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■ Satın alma tarihini göstermeniz veya garanti belgesini ibraz etmeniz gerektiğinde kullanmak üzere
faturanızı bu sayfaya zımbalayın.

BU KILAVUZU OKUYUN
Bu kılavuzun içerisinde Hidro Kit ünitesinin doğru şekilde kullanımı ve bakımına ilişkin birçok faydalı ipucu bulacaksınız.
Kendi kendinize yapabileceğiniz küçük önleyici bakımlar ile klimanın kullanım ömrü boyunca önemli miktarda zaman ve para
tasarrufu sağlayabilirsiniz.
Sorun giderme ipuçları tablosunda genel sorunlara ilişkin birçok çözüm bulabilirsiniz. Sorun Giderme İpuçları tablosuna
başlangıçta göz atmanız durumunda, hiç servis çağırmak
zorunda da kalmayabilirsiniz.

DİKKAT
• Bu ünitenin onarım veya bakımı için yetkili servis teknisyeni ile irtibat kurunuz.
• Bu ünitenin montajı için tesisatçı ile irtibat kurunuz.
• Hidro Kit ünitesi küçük çocukların veya engelli kişilerin
gözetim altında olmadan kullanımı için tasarlanmamıştır.
• Küçük çocuklar gözetim altında tutularak Hidro Kit ünitesini kurcalamalarına engel olunmalıdır.
• Güç kablosu değiştirileceği zaman, değiştirme işlemi
sadece yetkili personel tarafından ve yalnızca orijinal
yedek parçalar kullanılarak gerçekleştirilmelidir.
• Montaj işlemi sadece kalifiye ve yetkili personel tarafından ve Ulusal Elektrik Yönetmeliği'ne uygun olarak yapılmalıdır.
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Emniyet Önlemleri

Emniyet Önlemleri

UYARI

Bu sembol ölüm veya ciddi yaralanma ihtimali olduğunu gösterir.

DİKKAT

Bu sembol sadece malın zarar veya hasara uğrama ihtimali olduğunu gösterir.

UYARI
Cihazı mutlaka topraklayınız.

Kusurlu veya yeterli kapasiteye
sahip olmayan devre kesici kullanmayınız. Bu cihazı özel bir devreye
bağlayarak kullanınız.

Çoklu priz kullanmayın. Bu cihazı
her zaman özel bir devre kesici ile
kullanın .

• Elektrik çarpması riski söz konusudur.

• Yangın veya elektrik çarpması riski söz
konusudur.

• Yangın veya elektrik çarpmasına yol
açabilir.

Elektrik işleri için bayii, satıcı, kalifiye bir elektrikçi veya bir Yetkili
Servis Merkezi ile irtibat kurunuz.
Üniteyi kendiniz sökmeye veya
onarmaya çalışmayınız.

Üniteyi her zaman kablo şemasına
uygun şekilde topraklayınız.
Topraklama telini gaz veya su borularına, paratoner veya telefon topraklama teline bağlamayınız.

Paneli ve kontrol kutusu kapağını
emniyetli bir şekilde monte ediniz.

• Yangın veya elektrik çarpması riski söz
konusudur.

• Yangın veya elektrik çarpması riski söz
konusudur.

• Toz, su vb. nedenlerden dolayı yangın
veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

Uygun nominal değere sahip devre
kesici veya sigorta kullanınız.

Güç kablosunu değiştirmeyin veya
uzatmayın. Eğer güç veya elektrik
kablosunda çizikler varsa veya kılıfı
soyulmuş ya da hasar görmüş ise,
kabloyu değiştirin.

Montaj, sökme veya yeniden montaj
işlemlerinde, daima bayie veya
Yetkili Servis Merkezine başvurun.

• Yangın veya elektrik çarpması riski söz
konusudur.

• Yangın veya elektrik çarpması riski söz
konusudur.

Cihazı kusurlu bir montaj sehpasının
üzerine monte etmeyiniz. Montaj
yapılacak yerin sağlam olmasına dikkat ediniz.

Dış üniteyi kesinlikle hareketli bir
kaide veya devrilme ihtimali olan bir
yere monte etmeyin.

• Ünitenin devrilmesine neden olabilir.

• Yangın, elektrik çarpması, patlama
veya yaralanma riski söz konusudur.
Ünite ıslandığı (su baskını veya
suya batma) takdirde, üniteyi tekrar
kullanımdan önce onarımdan geçirmek için bir Yetkili Servis
Merkezine başvurun.

• Dış ünitenin devrilmesi cihazın hasar
görmesine veya birinin yaralanma ve
hatta ölümüne yol açabilir.

• Yangın veya elektrik çarpması riski söz
konusudur.

Kullanılacak soğutucu akışkanı kontrol etmeyi unutmayınız. Ünite üzerindeki etiketi okuyunuz.

Hasarlı güç kablosu, fiş veya gevşek prizleri kullanmayın.

Üniteye ıslak el ile dokunmayın, kullanmaya veya onarıma çalışmayın.

• Yanlış soğutucu akışkan kullanımı ünitenin normal şekilde çalışmasına engel
olabilir.

• Aksi takdirde, bu durum yangın veya
elektrik çarpmasına yol açabilir.

• Elektrik çarpması veya yangın riski söz
konusudur.
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Kullanıcı veya diğer insanların yaralanmasını ve eşyaların zarar görmesini önlemek için, aşağıdaki
talimatlara uyulması gerekmektedir.
■ Talimatları göz ardı ederek klimanın hatalı kullanımı yaralanma veya hasara yol açabilir.
Talimatların ciddiyet derecesi aşağıdaki semboller ile gösterilmiştir.

Emniyet Önlemleri

Isıtıcı veya diğer ısıtma cihazlarını
güç kablosunun yakınına yerleştirmeyin.

Elektrik aksamına su girmesine izin
vermeyin. Üniteyi su kaynaklarına
uzak bir noktaya monte edin.

• Yangın ve elektrik çarpması riski söz
konusudur.

• Yangın, ünitenin bozulması veya elektrik çarpması riski söz konusudur.

İç/dış kablo bağlantıları sıkıca sabitlenmeli ve kablo, kabloyu bağlantı
terminallerinden çıkmaya zorlayacak hiç bir kuvvet olmayacak şekilde döşenmelidir.
• Uygun olmayan veya gevşek bağlantılar ısı oluşumuna veya yangına
neden olabilir.
Dış ünitede bulunan yükseltici kapasitör elektrik aksamına yüksek
gerilimde elektrik sağlar. Onarım
işlerine başlamadan önce kapasitörü tamamen deşarj etmeyi unutmayın.
• Şarjlı bir kapasitör elektrik çarpmasına
yol açabilir.

Üniteyi sıkıca kapalı (hava almayan)
bir ortamda uzun süre kullanmayın.
Ortamı düzenli aralıklarla havalandırın.

Ambalaj malzemelerini güvenli bir
şekilde elden çıkarın . Montaj veya
bakımda sonra, vida, çivi, pil, kırık
parçalar vb. malzemeleri toplayarak
plastik ambalaj poşetlerine koyarak
atın.
• Çocukların bunlarla oynaması yaralanmaya yol açabilir.

Ünitenin montajı sırasında, ürün ile
birlikte verilen donanım setini kullanın.

• Aksi takdirde, ünite devrilerek ciddi
yaralanmalara yol açabilir.

Ünite çalışırken ön ızgara kapağını
açmayın. (Cihazınızda elektrostatik
filtre varsa, bu filtreye dokunmayınız.)

Ünitenin yakınında alev alıcı gaz
veya yanıcı maddeler bulundurmayın, kullanmayın ve yaklaştırmayın.
• Yangın riski söz konusudur.

Güç kaynağının kirli, gevşek veya
arızalı olup olmadığını kontrol edin
ve ardından üniteyi çalıştırın.

• Kirli, gevşek veya arızalı güç kaynağı
elektrik çarpması veya yangına yol
açabilir.
Yalnızca servis parça listesinde
bulunan parçaları kullanmayı ihmal
etmeyin. Cihaz üzerinde değişiklik
yapmaya çalışmayın.

• Uygun olmayan parçaların kullanımı
elektrik çarpması, aşırı ısı açığa çıkması veya yangına yol açabilir.
Üniteden garip sesler, koku veya
duman gelmesi halinde, hemen
devre kesiciyi kapatın veya güç
besleme kablosunu çıkarın.

• Oksijen yetersizliği ortaya çıkabilir ve
dolayısıyla sağlığınız zarar görebilir.

• Fiziksel yaralanma, elektrik çarpması
veya cihazın bozulması riski söz konusudur.

• Elektrik çarpması veya yangın riski söz
konusudur.

Eğer bir fırın veya ısıtıcı cihaz vb.
ile birlikte kullanılıyorsa, ünitenin
monte edildiği odayı ara sıra havalandırın.

Ünitenin temizlenmesi veya onarımı
sırasında ana güç kaynağını kapatın.

Hiç kimsenin özellikle çocukların
dış üniteye basmamasını veya üzerine düşmemesini sağlayacak
önlemleri alın.

• Oksijen yetersizliği ortaya çıkabilir ve
dolayısıyla sağlığınız zarar görebilir

• Elektrik çarpması riski söz konusudur.

• Fiziksel yaralanmaya ve cihazın hasar
görmesine yol açabilir.

Cihaz çalışırken güç kablosunun
çıkarılmamasına veya hasar görmemesine dikkat ediniz.
• Yangın veya elektrik çarpması riski söz
konusudur.
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Güç kablosunun üzerine HİÇBİR
ŞEY koymayın.

• Yangın veya elektrik çarpması riski söz
konusudur.

Alev alıcı gaz kaçağı meydana geldiğinde, gazı kapatın ve üniteyi
çalıştırmadan önce pencereleri açarak ortamı havalandırın.
• Telefonu kullanmayınız veya ışıkları
açıp kapamayınız. Patlama veya yangın riski söz konusudur.

Emniyet Önlemleri

DİKKAT
Ünite iki veya daha fazla insan ile
kaldırılmalı ve taşınmalıdır.

Cihazın montajını yaparken seviyeyi eşit tutunuz.

• Böylece, fiziksel yaralanmaları önlemiş
olursunuz.

• Bu durum, cihazda korozyona yol açabilir.

• Titreşim veya gürültü bu şekilde önlenebilir.

Cihazı dış üniteden çıkan gürültü
veya sıcak havanın yakın çevrede
hasar veya rahatsızlığa yol açabileceği bir noktaya monte etmeyin.

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

Cihazı yiyecek, sanat eserleri vb.
malzemelerin korunması gibi özel
amaçlar için kullanmayın. Bu cihaz
bir Hidro Kit ünitesi olup bir hassas
soğutma sistemi değildir.

• Bu durum komşularınızın şikayetine ve
dolayısıyla tartışmaya yol açabilir.

• Düşük soğutucu akışkan seviyesi cihazın arızalanmasına neden olabilir.

Hava giriş veya çıkışını kapatmayınız.

Temizlik için yumuşak bir bez kullanınız. Sert deterjan, çözücü veya su
kullanmayın.

Cihazın üzerine basmayınız veya bir
şey koymayınız. (dış üniteler)

• Yangın, elektrik çarpması veya cihazın
plastik aksamının hasar görmesi riski
söz konusudur.

• Fiziksel yaralanma veya cihazın bozulma riski söz konusudur.

• Bu durum, cihazın bozulmasına yol
açabilir.

Ünite çalışırken hava giriş veya çıkışına elinizi veya başka cisimleri
sokmayın.

Cihazı paketinden çıkarırken veya
montajını yaparken dikkatli olunuz.

• Fiziksel yaralanmaya yol açabilecek
keskin ve hareketli parçalar mevcuttur.

• Keskin kenarlar yaralanmaya yol açabilir.

Sökme veya kaldırma sırasında üniteyi yan yatırmayın.

Montaj sırasında soğutucu gaz kaçağının meydana gelmesi durumunda,
ortamı hemen havalandırın.

• İçerde bulunan yoğuşma suyu dışarıya
akabilir.

• Aksi takdirde sağlınız zarar görebilir..

Kendinizi, çocukları veya bitkileri
soğuk ya da sıcak hava cereyanında bırakmayın.

Yüksek bir noktaya monte edilen
ünitenin temizliği, bakımı veya onarımı sırasında sağlam bir iskemle
veya merdiven kullanın.

• Sağlığınız bozulabilir.

• Cihazın hasar veya zarara maruz
kalma riski söz konusudur.

Onarım sırasında soğutucu gaz
kaçağının meydana gelmesi durumunda, sızan soğutucu gaza
dokunmayın.
• Soğutucu gaz donmaya (soğuk
yanma) neden olabilir.
Ünitenin sökülmesi, soğutucu akışkan yağının ve diğer parçaların
değiştirilmesi işlemleri yerel ve ulusal standartlara uygun olarak yapılmalıdır.

• Dikkatli olunuz ve fiziksel yaralanmalardan kaçınınız.
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Cihazı denizden gelen rüzgarlara
(tuz serpintisi) doğrudan maruz
kalacağı yerlere monte etmeyiniz.

Ürün Bilgileri

Ürün Bilgileri
Ünitenin Tipik Görünümü

Su Çıkışı

Gaz tarafı
Sıvı tarafı

Tahliye
Su Girişi

DİKKAT
İç ünite için ayrı bir güç kaynağı kullanılmalıdır. (Dış üniteye ait güç terminaline bağlamayın ve
gerekli gücü buradan almayın.)

6 Hidro Kit

Ürün Bilgileri

Uzaktan Kumanda
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ڸ

ۀ
ڿ
ھ
ڽ
ہ
ۂ

ڹ
ں
ڻ

ZDWHU
KHDWLQJ
WHPS
RSHU
PRGH

ڼ

ۃ
ۄ
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Adı
Gösterge paneli
Sıcaklık Değiştirme Tuşu
Su Isıtmayı Açma / Kapatma Tuşu
Güç Butonu
Çalışma Modu Seçme Tuşu
Sessiz Modu Açma / Kapatma Tuşu
Sıcaklık Ayar Modu Tuşu
Sıcaklık Gösterge Modu Tuşu
Fonksiyon Ayar Tuşu
Programlama Tuşu
Yön Tuşları (Yukarı, Aşağı, Sol, Sağ)
Ayar / Geri Alma tuşu
ESC Tuşu

❈ Gri dolgu ile gösterilen fonksiyonlar çalışmayabilir ve ekranda görüntülenemeyebilir.
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Kullanım talimatları
Bilgileri Görüntüleme
SU POMPASI
Bu simge su pompasının devrede olduğunu gösterir.

YARDIMCI SOLAR ISI POMPASI
Bu simge yardımcı solar ısı pompasının devrede olduğunu gösterir.
NOT : Yardımcı solar ısı pompasının sisteme takılması zorunlu değildir, ancak saha şartlarına bağlı olarak takılması tavsiye edilir, bu simge yardımcı solar ısı pompası monte edilmemiş
olsa bile ekrana gelebilir.

BUZ ERİTME
Bu simge buz eritme modunun açık olduğunu gösterir.
Ortam ısıtma işletimi veya kullanım suyu tankı ısıtma işletimi modunda, düşük dış ortam
sıcaklığı ve nem nedeniyle dış ünitedeki ısı eşanjöründe donma meydana gelebilir. Bu
risk gerçekleştiğinde, ünite buz eritme moduna geçer. Çevrimi tersine çevirir ve iç üniteden ısı alarak dış sistemin donmasını önler. Bu mod otomatik olarak çalışır.

SICAKLIK KORUMA
Bu modun amacı, sıcaklığı sabit tutarak su borularının donma nedeniyle zarar görmesine
engel olmaktır.

DIŞ ÜNİTE
Bu simge dış ünitenin devrede olduğunu gösterir.

ÇOCUK KİLİDİ
FONKSİYON YOK
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Kullanım talimatları

MERKEZİ KUMANDA
Bu simge cihazın merkezi kumanda aracılığıyla kontrol edildiğini gösterir.

TÜRKÇE

TERMOSTAT
Bu simge termostat bağlantısını gösterir.

KÜÇÜK SORUN
Bu simge küçük bir sorunun ortaya çıktığını gösterir.

BÜYÜK SORUN
Bu simge büyük bir sorunun ortaya çıktığını gösterir.
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Mod Değiştirme
Cihazı açın ve işletim modunu seçin.

1

Güç Butonuna basarak cihazı çalıştırın.

2

OPER MODE Tuşuna basarak bir işletim modu seçin.

Soğutma işletimi

Isıtma işletimi

Hava şartlarına bağlı
işletim

Çalışma Modu
• Soğutma İşletimi - Ünite zemin soğutma veya FCU soğutma sisteminde kullanılacak soğuk suyu
üretir.
• Isıtma İşletimi - Ünite zemin ısıtma veya FCU ısıtma sisteminde kullanılacak sıcak suyu üretir.
• Hava şartlarına bağlı Isıtma İşletimi - Bu modda iken, ısıtma ayar noktası önceden tanımlanmış
sıcaklık profili aracılığıyla otomatik olarak belirlenir.

Hedef Sıcaklık Seçimi

1

SET TEMP Tuşuna basarak bir işletim modu seçin.

Oda sıcaklığı

2

Su Çıkış sıcaklığı

Kullanım Suyu Tankı
sıcaklığı

Change Temperature (Sıcaklık Değiştirme) tuşlarına basarak her modda istenen sıcaklık ayarını yapın.
Sıcaklığı artırır

Sıcaklığı düşürü

❊ Not
: Bir kez basıldığında sıcaklık 1°C veya 2°F artar
: Bir kez basıldığında sıcaklık 1°C veya 2°F düşer
• Montaj ayarları modunda iken her moda ait sıcaklık aralığında değişiklik yapılabilir. Fonksiyon
Kodu 11 ile 15'e bakınız.
• Oda Sıcaklığı ayarı Uzak Oda Havası Sensörü (ayrı olarak satılır) üniteye takılı ise kullanılabilir.
Fonksiyon Kodu 03'e bakınız.
• Kullanım Suyu Tankı sıcaklık ayarı Kullanım Suyu Tankı monte edilmiş ise kullanılabilir.
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Hava şartlarına bağlı İşletim

1

OPER MODE Tuşuna basarak Hava şartlarına bağlı işletim modunu seçin:

2

Sıcaklık Değiştirme tuşlarına basarak istenen sıcaklık seviyesini ayarlayın.

: Hava Şartlarına Bağlı
işletim simgesi

Örnek) Sıcaklık profilini 3°C düşürme (oda
sıcaklığına bağlı olarak)
<Sıcaklık ayarı adımı (birim : °C)>
-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Soğuk

Sıcak

View Temperature

1

: Oda Sıcaklığı Göstergesi

View Temperature (Sıcaklık
Gösterge) Tuşuna arka arkaya
basarak Sıcaklığı seçin.
(Sıcaklık Gösterge tuşuna basıldığında, oda sıcaklığı 5 saniye
süreyle ekranda belirir.)

: Su Giriş Sıcaklığı Göstergesi
: Su Çıkış Sıcaklığı Göstergesi
: Kullanım Suyu Sıcaklığı Göstergesi
(YALNIZCA kullanım suyu ısıtma
modunda iken ekrana gelir)
: Solar Sıcaklık Göstergesi (YALNIZCA kullanım suyu ısıtma
modunda iken ekrana gelir)

Sıcaklık

Sıcaklık Aralığı

Görüntüleme şekli

aşağıda 11°C(51°F)

Lo (Düşük)

11°C(51°F) ~ 39°C(102°F)

gerçek sıcaklık

above 39°C(102°F)

Hi (Yüksek)

aşağıda 0°C(32°F) [*aşağıda 40°C(104°F) ]

Lo (Düşük)

0°C(32°F) ~ 92°C(197°F) [*40°C(104°F) ~ 120°C(248°F) ]

gerçek sıcaklık

yukarıda 92°C(197°F) [*yukarıda 120°C(248°F) ]

Hi (Yüksek)

Hava

Su

[* : Solar Thermal Temperature]
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Bu mod yalnızca ısıtma için geçerlidir.
Enerji tasarrufu sağlamak ve maksimum konfor için, ayar sıcaklığı dış ortam sıcaklığına göre belirlenir. Eğer dış ortam sıcaklığı düşerse, ev için belirlenen ısıtma kapasitesi de otomatik olarak artırılır ve
oda sıcaklığının aynı kalması sağlanır. Tüm parametreler devreye alma sırasında montajı yapan tesisatçı tarafından ayarlanır ve ortamın özelliklerine uygun olması sağlanır.

Kullanım talimatları

Çocuk Kilidi
Bu fonksiyon çocukların veya başka kişilerin kumandayı kullanmasına engel olmaya yarar.

1

Function Setting (Fonksiyon Ayar) Tuşuna basarak kullanıcı ayar moduna girin. (Fonksiyon bölmesi yanıp sönmeye başlar)

2

Set/Clear (Ayar/ Geri Alma) tuşuna basarak
seçim işlemini bitirin. Fonksiyon bölmesi ekrandan kaybolur.

3

Çocuk Kilidi devrede iken, sıcaklık gösterge tuşu
ve ayar/geri alma tuşu dışında herhangi bir tuşa
basıldığında (
) simgesi ve 'CL' 3 saniye
süreyle ekranda belirir.

4

Bu ayarı iptal etmek için, (
) simgesi yanıp
sönene kadar Fonksiyon Ayar tuşuna basın ve
ardından ayar/geri alma tuşuna tıklayın.
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Kullanım talimatları

Hata kodu ekranı
İç ünitede bir hata ortaya çıktığında, uzaktan kumanda ekranında bir hata kodu belirir.

İç ünitede bir sorun tespit edildi. Çoğu durumda, bu sorun sensör hataları ile ilgilidir. Bu
durumda, Hidro Kit ünitesi acil durum modunda (yalnızca Isıtma işletimi modu) çalışabilir.

<Ekran>

Büyük sorun
Dış ünitede bir sorun tespit edildi.

<Ekran>

Kritik hata
Kritik hata durumunda, cihaz çalışmayı durdurur.
Bu durumda iken, 'CH' ve hata kodu No. sırayla ekranda belirir.

<Ekran>

Hidro Kit Kullanim Kilavuzu 13
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Küçük sorun

Kullanım talimatları

Geçerli Zaman Ayarı
Geçerli zaman ayarı yapılabilir.
Programlama tuşuna iki kez art arda basarak Setting current time
(Geçerli zaman ayarı) moduna girin.

1

2

Sol ve sağ yön tuşlarına basarak geçerli
günü ayarlayın.

3

Aşağı yön tuşuna basarak AM/PM bölümüne geçin ve burada gerekli ayarı
yapın. (AM/PM bölümü yanıp sönmeye
başlar)

4

Sağ yön tuşuna basarak "Hour" ("Saat")
bölümüne geçin. ("Hour" ("Saat") bölümü yanıp sönmeye başlar)

5

Yukarı ve aşağı yön tuşlarına basarak
Saati ayarlayın.

6
7

Sağ yön tuşuna basarak "Minute"
("Dakika") bölümüne geçin. ("Minute"
("Dakika") bölümü yanıp sönmeye başlar)
Yukarı ve aşağı yön tuşlarına basarak
Dakikayı ayarlayın.

8

Ayar işlemini bitirdiyseniz, ayar/geri
alma tuşuna basın..

9

Çıkmak için ESC (çıkış) tuşuna basın ya da sistem 25 saniye içinde herhangi bir tuşa basılmadığında otomatik olarak kapanır.
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Kullanım talimatları

Programlama: Basit Rezervasyon Ayarı
Rezervasyonu kolayca açabilirsiniz. (YALNIZCA ünite bekleme modunda iken devreye girer.)
Programlama tuşuna basarak Programming
(Programlama) moduna girin. (fonksiyon
bölümü yanıp sönmeye başlar)

2

Yukarı ve aşağı yön tuşlarına basarak
rezervasyon süresini ayarlayın.

3

Ayar işlemini bitirdiyseniz, ayar/geri alma tuşuna basarak programlama işlemini tamamlayın.

4

Çıkmak için ESC (çıkış) tuşuna basın ya da sistem 25 saniye içinde herhangi bir tuşa basılmadığında otomatik olarak kapanır.

TÜRKÇE

1

Programlama: Uyku Rezervasyonu Ayarı
Rezervasyonu kolayca kapatabilirsiniz (uyku modu). (YALNIZCA ünite çalışırken devreye girer.)

1

Programlama tuşuna basarak Programming
(Programlama) moduna girin. Programlama
tuşuna sürekli basarak [uyku rezervasyonu]
seçimini yapın. (bölüm yanıp sönmeye başlar)

2

Yukarı ve aşağı yön tuşlarına basarak
rezervasyon süresini ayarlayın.

3

Ayar işlemini bitirdiyseniz, ayar/geri alma tuşuna basarak programlama işlemini tamamlayın.

4

Çıkmak için ESC (çıkış) tuşuna basın ya da sistem 25 saniye içinde herhangi bir tuşa basılmadığında otomatik olarak kapanır.
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Kullanım talimatları

Programlama: ON (AÇMA) Rezervasyonu Ayarı
Bu fonksiyon bir ayar süresi sona erdikten sonra cihazın devreye girmesini mümkün kılar.

1

Programlama tuşuna basarak Programming
(Programlama) moduna girin. Programlama
tuşuna sürekli basarak [açma rezervasyonu]
seçimini yapın. (bölüm yanıp sönmeye başlar)

2

Yukarı ve aşağı yön tuşlarına basarak
AM/PM ayarını yapın.

3

Sağ yön tuşuna basarak "Hour" ("Saat")
bölümüne geçin. ("Hour" ("Saat") bölümü yanıp sönmeye başlar)

4

Yukarı ve aşağı yön tuşlarına basarak
Saati ayarlayın.

5

Sağ yön tuşuna basarak "Minute"
("Dakika") bölümüne geçin. ("Minute"
("Dakika") bölümü yanıp sönmeye başlar)

6

Yukarı ve aşağı yön tuşlarına basarak
Dakikayı ayarlayın.

7

Ayar işlemini bitirdiyseniz, ayar/geri alma tuşuna basarak programlama işlemini tamamlayın.

8

Çıkmak için ESC (çıkış) tuşuna basın ya da sistem 25 saniye
içinde herhangi bir tuşa basılmadığında otomatik olarak kapanır.
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Kullanım talimatları

Programlama: OFF (KAPATMA) Rezervasyonu Ayarı
Bu fonksiyon bir ayar süresi sona erdikten sonra cihazın devreden çıkmasını mümkün kılar.
Programlama tuşuna basarak Programming
(Programlama) moduna girin. Programlama
tuşuna sürekli basarak [kapatma rezervasyonu]
seçimini yapın. (bölüm yanıp sönmeye başlar)

2

Yukarı ve aşağı yön tuşlarına basarak
AM/PM ayarını yapın.

3

Sağ yön tuşuna basarak "Hour" ("Saat")
bölümüne geçin. ("Hour" ("Saat") bölümü yanıp sönmeye başlar)

4

Yukarı ve aşağı yön tuşlarına basarak
Saati ayarlayın.

5

Sağ yön tuşuna basarak "Minute"
("Dakika") bölümüne geçin. ("Minute"
("Dakika") bölümü yanıp sönmeye başlar)

6

Yukarı ve aşağı yön tuşlarına basarak
Dakikayı ayarlayın.

7

Ayar işlemini bitirdiyseniz, ayar/geri alma tuşuna basarak programlama işlemini tamamlayın.

8

Çıkmak için ESC (çıkış) tuşuna basın ya da sistem 25 saniye
içinde herhangi bir tuşa basılmadığında otomatik olarak kapanır.

TÜRKÇE

1
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Kullanım talimatları

Programlama: Haftalık Rezervasyon
Haftalık rezervasyon geçerli zaman ayarı yapıldıktan sonra aktif hale gelir.

1

Programlama tuşuna basarak Programming
(Programlama) moduna girin. Programlama
tuşuna sürekli basarak [Haftalık rezervasyon]
seçimini yapın. (bölüm yanıp sönmeye başlar)

2

Sol ve sağ yön tuşlarına basarak geçerli
günü ayarlayın.

3

Yukarı ve aşağı yön tuşlarına basarak
eylem numarasını ayarlayın.

4

Sağ yön tuşuna basarak ÇALIŞMA
zamanı göstergesinde bulunan "Hour"
("Saat") bölümüne geçin. ("Hour"
("Saat") bölümü yanıp sönmeye başlar)
Çalışma Zamanı Göstergesi

5

Yukarı ve aşağı yön tuşlarına basarak
Çalışma Zamanı göstergesi üzerinde
Saati ayarlayın.

6

Sağ yön tuşuna basarak ÇALIŞMA zamanı göstergesinde bulunan "Minute"
("Dakika") bölümüne geçin. ("Minute"
("Dakika") bölümü yanıp sönmeye başlar)

7

Yukarı ve aşağı yön tuşlarına basarak
Çalışma Zamanı göstergesi üzerinde
Dakikayı ayarlayın.

8

Sağ yön tuşuna basarak DURMA Zamanı
göstergesinde bulunan "Hour" ("Saat")
bölümüne geçin. ("Hour" ("Saat") bölümü
yanıp sönmeye başlar)
Durma Zamanı Göstergesi

18 Hidro Kit

Kullanım talimatları

9

DURMA Zamanı ayarı için No. 5 ile No.7
arasındaki adımları uygulayın. Burada da
aynı işlemler geçerlidir.

Ayar işlemini bitirdiyseniz, ayar/geri
alma tuşuna basarak programlama
işlemini tamamlayın. İşlem tamamlandığında, bölümün altında çizgi
belirecektir.

11

Diğer günlük ve haftalık program
ayarları için N0. 2 ile No.10 arasındaki adımları uygulayın. Burada da aynı
işlemler geçerlidir.

TÜRKÇE

10

Çıkmak için ESC (çıkış) tuşuna basın ya da sistem 25 saniye
içinde herhangi bir tuşa basılmadığında otomatik olarak kapanır.

12

<Not>
Haftalık rezervasyon ayarı açıklaması
<Çalışma Zamanı Göstergesi>

Eylem
Çalışma Zamanı
Başlangıç
<Çalışma Zamanı Göstergesi>

<Durma Zamanı Göstergesi>

To
Durma Zamanı
<Durma Zamanı Göstergesi>

❈ Her gün için iki eylem programlanabilir, toplam 14 eylem mevcuttur
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Programlama: Tatil Rezervasyonu
Bu fonksiyon cihazın çalışmasını belirli tarihlerde durdurma olanağı sağlar.

1

Programlama tuşuna basarak Programming
(Programlama) moduna girin. Programlama
tuşuna sürekli basarak [Tatil rezervasyonu]
seçimini yapın. (bölüm yanıp sönmeye başlar)

2

Sol ve sağ yön tuşlarına basarak tatil
süresini ayarlayın.

3

Seçim işlemini tamamladıktan sonra
ayar/geri alma tuşuna bastığınızda,
seçili gün ekrandan kaybolur.

4

Çıkmak için ESC (çıkış) tuşuna basın ya da sistem 25 saniye içinde herhangi
bir tuşa basılmadığında otomatik olarak kapanır.
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Termostatın Kullanımı

Termostatın Kullanımı

DİKKAT
1. Bazı elektro-mekanik termostat tiplerinde kompresörü korumaya yarayan iç gecikme zamanı
rölesi bulunmaktadır. Bu tür bir durumda, mod değişikliği kullanıcının beklediğinden daha
uzun bir sürede gerçekleşebilir. Cihaz komutlara hızlı tepki vermiyorsa, termostat kılavuzunu
dikkatle okuyunuz.
2. Termostatın ayar sıcaklığı aralığı cihazın ayar sıcaklığı ayarından farklı olabilir. Isıtma ayar
sıcaklığı cihazın ayar sıcaklığı aralığı içinde seçilmelidir.

Termostatın Kullanımı
Açma veya kapatma, hedef sıcaklık ayarı, işletme modunu değiştirme vb. konularda bilgi edinmek
için, termostat üreticisi tarafından verilen termostat kullanım kılavuzuna başvurunuz.

Termostatın Uzaktan Kumanda ile Kullanımı
• Termostat takıldığında aşağıdaki özellikler kullanılabilir durumdadır :
•

SET TEMP (AYAR SICAKLIĞI) tuşu

•

VIEW TEMP (SICAKLIK GÖSTERGESİ) tuşu (*)

•

Sıcaklık ayar tuşu (*)

•

Kullanım suyu ısıtmayı Açma / Kapatma

(*) : Cihaz uzaktan kumandada kayıtlı ayar sıcaklığına göre açılmaz / kapanmaz.
Termostattan gelen sinyale göre açılır / kapanır.
• Termostat takıldığında aşağıdaki özellikler kullanılabilir durumda DEĞİLDİR :
•

İşletme modu (Isıtma/ hava şartlarına bağlı) seçimi

•

Zaman ayarı

•

Açma / Kapatma
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Bu bölümde çokça kullanılan "termostat" bağımsız üreticilere ait bir yardımcı donanımdır. LG
Electronics termostat temin etmemektedir. Termostat bağımsız üreticilerden temin edilebilir. Kolay ve
rahat kontrol sağlamak amacıyla oda termostatı kullanılabilir. Termostattan daha verimli ve doğru bir
şekilde yararlanmak için, bu bölümde termostatın kullanımıyla ilgili bilgiler sunulmaktadır.

Termostatın Kullanımı

Acil Durum İşletimi
• Terimlerin açıklaması
- Sorun : sistemin çalışmasını durduran ve yetkili uzman desteği olmadan sınırlı kullanım şartlarında geçici olarak kullanıma imkan veren problem.
- Hata : sistemin çalışmasını durduran ve YALNIZCA yetkili uzman kontrolünden sonra tekrar kullanıma imkan veren problem.
- Acil durum modu : sistem bir Sorun ile karşılaştığında geçici ısıtma işletimi modu.
• 'Sorun' terimini kullanmanın amacı
- Klimadan farklı olarak, Hidro kit ünitesi genelde tüm kış mevsimi boyunca hiç durmadan çalışır.
- Sistemde ısıtma enerjisi üretimi açısından kritik olmayan bir problem ortaya çıkması durumunda,
sistem son kullanıcının kararına bağlı olarak acil durum işletim modunda geçici bir süre çalışmaya devam edebilir.
• Sorun Tasnifi
- Sorunlar problemin ciddiliğine göre iki seviyede sınıflandırılır : Küçük Sorun ve Büyük Sorun
- Küçük Sorun : iç ünitede ortaya çıkan problem. Çoğu durumda, bu sorun sensör hataları ile ilgilidir. Dış ünite, iç ünite BDK'da 4 No'lu DIP anahtarı ile yapılandırılan acil durum işletim modunda
çalışır.
- Büyük Sorun : dış ünitede ortaya çıkan problem.
- Opsiyon Sorunu : su tankı ısıtma gibi opsiyonel işletim modlarında ortaya çıkan problem.
Bu tür sorunlarda, opsiyonel modda ortaya çıkan sorunun Cihazda ortaya çıkmadığı varsayılır.
• Acil durum işletim modu
- Sistem bir sorunla karşılaştığında, çalışmayı durdurur ve kullanıcının kararını bekler : Servis merkezini arama veya acil durum işletim modunu çalıştırma
- Acil durum işletim modunu çalıştırmak için; kullanıcının yapması gereken ON / OFF (AÇMA /
KAPATMA) tuşuna bir kez daha basmaktır.
- Acil durum işletiminde iki farklı mod mevcuttur : Yüksek sıcaklık çevrimi ve düşük sıcaklık çevrimi:
- Acil durum işletim modunda, kullanıcı hedef sıcaklık ayarı yapamaz.

Dip Anahtarı

Hedef Su Çıkış
Sıcaklığı

Hedef Oda
Sıcaklığı

Hedef Kullanım
Suyu Sıcaklığı

Yüksek sıcaklık çevrimi

KAPALI

50℃(122℉)

24℃(75℉)

50℃(122℉)

Düşük sıcaklık çevrimi

AÇIK

30℃(86℉)

19℃(66℉)

50℃(122℉)
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Termostatın Kullanımı
• Acil durum işletim modunda aşağıdaki özellikler kullanılabilir :
Açma/Kapatma

-

VIEW TEMP (SICAKLIK GÖSTERGESİ) tuşu (*)

-

Sıcaklık ayar tuşu (*)

-

Kullanım suyu ısıtmayı Açma / Kapatma

TÜRKÇE

-

(*) : Arızalı sensör tarafından ölçülen sıcaklık '- -' şeklinde gösterilir.
Cihaz uzaktan kumandada kayıtlı ayar sıcaklığına göre açılmaz / kapanmaz. Termostattan gelen sinyale göre açılır / kapanır.

• Acil durum işletim modunda aşağıdaki özellikler KULLANILAMAZ :
-

İşletme modu (Isıtma/ hava şartlarına bağlı) seçimi

-

Zaman ayarı

-

SET TEMP (AYAR SICAKLIĞI) tuşu

• Çift Sorun : Küçük veya Büyük sorunla birlikte Opsiyon Sorunu
- Opsiyon sorunu ile küçük (veya büyük) sorun aynı anda ortaya çıktığı takdirde, sistem küçük
(veya büyük) soruna öncelik verir ve sanki küçük (veya büyük) bir sorun meydana gelmiş gibi
çalışır.
- Bundan dolayı, bazen acil durum işletim modunda kullanım suyu ısıtma işlemi yapılamaz. Acil
işletim modunda iken kullanım suyu ısınmıyorsa, kullanım suyu sensörü ve ilgili kablolarda sorun
olup olmadığını kontrol edin.

• Acil durum işletimi şebeke elektriği gidip geldikten sonra otomatik olarak tekrar devreye girmez.
- Normal şartlarda, cihaz işletim bilgileri saklanır ve şebeke elektriği gidip geldikten sonra otomatik
olarak yeniden devreye girer.
- Ancak, acil durum işletim modunda, cihazı korumak amacıyla otomatik yeniden başlatma engellenir.
- Bundan dolayı, acil durum işletim modu devrede iken, elektrik gidip geldikten sonra kullanıcının
cihazı yeniden çalıştırması gerekir.
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Bakım ve Servis
Bakım işlemleri
Ünitenin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak için, ünite ve saha kablo tesisatı üzerinde düzenli
aralıklarla, tercihen yılda bir kez, bazı kontrol ve muayeneler yapılması gerekir. Bu bakım işlemleri
anlaşmalı bir teknisyen tarafından gerçekleştirilmelidir.

Ünite kullanılmadığında.
DİKKAT
• Eğer cihaz uzun bir süre kullanılmayacak ise, cihaza bağlı GÜÇ
KAYNAĞINI KAPATMAMANIZI önemle tavsiye ederiz.
• Cihaza enerji gelmediği takdirde, bazı özel cihaz koruma fonksiyonları (su pompası kilitlenme önleyici gibi) yerine getirilemez.

Aşağıdaki durumlarda hemen servisi arayınız
1. Yanık kokusu, gürültülü ses vb. gibi anormal durumların ortaya çıkması. Üniteyi durdurun ve devre
kesiciyi kapatın. Bu tür durumlarda kesinlikle cihazı kendi başınıza tamir etmeyi veya sistemi yeniden çalıştırmayı denemeyin.
2. Ana güç kablosu çok sıcak veya hasar görmüş.
3. Otomatik tanılama hata kodu veriyor.
4. İç ünitede su kaçağı var.
5. Anahtar, devre kesici (emniyet, toprak) veya sigortalar düzgün çalışmıyor
Kullanıcı ünitenin düşük performans göstermesinin önüne geçmek için düzenli kontrol ve
temizlik yapmalıdır. Özel durumlarda ise, bakım işlemleri yalnızca servis personeli tarafından
gerçekleştirilmelidir.
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Sorun Giderme İpuçları! Zaman ve paradan tasarruf edin
Onarım veya servis talebinde bulunmadan önce aşağıdaki hususları kontrol ediniz.... Arızanın devam
etmesi durumunda, bayiiniz ile irtibat kurunuz.
Açıklama
• Zamanlayıcı ayarında bir hata yapmış olabilir misiniz?

Hidro Kit çalışmıyor.
• Sigorta patlamış veya devre kesici açılmış olabilir mi?

Odada garip bir koku var.
Hidro Kit yeniden başlatıldığında yaklaşık 3 dakika devreye girmiyor.
Klima verimli soğutmuyor veya
ısıtmıyor.

• Bu kokunun odanın duvarları, halı, mobilya veya giyeceklerden
yayılan bir rutubet kokusu olup olmadığını kontrol ediniz.
• Bu mekanizmanın korunması içindir.
• Yaklaşık üç dakika bekleyiniz, çalışmaya başlayacaktır.
• Hidro Kit ilk çalıştırıldığında oda sıcaklığı çok yüksek bir seviyede olabilir. Serinlemesi için zaman tanıyınız.
• Ayar sıcaklığı doğru şekilde ayarlandı mı?

Ünite çalışırken gürültü geliyor.

• Soğutucu akışkanın akışından gelen ses
- Sistemin açılması veya kapatılması sırasında, soğutucu akışkanın akışından gelen bir ses duyulabilir.
• İç ünite ısı eşanjöründen ses geliyor
- Soğutma işletimi sırasında, sudaki donma veya erime nedeniyle iç ünite ısı eşanjöründen ses gelebilir.
• Su sesi
- Ünitenin açılması veya kapatılması sırasında, su borularından
ses gelebilir.
• Buz eritme sırasında
- Buzun erimesi sırasında üniteden ses gelebilir.

Dış üniteden buhar çıkıyor.

• Dış ünite eşanjöründen çıkan buhar
- Buz eritme işletimi sırasında, dış ısı eşanjörü üzerindeki buz
tabakası eriyerek buhar açığa çıkmasına neden olur.

Uzaktan kumanda ekranı zayıf
veya hiç göstermiyor.

• Devre kesici kapalı mı?
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Durum

TEKNĐK BĐLGĐLER
Kaset tipi iç üniteler
Soğutma Kapasitesi
Isıtma Kapasitesi
Ses Seviyesi
Net Boyutlar
Net Ağırlık

kW
kW
dB(A)
mm
kg

ARNH10GK2A2
29.0
32.0
26
520 x 630 x 330
35

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
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