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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:
Bu bilgileri her ünitenin yan tarafında bulunan bir etikette bulabilirsiniz.
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.
• Cihaz ulusal kablo montajı kurallarına göre monte edilmelidir.
• Giriş kablosu hasar görmüşse, hasardan kaçınmak için, imalatçı, yetkili servis veya benzeri
ehliyetli kişiler tarafından değiştirilmelidir.
• 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.
• Güç kablosunun değiştirilmesi gerekiyorsa, değiştirme işlemi yalnız orijinal yedek parça kullanılarak yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

Montaj
• Klimanın sınıfına uygun standart bir şalter ve sigorta kullanın. Aksi takdirde, bir 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,
bir elektrik çarpması veya ürün arızası meydana gelebilir.
• Güç kablosunu değiştirmeyin veya uzatmayın. Güç kablosu veya kordonunda çizikler, soyulmalar veya bozunma olması halinde değiştirilmelidir. Bu durum yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Klimayı ambalajından çıkarır veya kurarken dikkatli olun. 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.
• Sızıntıları kontrol etmek ve havayı boşaltmak için yanmaz gaz (azot) kullanın. Basınçlı hava
veya yanıcı gaz kullanılması yangına veya patlamaya neden olabilir.

TÜRKÇE

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

• İç üniteyi so• Uygunsuz kablolama veya montaj yangına ve elektrik şokuna neden olabilir.
• Uygunsuz kablolama veya montaj yangına ve elektrik şokuna neden olabilir.
• Ünitenin montajdan önce suya veya neme maruz kalması elektrik şokuna yol açabilir. Rutubetli
bodrumlarda depolamayın, yağmura ya da suya maruz bırakmayın.
• Ünitenin montajını yaparken, ürünle birlikte tedarik edilen montaj kitini kullanın. Aksi durumda
ünite düşebilir ve ciddi yaralanmaya yol açabilir.
• Dış üniteyi küçük hayvanlara yuva olabileceği bir yere monte etmeyiniz. Küçük hayvanlar üniteye girip dahili elektrik aksamına değerek arızaya ya da yangına neden olabilir.

Çalıştırma
• Nem çok yüksekken veya bir kapı veya pencere açık olduğunda klimanın çok uzun süre çalıştırılmasına
izin vermeyin. Aksi takdirde üründe arıza meydana gelebilir.
• 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 diğer ısıtıcı araçları koymayın. Yangın, elektrik çarpması veya
ürün arızası meydana gelebilir.
• Klima içine su girmesine izin vermeyin. Patlama veya yangın 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 patlama veya yangın meydana gelebilir.
• Bir gaz kaçağı olduğunda, klimayı tekrar kullanmadan önce yeterli şekilde havalandırın. Aksi takdirde patlama veya yangın meydana gelebilir.
• Klimadan ses, koku veya duman gelmesi halinde fişi prizden çekin. Aksi takdirde patlama veya yangın
meydana gelebilir.
• Fırtına veya kasırga durumunda klimayı durdurun ve pencereyi kapatın. Mümkün olması halinde, kasırga
gelmeden 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.
• Klimanın üzerine hiçbir şey koymayın. Ürün arızası meydana gelebilir.
• 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.
• Bu cihaz (çocuklar dâhil) fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri zayıf yahut deneyimsiz ve bilgisiz insanların kullanması için yapılmamıştır. Bu cihazı kullanacak insanlar güvenlikten sorumlu bir kişi tarafından
gözetilmeli ve bu insanlara eğitim verilmelidir.
• Çocukların cihazla oynamamasını sağlamak için dikkat edilmelidir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
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! DİKKAT
Taşıma ve Nakliye Sırasında Uyulması Gereken Kurallar
• Donanımı taşırken, en az 2 kişi veya bir forklift kullanılmalıdır. Aksi takdirde ciddi bir yaralanma olabilir.

• Klimayı kurduktan veya onardıktan sonra soğutucu akışkan kaçağı olmadığından emin olun. Aksi takdirde ürün arızası meydana gelebilir.
• Yoğuşan suyun doğru şekilde tahliyesi için tahliye hortumunu düzgün şekilde takın. Aksi takdirde
ürün arızası meydana gelebilir.
• Ürünü monte ederken düz olmasına önem gösterin.
• Klimayı dış ünitenin sesinin veya çıkış gazının komşuları rahatsız etmeyeceği bir yere takın. Aksi takdirde komşularla aranızda sorun çıkabilir.
• Klimayı doğrudan deniz rüzgarlarına (tuz püskürtmesi) maruz kalacak bir yere takmayın. Aksi takdirde ürün arızası meydana gelebilir.

Çalıştırma
• İnsanların, hayvanları veya bitkilerin klimadan gelen sıcak veya soğuk havaya maruz kalmasını engelleyin. Aksi takdirde ciddi bir yaralanma olabilir.
• Ürünü; gıda veya sanat eseri koruma gibi özel amaçlar için kullanmayın. Bu bir tüketici klimasıdır,
hassas bir soğutma sistemi değildir. Ölüm, ciddi yaralanma veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Hava akım giriş veya çıkışını engellemeyin. 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.
• Temizlikten sonra filtreyi yerine iyice takın. Filtreyi iki haftada bir veya gerekliyse 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 şarj etmeyin veya çıkarmayın. 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.
• İç/Dış ünitenin üzerine basmayın, üzerine bir şey yerleştirmeyin. Düşerek ya da ünitenin düşmesiyle
yaralanmaya neden olabilir.
• Kaldırır ya da monte ederken üniteyi yan yatırmayın. İçindeki kondanse su dökülebilir.
• Uzaktan kumandanın üzerine sıvı dökülmemesine dikkat edin. Aksi durumda uzaktan kumanda arızalanabilir.
• Uzaktan kumandayı doğrudan güneş ışığı veya ısı kaynağına maruz bırakmayın. Havalandırma ünitesi düzgün çalışmayabilir.

TÜRKÇE

Montaj
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• Ön panel hareket ederken ön paneli güç kullanarak açmayın veya kapatmayın.
• Ürün çalışırken ön paneli yavaşça aşağı kaldırdığınızda ön panel açılmalıdır.

TÜRKÇE

İÇİNDEKİLER
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İÇİNDEKİLER
2 ENERJİ TASARRUFUNA

15

Hava sıcaklığının çabucak değiştirilmesi

15

İç mekan hava arıtımı

16

Cilt bakım modu

16

Otomatik işletim

8 KULLANIMDAN ÖNCE

17

Otomatik Geçiş işlemi

17

°C/°F Dönüştürme

8

Aksamlar

17

Enerji Kontrol kipi

8

Çalıştırma aralığı

18

Sessiz kip

9

Sağlık bakımı

18

Ekran parlaklığı

10

Uzaktan kumandanın kullanılması

19

11

- Pillerin yerleştirilmesi

Klimanın uzaktan kumandasız çalıştırılması

11

- Uzaktan kumanda tutucusunun takılması

20

Klimanın otomatik olarak tekrar başlatılması

3 ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

12 TEMEL İŞLEVLER

21 BAKIM

12

Odanızın soğutulması

23

Hava filtresinin temizlenmesi

12

Odanızın ısıtılması

23

3M Çoklu koruma filtresini temizleme

12

Nemin giderilmesi

13

Odanızın havalandırılması

13

Fan hızının ayarlanması

13

Hava akım yönünün ayarlanması

13

Zamanlayıcının ayarlanması

13

- Mevcut geçerli saatin ayarlanması

14

- Ayarlanan bir zamanda klimanın otomatik olarak açılması

14

- Ayarlanan bir zamanda klimanın otomatik olarak kapatılması

14

- Zaman ayarlayıcının iptal edilmesi

14

- Uyku modunun ayarlanması

24 ARIZA GİDERME
24

Kendi-kendine teşhis işlevi

24

Servis çağırmadan önce

TÜRKÇE
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15 GELİŞMİŞ İŞLEVLER

8

KULLANIMDAN ÖNCE

KULLANIMDAN ÖNCE
Aksamlar
TÜRKÇE

İç alan ünitesi
Hava giriş menfezleri
On/Off
(Açma/kapama) tuşu

Ön Panel

Sinyal alıcısı
Çalışma lambası
İyonizer
3M ﬁltresi
Hava ﬁltresi
Hava deﬂektörü
(Dikey kanat ve yatay pervane)

Hava çıkışı

* Özellik model tipine göre değişebilir.

!

NOT

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

Dış alan ünitesi
Hava giriş
menfezleri

Hava çıkış
menfezleri

Soğutucu madde
boru tesisatı
Tahliye hortumu
Bağlantı kablosu

Taban plakası
* Özellik model tipine göre değişebilir.

Çalıştırma aralığı
Aşağıdaki tablo klimanın çalışabileceği sıcaklık aralıklarını gösterir.
Mod
Soğutma
Isıtma

İç mekan sıcaklığı
18 °C~32 °C
10 °C~30 °C

Dış mekan sıcaklığı
-10 °C~48 °C
-15 °C~24 °C

KULLANIMDAN ÖNCE
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Sağlık bakımı
3M Çoklu koruma ﬁltresi
yan bal peteklerinin yapısı dengeli ve sabit
iken maksimum filtreleme alanı oluşturan en
etkili tasarıma sahiptir.
2 Genel renk filtresi baş ağrısına ve kronik yorgunluğa sebep olan sıradan kokuları temizler.
3 3M Çoklu koruma filtresi, virüsün çoğalmak
için ana hücreden çıktığında etkinleşen nöramidazı ve hemagglutinini engeller.

1

Plasmaster iyonu partikülleri havadaki bakterileri ve diğer zararlı maddeleri sterilize
eder.
2 Plasmaster iyonu sadece klimadan geçen
havayı değil, aynı zamanda çevredeki tüm
zararlı maddeleri, ve hatta kokuyu bile sterilize eder.

<3M Çoklu koruma filtresi>

<Plasmaster İyonizeri>

TÜRKÇE

1 En az malzeme ile maksimum alan sağla-

Plasmaster İyonizeri

10 KULLANIMDAN ÖNCE

Uzaktan kumandanın kullanılması
TÜRKÇE

Klimayı uzaktan kumandayla daha rahat kullanabilirsiniz.
Ekranın altında ek işlevler için düğmeleri göreceksiniz.

Kablosuz uzaktan kumanda
Kumanda
Ekran
paneli

\
Ekran

l

f

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

L

S

Hava akım yönü tuşu: Hava akımı yönünü dikey veya yatay olarak ayarlar.
Sıcaklık görüntüleme düğmesi: Oda sıcaklığını gösterir. Ayrıca 5 saniye
basılırsa ünitenin derece ayarını °C’tan °F
konumuna değiştirir.
Zamanlayıcı tuşu: Mevcut başlama/sona
erme zamanını ayarlar.

I
J

Navigasyon ve işlevler tuşu: Zamanı
ve özel işlevleri ayarlar.
I SESSİZ kipi çalıştırır / J E/Kontrol
kipini çalıştırır / J Kendi kendini temizleme sessiz kipi ve E/Kontrol aynı anda
çalıştırılamaz.

mn

C
B

H

İç alan fan hız tuşu: Fan devir hızını
ayarlar.

Jet soğutma/ısıtma tuşu: İç alanı havasını kısa bir sürede ısıtır veya soğutur

DE IJ
°C/°F[5SEG]

On/off (aç/kapa) tuşu: Gücü
açar/kapar.

Çalışma modu seçim tuşu: Çalışma
modunu seçer.
A C
Soğutma işlemi (A) / Auto çalışma veya
D B E auto geçiş (C) / Nem alma işlemi (D) /
Isıtma işlemi (B) / Hava dolaşımı (E)

M

k

Cilt Bakım: cildi nemli tutar.
Uyku modu auto tuşu: Uyku modu
auto işlemini ayarlar.

_

|
g
Kumanda
paneli

-

Açıklama

J

G

-

LIGHT tuşu: İç mekan ünitesinin ekranının parlaklığını ayarlar.

p

-

Ayarla/temizle tuşu: İşlevleri ayarlar
veya iptal eder. 3 saniye süreyle elde
tutulan Ayrıca şimdiki zaman ayarlayın.

-

Reset tuşu: Klima ayarlarını sıfırlar.

TIME[3SEC]

r

* Modele bağlı olarak bazı işlevler desteklenmeyebilir.

KULLANIMDAN ÖNCE

Pillerin yerleştirilmesi

3 2 vidayı düzgünce tornavida ile bağlayarak
veya çift taraflı yapışkan bant kullanarak
sabitleyin.

TÜRKÇE

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

11

4 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.
2 Cihazı duvara takmadan önce arka tarafındaki yapışkan koruyucu filmi çıkarın.

!

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.
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TEMEL İŞLEVLER
TÜRKÇE

Odanızın soğutulması

Nemin giderilmesi

(Soğutma işlemi)
1 Gücü açmak için | tuşuna basın.
2 Soğutma işlemini seçmek için f tuşuna

(Nem giderme işlemi)

arka arkaya 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 | tuşuna basın.
2 Nem giderme işlemini seçmek için f tuşuna arka arkaya basın.
- Ekranda D görüntülenir.

3 İstenen sıcaklığı ayarlamak için G veya

H tuşuna basın.

- Sıcaklık 18 °C(64°F) ~ 30 °C(86°F) arasında ayarlanabilir.

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

3 İstenen sıcaklığı ayarlamak için G veya

H tuşuna basın.
- Sıcaklık 16 °C(60°F) ~ 30 °C(86°F) 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 13

Odanızın havalandırılması
(Hava Dolaşım işlemi)

1 Hava akımının yönünü yatay olarak ayarlamak için D tuşuna basın ve istenen yönü
seçin.
- Hava akımının yönünü otomatik olarak
seçmek için I tuşuna basın.
2 Hava akımının yönünü dikey olarak ayarlamak için E tuşuna basın ve istenen yönü
seçin.
- Hava akımının yönünü otomatik olarak
seçmek için J tuşuna basın.

!
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.

Açıklama

NOT

• Modele bağlı olarak hava akımının yönünü yatay olarak ayarlanamayabilir.
• 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 D veya E
tuşuna basın.

Hız
Yüksek

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

Orta - Yüksek

Mevcut geçerli zamanın ayarlanması
Orta
Orta - Düşük
Düşük
Doğal Rüzgar

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.
1 Gücü açmak için | tuşuna basın.
2 Hava dolaşım işlemini seçmek için f tuşuna arka arkaya basın.
- Ekranda E görüntülenir.

Hava akım yönünün ayarlanması
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2 Dakikayı seçmek için E veya F tu-

Zaman ayarlayıcının iptal edilmesi

şuna basın.
3 Bitirmek için p tuşuna basın.

1 Zamanlayıcı ayar iptali için m veya n tuşuna basın.

TÜRKÇE

1 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 p tuşuna basın.
4 Zamanlama ayarını yaparken, ekranda o
andaki saat ve ON (AÇIK) simgesi görünür.
Bu, istenilen zaman ayarının yapılmış
olduğunu gösterir.

Uyku modunun ayarlanması
Uyuduğunuzda klimanın otomatik olarak kapanması için uyku modunu kullanın.
1 Gücü açmak için | tuşuna basın.
2 l tuşuna basın.
3 Saati seçmek (azami 7 saat) için E veya
F 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.
4 Zamanlama ayarını yaparken, ekranda o
andaki saat ve OFF (KAPALI) simgesi
görünür. Bu, istenilen zaman ayarının
yapılmış olduğunu gösterir.

NOT

• Soğutma ve Nem Giderme modlarında,
daha konforlu bir uyku icin sıcaklık 30
dakika sonra sıcaklık 1 °C ve 30 dakika
sonra 1 °C daha yukselir.
• Sıcaklık onceden ayarlanan sıcaklığın
2 °C uzerine yukselir.
• Uyku modundayken fan hızı değiştirilemez.Super düşük fan hızı soğutmada
ayarlanır ve düşük fan hızı ısıtmada
ayarlanır.
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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 | tuşuna basın.
2 M tuşuna basın.
- Ekranda
goruntulenir.

- Jet soğutma modunda 30 dakika boyunca
18 °C (64°F) ısıda dışarı güçlü hava
akımı verilir.
- Jet ısıtma modunda 30 dakika boyunca
30 °C (86°F) ısıda dışarı güçlü hava
akımı verilir.

!

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

H

- Gücü kapatırsanız, fan 30 dakika çlışır ve
bana hemen hemen kapanır. Kendi kendini temizleme işlemi sırasında plasmaster iyonlaştırıcı da içerideki havayı
temizlemeye ve saflaştırmaya çalışır.

NOT

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

!

NOT

Otomatik temizleme modu devredeyken
bazı tuşlar kullanılamaz.

TÜRKÇE

Hava sıcaklığının çabucak değiştirilmesi

İç mekan hava arıtımı
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TÜRKÇE

Cilt bakım modu

Otomatik işletim

Cildinizi nemli tutmak için Cilt Bakım modunu
kullanın.
1 Gücü açmak için | düğmesine basın.
2 Cilt Bakım moduna girmek için S
düğmesine basın.
- Uzaktan kumanda ekranında hiçbir şey
değişmez.
- Bu mod maksimum nemlendirici etki için
yüksek fan hızında çalışır ve kanatçık
yönlerini ayarlar.
Bununla birlikte sıcaklık değişmez.
- Bu modda ayar edilen sıcaklığı, fan hızını
ve kanatçık yönlerini değiştirebilirsiniz.

(Yapay zeka)

!

Yalnızca soğutan modeller
Fan hızı ve sıcaklık bu modda, oda sıcaklığına
dayanarak otomatik olarak ayarlanır.
1 Gücü açmak için | tuşuna basın.
2 Otomatik çalışmayı seçmek için f tuşuna
basın.
- Ekranda C goruntulenir.

3 Sıcaklık istenen sıcaklık altında veya üzerindeyse, istenen işlem kodunu seçmek
için G veya H tuşuna basın.

NOT

• Modele bağlı olarak bu işlev desteklenmeyebilir.
• Bu işlev Soğutma modunda, fan modunda ve Plazma modunda çalışabilir.
• Nemlendirici etki ortama bağlı olabilir.

!

Kod
2
1
0

Açıklama
Soğut
Haﬁfçe soğut
Oda sıcaklığını
muhafaza et

-1
-2

Haﬁfçe ısıt
Isıt

NOT

• Bu modda fan hızını ayarlayamazsınız,
ancak hava deflektörünün otomatik olarak dönmesini ayarlayabilirsiniz.
• Modele bağlı olarak bu işlev desteklenmeyebilir.
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Otomatik Geçiş işlemi
Soğutma & Isıtma Model

1 Güç vermek için | düğmesine basın.
2 Bdüğmesine basın.
- J ekranda görüntülenir.

TÜRKÇE

Bu mod ayarlanan sıcaklığı ±2 °C dahilinde
otomatik olarak muhafaza etmek için çalışma
modunu değiştirir.
1 Gücü açmak için | tuşuna basın.
2 Otomatik çalışmayı seçmek için f tuşuna
basın.
- Ekranda C görüntülenir.

1. Adım Giriş

3 İstenen sıcaklığı ayarlamak için G veya

H tuşuna basın.
- Sıcaklık 18 °C(64°F) ~ 30 °C(86°F) arasındadır.
4 Fan hızını seçmek için g tuşuna arka arkaya basın.

!

2. Adım Giriş

Enerji Kontrol kipi işlevi aşağıdaki ısı değerleri
arasında mümkündür

NOT

Modele bağlı olarak bu işlev desteklenmeyebilir.

°C/°F Dönüştürme
Eğer Oda Sıcaklığı TUŞUNA 5 saniyeden
uzun süre basıldığında cihaz °C’den °F’ye
veya °F’den °C’ye dönüştürür.

Enerji Kontrol kipi
Bu kip güç tasarrufu etkisi yapar.
(Ayar hava soğutma kipinde mevcuttur)
1. adım: Soğutma kipinde güç girişi nominal
güç girişine oranla % 25 düşer
2. adım: Soğutma kipinde güç girişi nominal
güç girişine oranla % 50 düşer

!

NOT

• Soğutma kipinde bu işlev kullanılabilir.
• Kablosuz uzaktan kumandada E/Kontrole basıldığı her sefer 1. Adım, 2. Adım
işlevleri tekrarlanıp devreye alınır. İstenen ısı 5 saniye görüntülenir.
• Dış ünite Enerji Kontrol kipi seçildiğinde
kapasite düşebilir.
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TÜRKÇE

Sessiz kip

Ekran parlaklığı

Dış ünitelerin gürültüsünü düşürerek komşulardan gelebilecek şikayetleri önlemeyi amaçlar.
Soğutma ve ısıtma kipinde dış ünite ses
basıncı nominal ses basıncına kıyasla 3dB
düşer.
1 Güç vermek için | düğmesine basın.
2 Cdüğmesine basın.
- I ekranda görüntülenir.

İç alan ünite ekranının parlaklığını ayarlayabilirsiniz.
1 \ tuşuna basın.
Ekranda açık / kapalı açmak üzerine.

!

NOT

Modele bağlı olarak bu işlev desteklenmeyebilir.

Sessiz kip işlevi aşağıdaki ısı değerleri
arasında mümkündür
- Soğutma-mümkün olan ısı aralığı:
İç ünite 18 °C(64 °F) ~ 30 °C (86 °F),
Dış ünite 18 °C(64 °F) ~ 43 °C (109 °F)
- Isıtma-mümkün olan ısı aralığı:
İç ünite 16 °C(60 °F) ~ 30 °C (86 °F),
Dış ünite 6 °C(43 °F) ~ 24 °C (75 °F)

!

NOT

• Ayar sadece çalışma sırasında - ON mümkündür.
Sessiz kipi ve E/Kontrol aynı anda
çalıştırılamaz. Sessiz Kip sırasında
E/Kontrole basıldığında, Sessiz Kip
devre dışı kalır ve E/Kontrol çalışır.
• Dış ünite sessiz kip seçildiğinde kapasite
düşebilir.
• Hava Dolaşımı, Nem kiplerinde kipinde
bu işlev kullanılamaz.
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Klimanın uzaktan kumandasız
çalıştırılması

Açma durumunda

Oda sıcaklığı

Ayarlanan sıÇalışma modu
caklık

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

1 Ön kapağı açın.
- Kapağın iki tarafını da hafifçe kaldırın.

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

* Özellik model tipine göre değişebilir.

2 On/Off tuşuna basın.

* Özellik model tipine göre değişebilir.

3 Düğmeyi açtığınızda/kapattığınızda ön paneli kapatın.
- Panelin her iki tarafını da hafifçe kaldırın.

TÜRKÇE

Uzaktan kumanda olmadığında klimayı çalıştırmak için On/Off tuşunu kullanın. Bununla
birlikte, fan hızı yükseğe ayarlanır.

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

20 GELİŞMİŞ İŞLEVLER

Kapatma durumunda
1 Ön paneli kapatın.
- Panelin her iki tarafını da hafifçe indirin.

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 iki tarafını da hafifçe kaldırın.

2 Ön paneli açın.
- Kapağın her iki tarafını da hafifçe kaldırın.

* Özellik model tipine göre değişebilir.

2 On/Off tuşuna 6 saniyeden uzun süre
* Özellik model tipine göre değişebilir.

basın.
- Cihaz 2 defa bip sesi çıkarıp, 4 defa ışık
yanıp sönecektir.

3 Açma/Kapama düğmesine basın.

* Özellik model tipine göre değişebilir.
* Özellik model tipine göre değiştirilebilir.

4 Düğmeye açtığınızda/kapattığınızda ön paneli kapatın.
- Panelin her iki tarafını da hafifçe indirin.

- Bu fonksiyonu tekrar aktif etmek için,
On/Off butonuna 6 saniye basılı tutunuz.
Cihaz 2 defa bip sesi çıkarıp, 4 defa ışık
yanıp sönecektir.

!

NOT

• On/Off 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

3M Çoklu
koruma ﬁltresi

Plasmaster İyonizer

Hava ﬁltresi

* Bu özellik modele bağlı olarak değiştirilebilir.
Parça
Hava filtresi
Plasmaster
İyonizerin
3M Çoklu koruma
filtresi

İc alan unitesi

Temizleme yöntemi
“Hava filtresinin temizlenmesi” konusuna bakın.

2 hafta

Bkz. “Plasmaster İyonizerin temizlenmesi”

6 ay

Bkz. “3M Çoklu koruma filtresini.”

1 ay

İç ünite yüzeyini yumuşak, kuru bir bezle temizleyin.

Duzenli olarak

Yoğuşma suyu borusunu temizleyin.

Her 4 ayda bir

Yoğuşma suyu ucunu temizleyin.

Yılda bir kez

Isı değiştiriciyi (eşanjörü) iyice temizleyin.

Yılda bir kez

Uzaktan kumanda pillerini değiştirin.

Yılda bir kez

Isı değiştirici (eşanjör) levhalarını (serpantinlerini) ve
panel çıkışlarını temizlemek için buhar kullanın.
(teknisyene danışın)

Dış alan unitesi

Temizlik aralığı

Duzenli olarak

Fanı temizleyin.

Yılda bir kez

Yoğuşma suyu ucunu temizleyin.

Yılda bir kez

Bütün fan parçalarının sağlam bir şekilde
sıkılaştırıldığından emin olun.

Yılda bir kez

Elektrikli parçaları hava püskürterek kontrol edin.

Yılda bir kez

Elektrikli parçaları hava püskürterek temizleyin.

Yılda bir kez

TÜRKÇE

Klima cihazı uzun bir süre kullanılmayacaksa en iyi durumda muhafaza etmek için klimayı kurutun.
1 Klimayı Fan modunda 3 - 4 saat kurutun ve güç kablosunu fişten çıkarın. Parçalarda nem kalırsa
cihaz içten hasar görebilir.
2 Klima cihazını tekrar kullanmaya başlamadan önce klimanın iç parçalarını Fan modunda 3 - 4 saat
kurutun. Bu, nemden kaynaklanan kötü kokunun yok edilmesine yardım eder.
Optimum performansı sürdürmek ve muhtemel bozulmaları önlemek için ürünü düzenli olarak temizleyin.
* Modele bağlı olarak bu olmayabilir.
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TÜRKÇE

Plasmaster İyonizerin temizlenmesi (İsteğe bağlı)
• Cihazın güç düğmesini kapatın ve güç kablosunu fişinden çıkarın.
• Tozları almak için kuru bir pamuklu çubuk kullanın.
Not: Bazı modellerde plasmaster iyonizer olmayabilir.

! DİKKAT
• Bakım işlemlerinden önce gücü kapatın ve fişi çekin; aksi takdirde elektrik çarpabilir.
• Filtreleri temizlerken asla 40 °C’nin üzerindeki sıcaklıkta su kullanmayın. Deformasyona
veya renk atmasına sebep olabilir.
• Filtreleri temizlerken uçucu maddeler kullanmayın. Aksi takdirde ürün yüzeyi zarar görebilir.
• 3M filtreyi suyla yıkamayın. Çünkü filtre hasar görebilir.

!

NOT

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

1 Gücü kapatın ve güç kablosunu çıkarın.
2 Ön kapağı açın ve hava filtresini çıkarın
(“Hava filtresinin temizlenmesi” konusuna
bakın).
3 3M Çoklu koruma filtresini çekerek çıkarma

* Özellik modele göre değiştirilebilir.

3 Hava filtresinin topuzunu tutun, hafifçe kaldırıp üniteden sökün.

* Özellik modele göre değiştirilebilir.

4 Kiri temizlemek için elektrikli süpürge kullanan. Filtresi zarar görmüş olabilir, çünkü su
ile 3M Mikro Koruma Filtresi yıkamayın.

!
* Özellik modele göre değiştirilebilir.

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

NOT

• 3M Çoklu koruma filtresini 2 yılda bir değiştirmenizi tavsiye ederiz.
• Filtrelerin şekil ve yeri modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
• Daha fazla filtreye ihtiyacınız varsa lütfen
LG servis merkezine başvurun.
(Garanti kartına bakın.)

TÜRKÇE

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

3M Çoklu koruma ﬁltresini temizleme
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ARIZA GİDERME
Kendi-kendine teşhis işlevi
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.

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.
Anormal çalışma şartları.

• Güç kablosu hasarlı
veya aşırı ısı üretiyor.

• Klimayı kapatın, güç kablosunu çıkarın ve
servis merkezini arayın.

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

Klima çalışmıyor.

• Klima fişe takılı
değil.

• Güç kablosunun çıkışa prize takılı olup olmadığını kontrol edin.

• Bir sigorta patlak
veya güç kaynağı
engellenmiş.

• Sigortayı değiştirin veya şalterin atıp atmadığına bakın.

• Bir elektrik kesintisi
meydana geldi.

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

• Voltaj çok düşük
veya yüksek.

• Şalterin atıp atmadığına bakın.

• Klima önceden belirlenen bir zamanda
• Güç tuşuna tekrar basın.
otomatikman kapandı.
• Uzaktan kumandaya pil takılı mı? Pilin kutupları(+) (-) doğru takılı mı?
• Uzaktan kumandadaki pil ayarı yanlış. • Üstte belirtilenleri kontrol ettiğiniz halde
klima çalışmıyor. Lütfen yeni pil takın.
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Sorun

Düzeltme eylemi

• 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 • Odada havalandırma noktalarından soğuk
kaçıyor.
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 işleminde, klimadaki hava
içerideki havayı soğutmadan veya ısıtma• Hava dolaşım işlemi
dan üflenir.
seçilmiş.
• Çalışma modunu soğutma işlemine ayarlayın.
• Dış sıcaklık çok yük• Soğutma etkisi yeterli olmayabilir.
sek.
• Isıtma modu başladığında.
• Pervane hemen
hemen kapanır ve
dışa hava akışı
olmaz.
• Dış mekan ünitesi
başlamış olsa bile.
Klima sıcak hava çıkarmıyor.

• Bu bulgu normaldir.
• Lütfen ünite sıcak havayı hazırlayıncaya
kadar bekleyin.
• Bu işlev sıcak hava üflemek için hazır.

• Isıtma modunda, dış sıcaklık azaldığında
buz/dondurma bobinlere inşa edilmiştir.
• Buz eritme modu dış
• Bu işlev bobindeki donma tabakasını kalmekan ünitesinde
dırır.
yapılmıştır.
• Lütfen bu işlem tamamlanıncaya kadar
bekleyin. Yaklaşık 15 dakika sürer.
• Dış mekan sıcaklığı
• Isıtma etkisi yeterli olmayabilir.
çok düşük.
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Klima soğuk hava vermiyor.

Olası nedenler
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Sorun

Olası nedenler

TÜRKÇE

• Klima aniden durur.

• Zamanlayıcı işlevi çalıştırılabilir.
Eğer zamanlayıcı işlevi çalışırsa,
klima kapanabilir.
• Zamanlayıcı ayarının doğru olduğunu kontrol edin.

• Çalışma sırasında elektrik kesintisi oluştu.

• Oto Yeniden Başlat İşlevi vardır. Bu
varsayılan ayardır.
• Güç geri yüklendiğinde bu işlev cihazı otomatik olarak açılabilir.
• Eğer sık sık elektrik kesintisi yaşanan bir yerde yaşıyorsanız, bu işlev
kullanışlı olabilir.

Klima çalışma sırasında durur.

Güç kapansa
dahi iç mekan
ünitesi hala çalışır.

Düzeltme eylemi

• Lütfen işlev sonlanıncaya kadar bek• Oto Temizleme modu çalıştırılıyor.
leyin.
• Bu işlev iç mekan ünitesinde
• Mantar oluşmasını engelleyecektir.
kalan nemi temizler.
Eğer bu özelliği istemezseniz, basarak kapatabilirsiniz.

Buğu iç mekan
ünitesinin hava
• Klimada soğutulan hava buğu
çıkışından boşal- oluşturur.
tılır.

• Oda sıcaklığı azaldığında, bu durum
kaybolur.

Su dış mekan
ünitesinden
sızar.

• Isıtma çalışmalarında, yoğunlaşan
su ısı eşanşöründen damlar.

• Bu durumda tahliye hortumunun
taban tavasına takılmasını gereklidir.
• Montaj yapanla iletişime geçin.

Çalışma gürültüsü veya titreşimi.

• Klik sesi
Klik sesi, geri dönen pervanenin
hareketi sebebiyle cihaz çalıştığında veya durduğunda duyulabilir.
• Gıcırtı sesi
• Bunlar normal bulgulardır.
İç mekan ünitesinin plastik kısım• Bir an sonra, sessizleşecektir.
ları büzülme sesi çıkarır ve ani sıcaklık değişikliği sebebiyle
genişler.
• Sun akış sesi, Üfleme sesi
Soğutucunun klimadan akışı değişir, gürültü duyulabilir.

İç mekan ünitesi
kokuyu dışarı
verir.

• Küf veya sigara kokusu iç mekan • Eğer koku kaybolmazsa, filtreyi veya
ısı eşanşörünü değiştirmeniz gerekir.
ünitesinde emildiğinden kava kötü
kokar ve hava akışı ile boşalır.
• Montaj yapanla iletişime geçin.
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Yetkili Servisler
Değerli Müşterimiz,

Çağrı Merkezi
444 6 543

TÜRKÇE

LG Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 543 (LGE) telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20.00 ile 09.00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle
irtibata gecilecektir. Doğrudan bu numarayı cevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.
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Yetkili Servisler
TÜRKÇE

33

Teknik Özellikler
AS-W096MMS4
ASNW096MMS4
ASUW096MMS4

AS-W126MMS4
ASNW126MMS4
ASUW126MMS4

8600

11940

2500

3500

10900

13650

3200

4000

5.25

4.4

5.25

5.2

476

795

610

769

2.3

3.5

2.9

3.8

1/220-240/50

1/220-240/50

1.5

1.7

39

39

15

15

11.5

11.5
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İç Ünite
Dış Ünite
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Eski cihazınızın atılması

TÜRKÇE

1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir.
Atık eletrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız
adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik
aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme
sebebiyet verebilir.
4. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz.
(www.lg.com/global/recycling)
5. EEE Yönetmeliğine Uygundur.
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GARANTİ ŞARTLARI

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın
garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi
en fazla 20 iş günüdür.
Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası,
temsilciliği, ithalatcısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici
veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer
özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis
etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik
masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad
altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa
Gözetim Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden
dönme,
- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini is-
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1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
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teme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin
tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz
onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile
değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde
getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya
ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi
ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından
sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya,
üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami
yirmi iş günü . Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca
çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami
tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestîr.Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını
seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.Seçimlik
hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar,
tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli
ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.
7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.
- Tüketicinın malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan
hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar
garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bu-
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8. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili
servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi
içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından
tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.
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lunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis
istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin
azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi
ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

İTHALATCI FİRMA
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı
No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı / Şişli / İstanbul
Tel: (0 212) 314 52 52
Faks: (0 212) 222 61 44
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