap with vinyl tape
Pipe

Vinyl tape(wide)
Drain hose

Type 'C' screw

ENGLISH

Wrap the insulation material
around the connecting portion.

14 INSTALLATION
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Checking the Drainage

2 Do not make drain piping like the following.

To check the drainage.
1 Pour a glass of water on the evaporator.
2 Ensure the water flows through the drain

Do not raise

hose of the indoor unit without any leakage and goes out the drain exit.
Water
leakage
Connecting area
drain hose

Accumulated
drain water
Air

Leakage
checking
Drain pan

Drain
hose

Water
leakage

Waving

Leakage
checking

Tip of drain hose
dipped in water
Water
leakage

Ditch

Less than
50mm gap

* The feature can be changed according a
type of model.

Drain piping
1 The drain hose should point downward for
easy drain flow.
Downward slope

INSTALLATION 15

Test Running

1 Pull out the [Allergy free filter + Triple Fil-

- Check that all tubing and wiring are properly
connected.
- Check that the gas and liquid side service
valves are fully open.

ter] from the separately packed plastic bag.
2 Detach the two nitto tapes from the filter.
3 Insert the filter into the filter case.
4 Detach two nitto tapes from the plasma filter.

Prepare remote controller
1 Remove the battery cover by pulling it according to the arrow direction.

2 Insert new batteries making sure that the
(+) and (–) of battery are installed correctly.

3 Reattach the cover by pushing it back into
position.
Allergy Free Filter +
Triple Filter (Optional)

Plasma Filter

* The feature can be changed according a
type of model.

!

NOTE

• Use 2 AAA(1.5volt) batteries. Do not use
rechargeable batteries.
• Remove the batteries from the remote
controller if the system is not used for a
long time

ENGLISH

Installation of filters
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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

2

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
LG Electronics Ürünün uygun olmayan bir şekilde montajı veya kullanım rehberinin yanlış kullanılması nedeniyle yanlış çalışması veya hasar görmesinden sorumlu değildir.
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• 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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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

7

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

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

Gaz yan borusu
(İsteğe Bağlı Parçalar)
Sıvı yan borusu
(İsteğe Bağlı Parçalar)
Ek boşaltma borusu
Vinil bant (Dar)
Boşaltma Hortumu
Bağlantı kablosu
(İsteğe Bağlı Parçalar)
* Özellik modele göre değişebilir.

!

NOT

• Kurulum parçalarını satın almanız gereklidir.
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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.

Titremeyi önlemek için seçtiğiniz duvar güçlü
ve yeterince sağlam olmalıdır.
1 Kurmadan önce, şasi ile kurulum plakası
arasına bir vida yerleştirin.

100’den
fazla

200’den fazla

A-Tipi
B-Tipi

2 Kurulum plakasını "A" tipi vidaları kullanarak
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.

100’den
fazla

Kurulum Plakası

2300’den fazla
"A" Tipi Vidalar

(Ünite: mm)
* Özellik modele göre değişebilir.

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

3 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.
Cihaz Dış Hattı Kaldırılan kısma bir seviye yerleştirin
A Tipi : 442
B Tipi : 434

A Tipi : 442
B Tipi : 434

Ø65

Sağ arka boru

! DİKKAT

Şasi Çengeli

Sol arka boru

TÜRKÇE

En İyi Yer Seçimi

Ø65
Kurulum Plakası
A Tipi

175

A Tipi : 133
B Tipi : 123

B Tipi

A Tipi : 95
B Tipi : 170

217
(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

"A"

10 KURULUM

Demir
çubuk

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

Sap

konumlandırın.

Demir çubuk
Boyunduruk

TÜRKÇE

Koni

İç mekan ünitesi arka
taraf görüntüsü

Boru tutucu

Bakır boru
Mengene sapı

Kırmızı ok işareti

Sağ

Kontrol

Aşağı

Sol
Geri

1 Ağız açma çalışmasını şekildeki ile
karşılaştırın.

2 Aüzı açılan kısım sorunlu ise, kesin ve ağız

* Özellik modele göre değişebilir.

açmayı tekrarlayın.
Tamamen pürüzsüz
İç kısmı çizikler olmadan parlar

= Hatalı ağız açma =

Hasarlı
yüzey

Eğimli
Her yerde eşit
uzunluk

Çatlak Düzensiz
kalınlık

Boruyu Bağlama
1 İçmekan ünitesinin altındaki vida kapağını
çekin.

2 2 vidayı gevşeterek şasi kapağını cihazdan
çıkarın.

Şasi kapağı

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

KURULUM

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

11

İçmekan Ünitesinin Kurulumu
1 İçmekan ünitesini kurulum plakasının üst

Montaj plakası

2 Şasideki boru tutucuyu açın ve iç mekan
ünitesinin alt kısmını duvardan ayırmak için
şasi ile kurulum plakasına monte edin.

Tüp Tutucusu
* Özellik modele göre değişebilir.

Boru
* Özellik modele göre değişebilir.

! DİKKAT

1 Bağlantı kablosunu içmekan ünitesinin
altından geçirin ve kabloyu bağlayın.
(İçerikleri 'Kabloları bağlama' kısmında
görebilirsiniz)
<Sol taraftaki boru>

Kurulum Bilgisi. Sağ boru için.
Yukarıdaki talimatı izleyin.

Görünüm

Bağlantı uçları bloku
Uzaktan kumanda
kablosu
Bağlantı kablosu
Kablo tutucusu

TÜRKÇE

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.

12 KURULUM
<Sağ taraftaki boru>

Kurulum borusunu ve tahliye hortumunu içmekan ünitesine bağlama.
1 Boruların merkezini hizalayın ve konik

TÜRKÇE

civatayı yeterli seviyede sıkıştırın.

Görünüm

İç ünite boru
sistemi
Bağlantı uçları bloku
Uzaktan kumanda
kablosu

2 Konik civatayı bir anahtarla sıkıştırın.

Bağlantı kablosu
Kablo tutucusu

2 Kablopyu kablo tutucusu ile kontrol kartına
sabitleyin.

3 Tüp borusunu, tahliye hortumunu ve
bağlantı kablosunu bantlayın.
Tahliye hortumunun komplenin en alt
taragına yerleştirildiğinden emin solun.
Üst tarafa yerleştirilmesi cihazın iç kısmında
tahliye tavasında aşırı akım oluşmasına
sebep olabilir.

Genişletme Borular
somunu

Dönme
momenti
(Tork)

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

inç
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4

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)

<Sol taraftaki boru>

Genişletme somunu
Bağlantı
borusu

Anahtar
İç ünite boru sistemi

Boşaltma
hortumu

Bant
Bağlantı
kablosu
Boşaltma
hortumu
Boru bağlanması

3 İç mekan ünitesinin tahliye hortumunu
genişletmeniz gerektiğinde, tahliye hortumunu çizimde gösterildiği gibi monte edin.

Boşaltma (tahliye)
borusu

<Sağ taraftaki boru>

Indoor unit drain hose
Yapıştırıcı Şerit bant (dar)

Bant
Bağlantı
kablosu
Boşaltma
hortumu
Boru bağlanması
* Özellik modele göre değişebilir.

KURULUM 13

İzolasyon malzemesini bağlantı
kısmı etrafına sarın.
1 Bağlantı borusu yalıtım malzemesini ve iç

Yalıtım malzemesi

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

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

z borusu
Kesme Hattı
İyi Durum

Kesme Hattı
Kötü Durum

* Tüp kesme hattı yukarı olmalıdır.
'C' tipi vida
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

Vinil mastik bant (geniş)
Boşaltma hortumu

TÜRKÇE

mekan ünitesi boru yalıtım malzemesini üst
üste bindirin. Vinil ile birlikte bağlayın,
böylece hiç boşluk olmasın.

İçmekan ünitesi kurulumunu
tamamlama

14 KURULUM

Tahliye Kontrolü

2 Tahliye borularını aşağıdaki gibi düzenlemeyin.

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.
Su sızıntısı
Alan tahliye
hortumunu bağlama

Atık su birikimi
Hava

Kaçak
kontrolü
Boşaltma tavası

Su sızıntısı Dalgalanma
Boşaltma
hortumu
Kaçak kontrolü

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.
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Filtrelerin takılması

16
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