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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

! 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
• Use a standard circuit breaker and fuse conforming with the rating of the air conditioner. Failure to do so may result in electric shock or product failure.
• Contact an authorized service center when you install or relocate the air conditioner. Failure to
do so may result in serious injury or product failure.
• Always use a power plug and socket with a ground terminal.Failure to do so may result in
electric shock or product failure
• Install the panel and the cover of the control box safely. Failure to do so may result in explosion or fire.
• Install a dedicated electric outlet and circuit breaker before you use the air conditioner. Failure
to do so may result in electric shock or product failure.
• Use a standard circuit breaker and fuse conforming with the rating of the air conditioner. Failure to do so may result in electric shock or product failure.
• Do not modify or extend the power cable. If the power cable or cord has scratches or skin
peeled off or deteriorated then it must be replaced. It may result in fire or electric shock.
• Be cautious when you unpack or install the air conditioner. Failure to do so may result in serious injury or product failure.
• Contact an authorized service center when you install or relocate the air conditioner. Failure to
do so may result in serious injury or product failure.
• Do not install the air conditioner on an unstable surface or where there may be a danger of it
falling. It may result in death, serious injury, or product failure.
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Operation
• Do not let the air conditioner run for a long time when the humidity is very high or when a door or
window has been left open. Failure to do so may result in product failure.
• Make sure that the power cord is not pulled or damaged while the air conditioner is operating. Failure to do so may result in fire, electric shock, or product failure.
• Do not place any objects on the power cord. It may result in electric shock or product failure.
• Do not turn on or off the air conditioner by plugging in or unplugging the power plug. It may result in
fire or electric shock.
• Do not touch, operate or repair the air conditioner with wet hands. It may result in electric shock or
product failure.
• Do not place a heater or other heating appliances near the power cable. It may result in fire, electric
shock, or product failure.
• Do not allow water to run into the air conditioner. It may result in explosion or fire.
• Do not leave flammable substances such as gasoline, benzene and thinner near the air conditioner.
It may result in explosion or fire.
• Do not use the air conditioner for an extended period of time in a small place without ventilation.
Ventilate the place regularly. Failure to do so may result in explosion or fire.
• When there is a gas leak, ventilate sufficiently before using the air conditioner again. Failure to do so
may result in explosion or fire.
• Unplug the power plug if there is a noise, smell or smoke coming from the air conditioner. Failure to
do so may result in explosion or fire.
• Stop operating and close the window in strom or hurricane.If possible remove the product from the
window before hurricane arrives
• Do not touch the electrostatic filter after opening the front grille. Failure to do so may result in electric shock or product failure.
• Contact an authorized service center when the air conditioner is submerged into water due to flooding. Failure to do so may result in explosion or fire.
• Be cautious water could not enter the product
• Make sure to ventilate sufficiently when this air conditioner and a heating appliance such as a heater
are used simultaneously. Failure to do so may result in fire, serious injury, or product failure.
• Turn the main power off and unplug the power plug when you clean or repair the air conditioner.
Failure to do so may result in death, serious injury, or product failure.
• Unplug the power plug when the air conditioner is not used for an extended period of time. Failure
to do so may result in product failure.
• Do not place any objects on the air conditioner. It may result in product failure.
• For inner cleaning, contact an Authorized Service Center or a dealer.
Do not use harsh detergent that causes corrosion or damage on the unit.
Harsh detergent may also cause failure of product, fire, or electronic shock.

SAFETY PRECAUTIONS
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• Make sure to check if there is a refrigerant leak after you install or repair the air conditioner. Failure
to do so may result in product failure.
• Install the drain hose properly for smooth drainage of condensed water. Failure to do so may result
in product failure.
• Keep level even when installing the product.
• Install the air conditioner where the noise from the outdoor unit or the exhaust gas will not inconvenience the neighbors. Failure to do so may result in conflict between neighbors.
• When transporting the equipment, there should be at least 2 or more people, or a forklift. It may result in serious injury.
• Do not install the air conditioner where it will be exposed to sea wind (salt spray) directly. It may result in product failure.

Operation
• Do not expose people, animals or plants to the cold or hot wind from the air conditioner. It may result in serious injury.
• Do not use the product for special purposes, such as preserving foods, works of art, etc. It is a consumer air conditioner, not a precision refrigeration system. It may result in death, fire or electric
shock.
• Do not block the inlet or outlet of air flow. It may result in explosion or product failure.
• Do not use strong cleaning agents or solvents when you clean the air conditioner, or spray water.
Use a smooth cloth. It may result in serious injury or product failure.
• Never touch the metal parts of the air conditioner when you remove the air filter. It may result in serious injury or product failure.
• Do not place any objects on the air conditioner. It may result in product failure.
• Always insert the filter securely after cleaning. Clean the filter every two weeks or more often if
necessary.
• Do not insert hands or other objects through the air inlet or outlet while the air conditioner is operating. It may result in electric shock.
• Do not drink the water drained from the air conditioner. It may result in serious health complications.
• Use a sturdy stool or ladder when you clean, maintain or repair the air conditioner at a height. Failure
to do so may result in serious injury or product failure.
• Do not mix the batteries for the remote control with other types of batteries or mix new batteries
with used batteries. Failure to do so may result in product failure.
• Do not recharge or disassemble the batteries. Failure to do so may result in explosion, fire or serious
injury.
• Stop using the remote control if there is a battery fluid leak. If your cloth or skin is exposed to the
battery fluid from a leak, wash it off with clean water. Failure to do so may result in serious injury.
• If you swallow the battery fluid from a leak, wash out the inside of your mouth thoroughly and then
consult a doctor. Failure to do so may result in serious health complications.

ENGLISH
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BEFORE USE
Components
Indoor unit

Air inlet
Air filter

ON/OFF button

Front grille

Triple filter
Horizontal
vane

Air outlet
Vertical louver

Operation
Signal Receiver
lamp

Anti-allergy filter

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

!
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NOTE

The number of operation lamps and their locations may vary, depending on the model of the
air conditioner.

Outdoor unit
Air inlet vents

Air outlet vents
Coolant piping
Drain hose

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

Connection
wire
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Using the remote control
You can operate the air conditioner more conveniently with the remote control. You will find the
buttons for the additional functions under the cover of the remote control.

Wireless remote control
Control Display
panel
screen

Display
screen

Description
AIR CIRCULATION BUTTON
Used to circulate the room air without cooling
or heating.

/

E

l

=

Sleep mode auto button*: Sets the
sleep mode auto operation.

e

y

Temperature adjustment buttons: Adjusts the room temperature when cooling and heating.

d

-

On/Off button: Turns the power on/off.

g

7v

Indoor fan speed button: Adjusts the
fan speed.

f

A C
D B

Operation mode selection button*: Selects the operation mode.
Cooling operation (A) / Auto operation
or auto changeover (C) / Dehumidifying operation (D) / Heating operation
(B)

h

N

Jet cooling/heating button*: Warms up
or cools down the indoor temperature
within a short period of time.

Control
panel

ij

k

Air flow direction button*: Adjusts the air
H I flow direction vertically or horizontally.

S

mn z

Temperature display button: Displays the
room temperature. Also changes unit
from °C to °F if pressed for 5 seconds.
Timer button: Sets the current time and
the start / end time.

c
b
\

J G

Navigation and functions button*:
Adjusts the time and sets the special
functions.
J: Auto clean / G: Operates energy
saving cooling / LIGHT : Adjusts the
brightness of the indoor unit display

p

-

Set/clear button: Sets or cancels functions.

r

-

Reset button: Resets the air conditioner settings.

* Some functions may not be supported, depending on the
model.

BEFORE USE

Insert batteries before using the remote
control. The battery type used is AAA (1.5 V).
1 Remove the battery cover.

2 Fix the holder by fastening the 2 screws
firmly with a screwdriver.

3 Slide the remote control into the holder.

2 Insert the new batteries and make sure
that the + and - terminals of the batteries
are installed correctly.

Operating method
3 Reattach the battery cover.

!

Point the remote control towards the signal
receiver at the bottom of the air conditioner to
operate it.

NOTE

If the display screen of the remote control
starts to fade, replace the batteries.

Installing the remote control holder
Install the holder where there is no direct sunlight to protect the remote control.
1 Choose a safe and easily-accessible place.

!

NOTE

• The remote control may operate other
electronic devices if pointed towards
them. Make sure to point the remote
control towards the signal receiver of
the air conditioner.
• For proper operation, use a soft cloth to
clean the signal transmitter and receiver.

ENGLISH

Inserting batteries
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Cooling your room

Removing humidity

(Cooling operation)
1 Press d to turn on the power.
2 Press f repeatedly to select the cooling

(Dehumidifying operation)

operation.
- A is displayed on the display screen.

This mode removes excess moisture from an
environment with high humidity or in the rainy
season, in order to prevent mold from setting
in. This mode adjusts the room temperature
and the fan speed automatically to maintain
the optimal level of humidity.
1 Press d to turn on the power.
2 Press f repeatedly to select the dehumidifying operation.
- D is displayed on the display screen.

3 Press u or v to set the desired temperature.
- The temperature range is 18°C - 30°C.

Heating your room
(Heating operation)
1 Press d to turn on the power.
2 Press f repeatedly to select the heating
operation.
- B is displayed on the display screen.

3 Press u or v to set the desired temperature.
- The temperature range is 16°C - 30°C

!

NOTE

Cooling-only models do not support this
function.

!

NOTE

• In this mode you cannot adjust the room
temperature, as it is adjusted automatically. Also, the room temperature is not
displayed on the display screen.

BASIC FUNCTIONS

(Air Circulation operation)
This mode only circulates the indoor air
without changing the room temperature. The
cooling lamp lights up in air circulation mode.
1 Press d to turn on the power.
2 Press / to select the air circulation operation.
- E is displayed on the display screen.

Adjusting the air flow direction
1 To adjust the direction of the air flow vertically, press i repeatedly and select the
desired direction.
- Select H to adjust the direction of the air
flow automatically.
2 To adjust the direction of the air flow horizontally, press j repeatedly and select
the desired direction.
- Select I to adjust the direction of the
air flow automatically.

!

3 Press g to adjust the fan speed.

Adjusting the fan speed
1 Press g repeatedly to adjust the fan
speed.
- Select 5 if you want natural air.
The fan speed adjusts automatically.

NOTE

• Adjusting the air flow direction horizontally may not be supported, depending
on the model.
• Adjusting the air deflector arbitrarily may
cause product failure.
• If you restart the air conditioner, it starts
to operate with the previously set direction of air flow, so the air deflector may
not match the icon displayed on the remote control. When this occurs, press
i or j to adjust the direction of the
air flow again.

Setting the timer
You can use the timer function to save energy
and to use the air conditioner more efficiently.

Setting the current time
1 Press p and hold it for longer than 3 seconds.
- The AM/PM icon flickers at the bottom of
the display screen.

ENGLISH

Airing your room
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2 Press o or q to select the minutes.
3 Press p to finish.

Canceling the timer setting

Turning on the air conditioner automatically at a set time

3 Press p.

1 Press m.
2 Press m or n to select the timer setting
to cancel.
- To cancel all timer settings, press p.

1 Press m.
- The icon below flickers at the bottom of
the display screen.

2 Press o or q to select the minutes.
3 Press p to finish.

Setting sleep mode
Use the sleep mode to turn off the air conditioner automatically when you go to sleep.
1 Press d to turn on the power.
2 Press l
3 Press o or q to select the hour
(up to 7 hours).
4 Press p to finish.
- T is displayed on the display screen in
sleep mode.

Turning off the air conditioner automatically at a set time
1 Press n.
- The icon below flickers at the bottom of
the display screen.

!
2 Press o or q to select the minutes.
3 Press p to finish.

NOTE

In the Cooling and Dehumidifying modes,
the temperature increases by 1°C after 30
minutes and by a further 1°C after another
30 minutes for a more comfortable sleep.
The temperature increases with up to 2°C
from the preset temperature.

ADVANCED FUNCTIONS 13
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ADVANCED FUNCTIONS
The air conditioner offers some additional advanced functions.

Indoor air purification
Auto Clean operation

Changing room temperature
quickly
(Jet Cool/Heat operation)
This mode allows you to cool indoor air quickly
in summer or warm it quickly in winter.
1 Press d to turn on the power.
2 Press h.

- In jet cooling mode, strong air blows out
at a temperature of 18°C for 30 minutes.
- In jet heating mode, strong air blows out
at a temperature of 30°C for 30 minutes.

!

NOTE

• In Air Circulation, Auto, or Auto
Changeover mode, this function cannot
be used.
• This function may not be supported, depending on the model.

In the cooling and dehumidifying operations,
moisture is generated inside the indoor unit.
Use the auto cleaning function to remove
such moisture.
1 Press d to turn on the power.
2 Press c.
- J is displayed on the display screen.

- If you turn off the power, the fan operates for 30 minutes and cleans the inside
of the indoor unit.

!

NOTE

Some buttons cannot be used while the
auto cleaning function is in operation.

14 ADVANCED FUNCTIONS
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Plasma Purification operation

Auto operation

The plasma filter developed by LG removes
microscopic contaminants from the intake air
completely to supply clean and fresh air.
1 Press d to turn on the power.
2 Press a.
- F is displayed on the display screen.

(Artificial intelligence)

!

You can set desired temperature and indoor
fan speed. Setting Temp. Range : 18~30°C
1 Press d to turn on the power.
2 Press f repeatedly to select auto operation.

NOTE

• You can use this function by pressing
a without turning the air conditioner
on.
• Both the plasma lamp and the cooling
lamp light up while plasma purification is
in operation.
• This function may not be supported, depending on the model.

!

NOTE

• In this mode, you can set the air deflector to rotate automatically.
• This function may not be supported, depending on the model.

ADVANCED FUNCTIONS 15

This mode minimizes power consumption during cooling and increases the set temperature
to the optimal level for a more comfortable environment.
1 Press d to turn the power on.
2 Press f repeatedly to select the cooling
operation.
3 Press b.
- G is displayed on the display screen.

Operating the air conditioner
without the remote control
You can use the On/Off button of the indoor
unit to operate the air conditioner when the
remote control is unavailable. However, the
fan speed is set to high.
1 Open the front cover.
- Lift up both sides of the cover slightly.

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

2 Press the On/Off button.

!

NOTE

This function may not be supported,
depending on the model.
ON/OFF
button

Display screen brightness
You can adjust the brightness of the indoor
unit display screen.
1 Press \ repeatedly to set the brightness
to the desired level.

* The feature can be changed according a
type of model.
- For cooling and heating models, the operation mode changes, depending on the
room temperature.
Room temp.

!

Set temp.

NOTE

Operation
mode

Below 21°C

24°C

Heating
operation

Above 21°C
and below
24°C

23°C

Dehumidifying operation

Above 24°C

22°C

Cooling
operation

This function may not be supported,
depending on the model.

- For cooling-only models, the temperature
is set to 22°C (71.6°F).

ENGLISH

Energy saving cooling mode
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Restarting the air conditioner
automatically
When the air conditioner is turned on again
after a power failure, this function restores the
previous settings. This function is a factory default setting.

Disabling auto restart
1 Open the front cover.
- Lift up both sides of the cover slightly.

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

2 Press the On/Off button and hold it for 6
seconds.
- The unit will beep twice and the lamp will
blink 6 times.

ON/OFF
button

* The feature can be changed according a
type of model.
- To re-enable the function, press the On/
Off button and hold it for 6 seconds. The
unit will beep twice and the blue lamp will
blink 4 times.

!

NOTE

If you press and hold the On/Off button
for 3 – 5 seconds instead of 6 seconds,
the unit will switch to the test operation.
In the test operation, the unit blows out
strong air for cooling for 18 minutes and
then returns to the factory default settings.

MAINTENANCE 17

ENGLISH

MAINTENANCE
Clean the product regularly to maintain optimal performance and to prevent possible breakdown.
* This may not be provided, depending on the model.

Plasma filter/
Anti-Allergy Filter
Air filter

Triple Filter

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

Cleaning interval
2 weeks

Cleaning method
See “Cleaning air filter.”

Anti-allergy filter / Triple filter 3 months

See “Cleaning anti-allergy filter and triple Filter.”

Plasma filter*

3 months

See “Cleaning the plasma filter.”

Indoor unit surface

Regularly

Use a soft, dry cloth. Do not use bleach or
abrasives.

Outdoor unit

Regularly

Use steam to clean the heat exchanger coils
and the panel vents (consult with technician).

! CAUTION
• Turn off the power and unplug the power cord before you perform any maintenance; otherwise it may cause electric shock.
• Never use water that is hotter than 40°C when you clean the filters. It may cause deformation or discoloration.
• Never use volatile substances when you clean the filters. They may damage the surface of
the product.

!

NOTE

• The location and shape of the filters may differ, depending on the model.
• Make sure to clean the heat exchanger coils of the outdoor unit regularly, as dirt collected
in the coils may decrease the operational efficiency or increase energy costs.

18 MAINTENANCE
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Cleaning the air filter
Clean the air filter once every 2 weeks or
more if necessary.
1 Turn off the power and unplug the power
cord.
2 Open the front grille.
- Lift up both sides of the cover slightly.

4 Dry the filter in direct sunlight for 2 hours.

!

NOTE

• The location and shape of the filters may
differ, depending on the model.
• The feature can be changed according a
type of model.

Cleaning the plasma filter
1 Turn off the power and unplug the power
cord.

2 Open the front grille and remove the air filter (see “Cleaning air filter”).

3 Hold the knob of the air filter, lift it up
slightly and remove it from the unit.

3 Remove the plasma filter in 10 seconds.

4 Use a vacuum cleaner to remove any dirt.
4 Clean the filter with a vacuum cleaner or
with warm water.
- If dirt is difficult to remove, wash the filter
in lukewarm water with detergent.
5 Dry the filter in the shade.

Cleaning the anti-allergy filter
and triple filter
1 Turn off the power and unplug the power
cord.

2 Open the front grille and remove the air filter (see “Cleaning air filter”).

3 Pull out the anti-allergy filter and the triple
filter.

- If dirt is difficult to remove, wash the filter
with lukewarm water.
5 Dry the filter in the shade.

!

NOTE

• The location of the filters may differ, depending on the model.
• The plasma filter may not be included in
some models.
• The feature can be changed according a
type of model.
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TROUBLESHOOTING
Self-diagnosis function
This product has a built-in self-diagnosis function. If an error occurs, the lamp of the indoor unit
will blink in 2 second intervals. If this occurs, contact your local dealer or service center.

Before requesting service
Please check the following before you contact the service center. If the problem persists, contact
your local service center.
Problem

Possible causes

Corrective action

-

Turn off the air conditioner, unplug the
power cord and contact the service center.

The air conditioner is
unplugged.

Check whether the power cord is plugged
into the outlet.

There is a burning smell and
a strange sound coming
from the unit.
Water leaks from the indoor
unit even when the humidity
level is low.
The power cord is damaged
or generating excessive
heat.
A switch, a circuit breaker
(safety, ground) or a fuse is
not operated properly.

A fuse is blown or the
Replace the fuse or check if the circuit
power supply is
breaker has tripped.
blocked.

The air conditioner does not A power failure has
work.
occurred.
The voltage is too
high or too low.

Turn off the air conditioner when a power
failure occurs. When the power is restored,
wait 3 minutes, and then turn on the air
conditioner.
Check if the circuit breaker has tripped.

The air conditioner
turned off automati- Press the power button again.
cally at a preset time.

20
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Problem

Possible causes

Corrective action

Air is not circulating
properly.

Make sure that there are no curtains,
blinds or furniture blocking the front of the
air conditioner.

The air filter is dirty.

Clean the air filter once every 2 weeks.
See “Cleaning Air Filter” for more information.

The room temperature is too high.

In summer, it may take some time to cool
indoor air. In this case, select the jet cool
operation to cool indoor air quickly.

The air conditioner does not Cold air is escaping
from the room.
generate cool air.

Make sure that no cold air is escaping
through ventilation points in the room.

The desired temperaSet the desired temperature to a level
ture is higher than the
lower than the current temperature.
set temperature.
There is a heating
source nearby.

Avoid using a heat generator such as an
electric oven or a gas burner while the air
conditioner is in operation.

Air circulation operation is selected.

In the air circulation operation, air blows
from the air conditioner without cooling or
heating the indoor air. Switch the operation mode to the cooling operation.

It is not possible to adjust
the fan speed.

In some operation modes, such as the jet
The auto operation,
or dehumidifying operation modes, you
jet operation or dehucannot adjust the fan speed. Select an opmidifying operation is
eration mode in which you can adjust the
selected.
fan speed.

It is not possible to adjust
the temperature.

In some operation modes, such as the air
The air circulation op- circulation or jet operation mode, you caneration or jet operanot adjust the temperature. Select an option is selected.
eration mode in which you can adjust the
temperature.

TÜRKÇE

KULLANIM KILAVUZU

KLİMA
Lütfen ürününüzü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle
okuyun ve ileride kullanmak üzere muhafaza edin.
TIP : DUVARA MONTAJ
MODELLER : AMNW07GEWA0, AMNW09GEBA0, AMNW12GEBA0
AMNW18GECA0, AMNW24GECA0
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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

! DİKKAT
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
• Klimanın sınıfına uygun standart bir şalter ve sigorta kullanın.
Aksi takdirde elektrik çarpması veya ürün arızası meydana gelebilir.
• Klimayı monte ederken veya yerini değiştirirken bir yetkili servis merkeziyle irtibata geçin.
Aksi takdirde ciddi yaralanma veya ürün arızası meydana gelebilir.
• Daima bir topraklama uçlu fiş ve priz kullanın.
Aksi takdirde, bir elektrik çarpması veya ürün arızası meydana gelebilir.
• Kumanda kutusunun panelini ve kapağını güvenli bir şekilde takın.
Aksi takdirde bir patlama veya yangın meydana gelebilir.
• Klimayı kullanmadan önce bunun için ayrılmış bir elektrik fişi ve şalter kullanın.
Aksi takdirde elektrik çarpması veya ürün arızası meydana gelebilir.
• Klimanın sınıfına uygun standart bir şalter ve sigorta kullanın.
Aksi takdirde elektrik çarpması veya ürün arızası meydana gelebilir.
• Güç kablosunu modifiye etmeyin veya uzatmayın. Güç kablosu veya kordonunda çizikler,
soyulmalar veya bozunma olması halinde değiştirilmelidir. Aksi takdirde yangın veya elektrik
çarpması meydana gelebilir.
• Klimayı ambalajından çıkarır veya kurarken dikkatli olun.
Aksi takdirde ciddi yaralanma veya ürün arızası meydana gelebilir.
• Klimayı monte ederken veya yerini değiştirirken bir yetkili servis merkeziyle irtibata geçin.
Aksi takdirde ciddi yaralanma veya ürün arızası meydana gelebilir.
• Klimayı dengesiz bir yüzeye veya düşme tehlikesi olan bir yere monte etmeyin.
Aksi takdirde, ölüm, ciddi yaralanma veya ürün arızası meydana gelebilir.

TÜRKÇE

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

Çalışma
• Nem çok yüksekken veya bir kapı veya pencere açık olduğunda klimanın çok uzun süre
çalıştırılmasına izin vermeyin. Aksi takdirde ürün arızası meydana gelebilir.

TÜRKÇE

• Klima çalışıyor haldeyken, güç kablosunun çekili veya hasarlı olmadığından emin olun.
Aksi takdirde, yangın, elektrik çarpması veya ürün arızası meydana gelebilir.
• Güç kablosu üzerine hiçbir eşya koymayın.
Aksi takdirde elektrik çarpması veya ürün arızası meydana gelebilir.
• Klimayı, fişi takarak veya çıkararak açmayı veya kapamayı denemeyin.
Aksi takdirde yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir.
• Islak ellerle klimaya dokunmayın, çalıştırmayın veya onarım yapmayın.
Aksi takdirde elektrik çarpması veya ürün arızası meydana gelebilir.
• Güç kablosunun yakınına bir ısıtıcı veya diðer ısıtma cihazlarını koymayın.
Yangın, elektrik çarpması veya ürün arızası meydana gelebilir.
• Klima içine su girmesine izin vermeyin. Yangın veya patlama meydana gelebilir.
• Benzin, benzen ve tiner gibi tutuşabilir maddeleri klima yakınında bırakmayın.
Yangın veya patlama meydana gelebilir.
• Klimayı havalandırma olmayan küçük bir yerde uzun süre kullanmayın.
Alanı düzenli olarak havalandırın. Aksi takdirde bir patlama veya yangın meydana gelebilir.
• Bir gaz kaçağı olduğunda, klimayı tekrar kullanmadan önce yeterli şekilde havalandırın.
Aksi takdirde bir patlama veya yangın meydana gelebilir.
• Klimadan ses, koku veya duman gelmesi halinde fişi prizden çekin.
Aksi takdirde bir patlama veya yangın meydana gelebilir.
• Çalıştırmayı durdurun ve fırtınada veya sağanakta pencereyi kapatın.
Eğer mümkünse, fırtına geldiğinde ürünü pencereden çıkarın.
• Ön ızgarayı açtıktan sonra elektrostatik filtreye dokunmayın.
Aksi takdirde elektrik çarpması veya ürün arızası meydana gelebilir.
• Klimanın bir su baskınından dolayı suya batması durumunda yetkili bir servis merkezi ile irtibata
geçin. Aksi takdirde bir patlama veya yangın meydana gelebilir.
• Suyun ürüne girmesi konusunda dikkatli olun.
• Bu klima ve bir ısıtıcı gibi ısıtma cihazı aynı anda kullanıldığında yeterli havalandırma yapıldığından
emin olun. Aksi takdirde, yangın, ciddi yaralanma veya ürün arızası meydana gelebilir.
• Klimayı temizler veya onarırken gücü kapatın ve fişi prizden çekin.
Aksi takdirde ölüm, ciddi yaralanma veya ürün arızası meydana gelebilir.
• Klima uzun bir süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çekin.
Aksi takdirde ürün arızası meydana gelebilir.
• Klima üzerine hiçbir şey koymayın. Ürün arızasına neden olabilir.
• İç temizlik için, Yetkili Servis Merkezi ile ya da bir bayii ile temasa geçin.
Cihazda korozyona veya hasara sebep olacak sert deterjan kullanmayın.
Sert deterjan ürüne zarar verebilir, yangına veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
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! DIKKAT
Kurulum

• Yoğuşan suyun doğru şekilde tahliyesi için tahliye hortumunu düzgün şekilde takın.
Aksi takdirde ürün arızası meydana gelebilir.
• Ürünü kurarken düzgün tutun.
• Klimayı dış ünitenin sesinin veya çıkış gazının komşuları rahatsız etmeyeceği bir yere takın.
Aksi takdirde komşularla aranızda sorun çıkabilir.
• Donanımı taşırken, en az 2 kişi veya bir forklift kullanılmalıdır.
Aksi takdirde ciddi bir yaralanma olabilir.
• Klimayı doğrudan deniz rüzgarlarına (tuz püskürtmesi) maruz kalacak bir yere takmayın.
Ürün arızasına neden olabilir.

Çalışma
• İnsanların, hayvanları veya bitkilerin klimadan gelen sıcak veya soğuk havaya maruz kalmasını
engelleyin. Aksi takdirde ciddi bir yaralanma olabilir.
• Ürünü gıdaları, sanat eserlerini vb. soðutma gibi özel amaçlar doðrultusunda kullanmayın.
Bu, bir tüketici klimasıdır, soðutma sistemi deðildir.
Ölüm, ciddi yaralanma veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Içeriye veya dışarıya hava akışını bloke etmeyin. Patlama veya ürün arızası meydana gelebilir.
• Klimayı temizlerken güçlü temizlik maddeleri veya solventler kullanmayın, su püskürtmeyin.
Pürüzsüz bir bez kullanın. Ciddi yaralanma veya ürün arızasına neden olabilir.
• Hava filtresini çıkarırken klimanın metal aksamlarına asla dokunmayın.
Ciddi yaralanma veya ürün arızasına neden olabilir.
• Klima üzerine hiçbir şey koymayın. Ürün arızasına neden olabilir.
• Temizledikten sonra daima filtreyi yerine iyice takın.
Filtreyi iki haftada bir veya gerekirse daha sık temizleyin.
• Klima çalışırken hava giriş veya çıkışına ellerinizi veya başka nesneleri sokmayın.
Aksi takdirde elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Klimadan boşaltılan suyu içmeyin. Ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.
• Klimayı yüksekte temizler, bakımını yapar veya onarırken sağlam bir tabure veya merdiven kullanın.
Aksi takdirde ciddi yaralanma veya ürün arızası meydana gelebilir.
• Uzaktan kumandanın pillerini diğer türde pillerle veya yeni pillerle kullanılmış pilleri karıştırmayın.
Aksi takdirde ürün arızası meydana gelebilir.
• Pilleri tekrar şarj etmeyin ya da parçalamayın.
Aksi takdirde patlama, yangın veya ciddi yaralanma meydana gelebilir.
• Bir pil sızıntısı varsa uzaktan kumandayı kullanmayın.
Elbiseniz veya cildinize pil suyu bulaşırsa, temiz suyla iyice yıkayın.
Aksi takdirde ciddi yaralanmaya neden olabilir.
• Bir kaçaktan akan pil suyunu yutmanız halinde, ağzınızın iç kısmını iyice yıkayın ve bir doktora
başvurun. Aksi takdirde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

TÜRKÇE

• Klimayı kurduktan veya onardıktan sonra soğutucu akışkan kaçağı olmadığından emin olun
Aksi takdirde ürün arızası meydana gelebilir.

6

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
TÜRKÇE

2 ENERJİ TASARRUFUNA
YÖNELİK İPUÇLARI

3 ÖNEMLİ GÜVENLİK
TALİMATLARI

7 KULLANIMDAN ÖNCE

13 GELİŞMİŞ İŞLEVLER
13

Hava sıcaklığının çabucak değiştirilmesi

13

İç mekan hava arıtımı

13

- Otomatik Temizleme işlemi

14

Plazma Arıtım işlemi

14

Otomatik işletim

15

Otomatik Geçiş işlemi

15

Enerji tasarruﬂu soğutma modu

7

Bileşenler

15

Ekran parlaklığı

8

Uzaktan kumandanın kullanılması

16

9

- Pillerin yerleştirilmesi

Klimanın uzaktan kumandasız
çalıştırılması

9

- Uzaktan kumanda tutucusunun
takılmasır

16

Klimanın otomatik olarak tekrar
başlatılması

10 TEMEL İŞLEVLER

17 BAKIM

10

Odanızın soğutulması

18

Hava ﬁltresinin temizlenmesi

10

Odanızın ısıtılması

18

10

Nemin giderilmesi

Anti-alerji ﬁltresi ve üçlü ﬁltrenin
temizlenmesi

11

Odanızın havalandırılması

18

Plazma ﬁltresinin temizlenmesi

11

Fan hızının ayarlanması

11

Hava akım yönünün ayarlanması

11

Zamanlayıcının ayarlanması

11

- Mevcut geçerli zamanın ayarlanması

12

- Ayarlanan bir zamanda klimanın
otomatik olarak açılması

12

- Ayarlanan bir zamanda klimanın
otomatik olarak kapatılması

12

- Zaman ayarlayıcının iptal edilmesi

12

Uyku modunun ayarlanması

19 ARIZA GİDERME
19

Kendi-kendine teşhis işlevi

19

Servis çağırmadan önce

KULLANIMDAN ÖNCE

7

KULLANIMDAN ÖNCE
Bileşenler
Hava giriş
Hava ﬁltresi

Açma/Kapama düğmesi

Ön ızgara

Üçlü ﬁltre
Yatay
menfezi

Hava çıkışı
Dikey açıklık

İşlem
lambası

Sinyal Alıcı

Anti-alerji ﬁltre

* Özellik modele göre değişebilir.

!

NOT

Çalışma lambalarının sayısı ve bulundukları konumlar klima modeline göre değişiklik
gösterebilir.

Dış ünite
Hava giriş menfezleri

Hava çıkış menfezleri
Soğutucu madde
boru tesisatı
Boşaltma hortumu
Bağlantı kablosu
Base plate
* Özellik modele göre değişebilir.

TÜRKÇE

İç ünite
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KULLANIMDAN ÖNCE

Uzaktan kumandanın kullanılması
TÜRKÇE

Klimayı uzaktan kumandayla daha rahat kullanabilirsiniz.
İlave işlevleri uzaktan kumanda kapağının altında bulabilirsiniz.

Kablosuz uzaktan kumanda
Kumanda
Ekran
paneli

Açıklama

/

E

HAVA SİRKÜLASYON DÜĞMESİ
Soğutma veya ısıtma yapmadan odadaki hava
sirkülasyonu için kullanılır.

l

=

Uyku modu oto düğmesi*: Uyku modu
oto işlemini ayarlar.

e

y

Sıcaklık ayar tuşları: Isıtma ve soğutma
esnasında oda sıcaklığını ayarlar.

d

-

g

7v

İç alan fan hız tuşu: Fan devir hızını
ayarlar.

f

A C
D B

Çalışma modu seçim düğmesi *:
Çalışma modunu seçer.
Soğutma işlemi (A) / Otomatik
çalıştırma veya otomatik değiştirme
(C) / Nem alma işlemi (D) / Isıtma
çalıştırma (B)

h

N

Ekran

Kumanda
paneli

ij

k

Açma/Kapama düğmesi: Gücü
açar/kapar.

Jet soğutma/ısıtma düğmesi*: İç alanı
havasını kısa bir sürede ısıtır veya
soğutur.

Hava akım yönü tuşu: Hava akımı
H I yönünü dikey veya yatay olarak ayarlar.

S

mn z

Sıcaklık gösterge tuşu: Oda sıcaklığını
gösterir. 5 saniye basılması halinde
sıcaklık birimini °C’den °F’ye değiştirir.
Zamanlayıcı tuşu: Mevcut geçerli
zamanı ve başlama/sona erme zamanını
ayarlar.
Navigasyon ve işlevler tuşu *: Zamanı
ve özel işlevleri ayarlar.
J: Oto temizle / G: Enerji tasarruflu
soğutmada çalışır / LIGHT : İç ünite ekranının parlaklığını ayarlar

c
b
\

J G

p

-

Ayarla/temizle tuşu: İşlevleri ayarlar
veya iptal eder.

r

-

Reset tuşu: Klima ayarlarını sıfırlar.

* Modele bağlı olarak bazı işlevler desteklenmeyebilir.

KULLANIMDAN ÖNCE

Pillerin yerleştirilmesi

2 Tutucuyu, 2 vidayı tornavida ile takarak
tespit edin.

TÜRKÇE

Uzaktan kumandayı kullanmadan önce pilleri
takın. Kullanılan pil türü: AAA (1.5 V).
1 Pil kapağını çıkarın.

3 Uzaktan kumandayı tutucuya kaydırın.

2 Yeni pilleri takın ve + ve – uçların doğru
şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

Çalıştırma yöntemi
3 Akü kapağını yerine takın.

!

Uzaktan kumandayı çalıştırmak için klimanın
altındaki sinyal alıcıya yönlendirin.

NOT

Uzaktan kumandanın ekranı silinmeye
başlarsa, pilleri değiştirin.

Uzaktan kumanda tutucusunun
takılması
Uzaktan kumandayı korumak için tutucuyu
doğrudan güneş ışığı almayan bir yere takın.
1 Güvenli ve kolay erişilebilen bir yer seçin.
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!

NOT

• Uzaktan kumanda yönlendirildiği
takdirde diğer elektronik cihazları da
çalıştırabilir. Uzaktan kumandayı klimanın
sinyal alıcısına yönlendirdiğinizden emin
olun.
• Doğru işletim için sinyal verici ve alıcısını
bir yumuşak bezle temizleyin.

10 TEMEL İŞLEVLER

TEMEL İŞLEVLER
TÜRKÇE

Odanızın soğutulması

Nemin giderilmesi

(Soğutma işlemi)
1 Gücü açmak için d tuşuna basın.
2 Otomatik çalışmayı seçmek için f tuşuna

(Nem giderme işlemi)

basın.
- Ekranda A görüntülenir.

Bu mod, içinde küf oluşumunu engellemek
için yüksek nemli ortamlardaki veya yağmur
mevsimindeki aşırı nemi giderir. Bu mod
optimal nem seviyesini muhafaza etmek için
oda sıcaklığı ve fan hızını otomatik olarak
ayarlar.
1 Gücü açmak için d tuşuna basın.
2 Nem giderme işlemini seçmek için f
tuşuna arka arkaya basın.
- Ekranda D görüntülenir.

3 İstenen sıcaklığı ayarlamak için u veya v
tuşuna basın.
- Sıcaklık 18°C - 30°C arasındadır.

Odanızın ısıtılması
(Isıtma işlemi)
1 Gücü açmak için d tuşuna basın.
2 Isıtma işlemini seçmek için f tuşuna arka
arkaya basın.
- Ekranda B görüntülenir.

3 İstenen sıcaklığı ayarlamak için u veya v

tuşuna basın.
- Sıcaklık 16°C - 30°C arasında ayarlanabilir.

!

NOT

Yalnızca soğutan modellerde bu işlev
desteklenmez.

!

NOT

• Otomatik olarak ayarlandığı için bu mod
dahilinde oda sıcaklığı ayarlanamaz.
Ayrıca, oda sıcaklığı ekranda görüntülenmez.

TEMEL İŞLEVLER

Odanızın havalandırılması
(Hava Dolaşım işlemi)

Hava akım yönünün ayarlanması
1 Hava akımı yönünü dikey olarak ayarlamak
için i devamlı basın ve istenilen yönü
seçin.
- Hava akımı yönünü otomatik olarak ayarlamak için H H’yi seçin.
2 Hava akımı yönünü yatay olarak ayarlamak
için j devamlı basın ve istenilen yönü
seçin.
- Hava akımı yönünü otomatik olarak ayarlamak için I Ito’yu seçin.

!

3 Fan hızı ayarı için g tuşuna basın.

Fan hızının ayarlanması
1 Fan hızı ayarı için g tuşuna arka arkaya
basın.
- Doğal hava isterseniz 5 tuşuna basın.
Fan hızı otomatik olarak ayarlanır.

NOT

• Modele bağlı olarak hava akımının yatay
olarak ayarlanması mümkün olmayabilir.
• Hava deflektörünün gelişigüzel olarak
ayarlanması üründe arıza yaratabilir.
• Klimayı tekrar başlatırsanız, önceden
ayarlanan hava akım yönünde çalışır,
yani hava deflektörü uzaktan kumanda
üzerinde görüntülenen simgeye uymaz.
Bu durum meydana gelince, hava
akımının yönünü ayarlamak için i veya
j tuşuna basın.

Zamanlayıcının ayarlanması
Enerji tasarrufu ve klimanın daha verimli çalışması için zamanlayıcı işlevini kullanabilirsiniz.

Mevcut geçerli zamanın ayarlanması
1 p tuşuna 3 saniyeden uzun bir süre basın.
- Ekranın alt kısmında AM/PM simgesi
belirir.

TÜRKÇE

Bu mod oda sıcaklığını değiştirmeden yalnızca
içerideki havayı devirdaim eder. Soğutma lambası hava dolaşım modunda yanar.
1 Gücü açmak için d tuşuna basın.
2 Hava sirkülasyonu seçmek için / tuşuna
basın.
- Ekranda E görüntülenir.
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12 TEMEL İŞLEVLER

2 Dakikayı seçmek için o veya q tuşuna

Zaman ayarlayıcının iptal edilmesi

basın.
3 Bitirmek için p tuşuna basın.

1 m tuşuna basın.
2 Zamanlayıcı ayar iptali için m veya n

TÜRKÇE

tuşuna basın.

3 p tuşuna basın.

Ayarlanan bir zamanda klimanın
otomatik olarak açılması

- Tüm zamanlayıcı ayarlarını iptal etmek için
p tuşuna basın.

1 m tuşuna basın.
- Ekranın alt kısmında aşağıdaki simge belirir.

2 Dakikayı seçmek için o veya q tuşuna
basın.

3 Bitirmek için tuşuna basın.

Uyku modunun ayarlanması
Uyuduğunuzda klimanın otomatik olarak
kapanması için uyku modunu kullanın.
1 Gücü açmak için d tuşuna basın.
2 l tuşuna basın.
3 Saati seçmek (azami 7 saat) için o veya
q tuşuna basın.
4 Bitirmek için p tuşuna basın.
- Uyku modunda ekranda T görüntülenir.

Ayarlanan bir zamanda klimanın
otomatik olarak kapatılması
1 n tuşuna basın.
- Ekranın alt kısmında aşağıdaki simge
belirir.

!
2 Dakikayı seçmek için o veya q tuşuna
basın.

3 Bitirmek için p tuşuna basın.

NOT

Soğutma ve Nem Giderme modlarında,
daha konforlu bir uyku için sıcaklık 30
dakika sonra sıcaklık 1°C ve 30 dakika
sonra 1°C daha yükselir. Sıcaklık önceden
ayarlanan sıcaklığın 2°C üzerine yükselir.

GELİŞMİŞ İŞLEVLER 13

GELİŞMİŞ İŞLEVLER
Klima bazı ilave gelişmiş işlevler sunmaktadır.

(Jet Soğutma/Isıtma işlemi)
Bu mod, iç alanın havasını yazın çabucak
soğutmanızı kışın da ısıtmanızı mümkün kılar.
1 Gücü açmak için d tuşuna basın.
2 h tuşuna basın.

- Jet soğutma modunda 30 dakika boyunca
18°C ısıda dışarı güçlü hava akımı verilir.
- Jet ısıtma modunda 30 dakika boyunca
30°C ısıda dışarı güçlü hava akımı verilir.

!

NOT

• Hava Dolaşım, Otomatik veya Otomatik
Geçiş modunda bu fonksiyon kullanılamaz.
• Modele bağlı olarak bu işlev desteklenmeyebilir.

Otomatik Temizleme işlemi
Soğutma ve nem giderme işlemlerinde, iç alan
ünitesi içinde rutubet oluşur. Bu rutubeti gidermek için otomatik temizleme işlevini kullanın.
1 Gücü açmak için d tuşuna basın.
2 c tuşuna basın.
- Ekranda J görüntülenir.

- Gücü kapatırsanız, fan 30 dakika çalışır ve
iç alan ünitesinin içini temizler.

!

NOT

Otomatik temizleme modu devredeyken
bazı tuşlar kullanılamaz.

TÜRKÇE

Hava sıcaklığının çabucak
değiştirilmesi

İç mekan hava arıtımı
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TÜRKÇE

Plazma Arıtım işlemi

Otomatik işletim(Yapay zeka)

LG tarafından geliştirilen plazma filtresi temiz
ve taze hava tedarik etmek için giriş havasındaki mikroskopik kirletici maddeleri giderir.
1 Gücü açmak için d tuşuna basın.
2 a tuşuna basın.
- Ekranda F görüntülenir.

İstenilen sıcaklığı ve iç ünite fan hızını
ayarlayabilirsiniz. Ayarlanan sıcaklık aralığı
18~30°C
1 Gücü açmak için d tuşuna basın.
2 Oto işlemi seçmek için f tuşuna sürekli
basın.
3 Eğer sıcaklık istenilen sıcaklığın üstünde
veya altında ise, istediğiniz çalıştırma
kodunu seçmek için o veya q tuşuna
basın.

!

NOT

• Bu işlevi, klimayı açmadan a tuşuna
basarak kullanabilirsiniz.
• Hem plazma lambası, hem de soğutma
lambası plazma arıtımı işlemi sırasında
yanar.
• Modele bağlı olarak bu işlev desteklenmeyebilir.

!

NOT

• Bu modda, hava akışı deflektörün
otomatik dönmesi için ayarını yapabilirsiniz.
• Modele bağlı olarak bu işlev desteklenmeyebilir.
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Klimanın uzaktan kumandasız
çalıştırılması

Bu mod soğutma esnasında güç tüketimini asgari seviyeye indirir ve ayarlanan sıcaklığı daha
rahat bir ortam için optimal seviyeye yükseltir.
1 Gücü açmak için d tuşuna basın.
2 Otomatik çalışmayı seçmek için f tuşuna
basın.
3 b tuşuna basın.
- Ekranda G görüntülenir.

Uzaktan kumanda olmadığında klimayı çalıştırmak için Açma/Kapatma tuşunu kullanın.
Bununla birlikte, fan hızı yükseğe ayarlanır.
1 Ön kapağı açın.
- Kapağın her iki tarafını hafifçe kaldırın.

* Özellik modele göre değişebilir.

2 Açma/Kapatma tuşuna basın.

!

NOT

Modele bağlı olarak bu işlev desteklenmeyebilir.
AÇ(ON)/KAPA(OFF)
düğmesi

* Özellik modele göre değişebilir.

Ekran parlaklığı
İç alan ünite ekranının parlaklığını ayarlayabilirsiniz.
1 Parlaklığı istenen seviyede ayarlamak için
\ tuşuna arka arkaya basın.

!

- Soğutma ve ısıtma modları için, çalışma
modu oda sıcaklığına bağlı olarak değişir.
Ayarlanan
sıcaklık

Çalışma
modu

21°C altında

24°C

Isıtma işlemi

21°C altında
ve 24°C
üzerinde

23°C

Nem giderme
işlemi

24°C üzerinde

22°C

Soğutma
işlemi

Oda sıcaklığı

NOT

Modele bağlı olarak bu işlev desteklenmeyebilir.

- Yalnızca soğutan modeller için sıcaklık
22°C (71,6°F) seviyesine ayarlanır.

TÜRKÇE

Enerji tasarruﬂu soğutma
modu
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Klimanın otomatik olarak
tekrar başlatılması
TÜRKÇE

Bir elektrik kesintisinden sonra klima tekrar
açıldığında, bu işlev eski ayarları geri yükler.
Bu işlev bir fabrika ayarıdır.

Otomatik tekrar başlatmanın devreden çıkarılması
1 Ön kapağı açın.
- Kapağın her iki tarafını hafifçe kaldırın.

* Özellik modele göre değişebilir.

2 On/Off tuşuna 6 saniyeden uzun süre
basın.
- Ünite iki kere bip sesi çıkaracak ve lamba
6 kere yanıp sönecektir.

AÇ(ON)/KAPA(OFF)
düğmesi

* Özellik modele göre değişebilir.
- İşlevin yeniden devreye sokulması için
Açma/Kapama tuşuna 6 saniyeden uzun
süre basın. Ünite iki kere bip sesi
çıkaracak ve mavi lamba 4 kere yanıp
sönecektir.

!

NOT

Açma/Kapama tuşuna 6 saniye yerine 3-5
saniye basarsanız, ünite test çalışmasına
geçecektir. Test çalışmasında, ünite 18
dakika boyunca soğutma için güçlü hava
akımı verir ve daha sonra fabrika ayarlarına
geri döner.
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BAKIM

Plazma ﬁltre/
Anti-alerji ﬁltre
Hava ﬁltresi

Üçlü ﬁltre

* Özellik modele göre değişebilir.
Madde

Temizlik aralığı

Temizleme yöntemi

Hava filtresi

2 hafta

“Hava filtresinin temizlenmesi” konusuna bakın.

Anti-alerji filtresi / Üçlü filtre

3 ay

“Anti-alerji filtresi ve üçlü Filtrenin temizlenmesi"
konusuna bakın.

Plazma filtresi

3 ay

“Plazma filtresinin temizlenmesi” konusuna
bakın.

İç alan ünite yüzeyi

Düzenli olarak

Yumuşak ve kuru bir bez kullanın. Beyazlatıcı
veya aşındırıcı malzemeleri kullanmayın.

Dış ünite

Düzenli olarak

Isı eşanjör bobinlerini ve panel deliklerini temizlemek için buhar kullanın (teknisyene danışın).

! DİKKAT
• Bakım işlemlerinden önce gücü kapatın ve fişi çekin; aksi takdirde elektrik çarpabilir.
• Filtre temizliğinde kullanılacak suyun sıcaklığı 40°C’yi aşmamalıdır.
Deformasyon veya bozunmaya neden olabilir.
• Filtreleri temizlerken uçucu maddeler kullanmayın.
Aksi takdirde ürün yüzeyi zarar görebilir.

!

NOT

• Filtrelerin şekil ve yeri modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
• Bobinde biriken kirlerin çalışma verimliliğini azaltıp enerji maliyetini yükseltebileceği için dış
alan ünitesinin ısı eşanjör ünitesinin bobinlerini düzenli olarak temizlediğinizden emin olun.

TÜRKÇE

Optimal performansı muhafaza etmek ve olası arızaları önlemek için üniteyi düzenli olarak
temizleyin.
* Modele bağlı olarak bu özellik sağlanmayabilir.
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Hava ﬁltresinin temizlenmesi
TÜRKÇE

Hava filtresini 2 haftada bir veya gerekliyse
daha sık temizleyin.
1 Gücü kapatın ve güç kablosunu çıkarın.
2 Ön ızgarayı açın.
- Kapağın her iki tarafını hafifçe kaldırın.

4 Filtreyi doğrudan güneş altında 2 saat
kurutun.

!

NOT

• Filtrelerin şekil ve yeri modele bağlı
olarak değişiklik gösterebilir.
• Ürün özellikleri model tipine göre
değişebilir.

Plazma ﬁltresinin temizlenmesi
1 Gücü kapatın ve güç kablosunu çıkarın.
2 Ön ızgarayı açın ve hava filtresini çıkarın
3 Hava filtresinin topuzunu tutun, hafifçe
kaldırıp üniteden sökün.

(bknz.“Hava filtresinin temizlenmesi”).

3 Plazma filtresini 10 saniyede çıkarın.

4 Kirleri bir elektrikli süpürgesiyle temizleyin.

4 Filtreyi bir elektrikli süpürgeyle veya ılık
suyla temizleyin.
- Kiri çıkarmak zorsa, filtreyi deterjanla ılık
suda yıkayın.
5 Filtreyi gölgede kurutun.

Anti-alerji ﬁltresi ve üçlü
ﬁltrenin temizlenmesi
1 Gücü kapatın ve güç kablosunu çıkarın.
2 Ön ızgarayı açın ve hava filtresini çıkarın
(bknz.“Hava filtresinin temizlenmesi”).

3 Anti-alerji filtresi ve üçlü filtreyi dışarı
çıkarın.

- Kiri çıkarmak zorsa, filtreyi deterjanla ılık
suda yıkayın.
5 Filtreyi gölgede kurutun.

!

NOT

• Filtrelerin şekil ve yeri modele bağlı
olarak değişiklik gösterebilir.
• Plazma filtresi bazı modellerde
olmayabilir.
• Ürün özellikleri model tipine göre
değişebilir.
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ARIZA GİDERME
Kendi-kendine teşhis işlevi

Servis çağırmadan önce
Servis merkezini aramadan önce aşağıdakileri kontrol edin. Sorun devam ederse, yerel servis
merkezinizle irtibata geçin.
Sorun

Olası nedenler

Düzeltme eylemi

Üniteden bir yanık kokusu
ve garip ses geliyor.
Nem seviyesi düşükken bile
iç üniteden su sızıyor.
Güç kablosu hasarlı veya
aşırı ısı üretiyor.

-

Klimayı kapatın, güç kablosunu çıkarın ve
servis merkezini arayın.

Klima fişe takılı değil.

Güç kablosunun çıkışa prize takılı olup olmadığını kontrol edin.

Bir anahtar, şalter (emniyet,
topraklama) veya bir sigorta
doğru çalışmıyor.

Bir sigorta patlak veya
Sigortayı değiştirin veya şalterin atıp
güç kaynağı
atmadığına bakın.
engellenmiş.

Klima çalışmıyor.

Bir elektrik kesintisi
meydana geldi.

Elektrik kesintisi durumunda klimayı
kapatın. Güç geri gelince, 3 dakika bekleyin
ve klimayı açın.

Voltaj çok düşük veya
Şalterin atıp atmadığına bakın.
yüksek.
Klima önceden belirGüç tuşuna tekrar basın.
lenen bir zamanda
otomatikman kapandı.

TÜRKÇE

Bu üründe dahili kendi kendine teşhis işlevine sahiptir. Bir arıza oluşursa, iç ünitenin lambası 2
saniyelik aralıklarla yanıp sönecektir. Bu durum meydana gelirse, bayiiniz veya servis merkezinizle
irtibat kurun.
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Sorun

Olası nedenler

TÜRKÇE

Hava doğru şekilde
dolaşmıyor.

Klimanın önünü bloke eden perde, jaluzi
veya mobilya olmadığından emin olun.

Hava filtresi kirli.

Hava filtresini 2 haftada bir temizleyin.
Daha fazla bilgi için “Hava filtresinin
temizlenmesi” konusuna bakın.

Oda sıcaklığı çok
yüksek.

Yaz mevsiminde içerideki havanın soğutulması daha uzun sürebilir. Bu durumda,
içerideki havayı hemen soğutmak için jet
soğutma işlemini seçin.

Soğuk hava odadan
Klima soğuk hava vermiyor. kaçıyor.

Fan hızını ayarlamak
mümkün değil.

Düzeltme eylemi

Odada havalandırma noktalarından soğuk
hava kaçmadığından emin olun.

İstenen sıcaklık
ayarlanan sıcaklıktan
yüksek.

İstenen sıcaklığı mevcut sıcaklık altında bir
değere ayarlayın.

Yakında bir ısıtma
kaynağı var.

Klima çalışıyorken, bir elektrikli fırın veya
gaz yakacağı gibi ısı üreten bir cihazı kullanmaktan kaçının.

Hava dolaşım işlemi
seçilmiş.

Hava dolaşım işleminde, klimadaki hava
içerideki havayı soğutmadan veya ısıtmadan üflenir. Çalışma modunu soğutma
işlemine ayarlayın.

Otomatik çalışma, jet
çalışma veya nem
giderme işlemi
seçilmiş.

Jet veya nem giderme işlemlerinde olduğu
gibi bazı çalışma modlarıda fan devir hızını
ayarlayamazsınız. Fan devir hızını ayarlayabileceğiniz bir çalışma modu seçin.

Hava dolaşım işlemi
Sıcaklığı ayarlamak mümkün
veya jet çalışma
değil.
seçilmiş.

Jet veya nem giderme işlemlerinde olduğu
gibi bazı çalışma modlarıda sıcaklığı
ayarlayamazsınız. Sıcaklığı ayarlayabileceğiniz bir çalışma modu seçin.
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TEKNIK BELGELER
Kaset tipi iç üniteler
Btu/h
7,000
Btu/h
8,000
mm 756 × 270 × 190
7.2
kg

9,000
10,000
895 × 289 × 215
9.0

12,000
13,200
895 × 289 × 215
9.0

18,000
23,000
19,800
25,500
1,030 × 325 × 255 1,030 × 325 × 255
13.0
13.0

Yetkili Servisler
Değerli Müşterimiz,
Bosch Termoteknik Çağrı Yönetim Merkezi 444 9 474 telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20.00 ile 09.00 arası otomatik kayıt sistemi ile yapılmaktadır. Bu saatler içinde aradığınızda sistemden nöbetçi servis bilgisini alabilirsiniz.)
Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi
444 9 474

TÜRKÇE

AMNW07GEWA0 AMNW09GEBA0 AMNW12GEBA0 AMNW18GECA0 AMNW24GECA0
Soğutma Kapasitesi
Isıtma Kapasitesi
Boyutlar - ünite
Ağırlık (kg)
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Eski cihazınızın imha edilmesi

TÜRKÇE

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

İTHALATÇI FİRMA
Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Ticaret A.Ş.
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Koşuyolu-Kadıköy / İstanbul / TÜRKİYE
Tel: (0 216) 544 11 00
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