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GÝRÝÞ

GARANTÝ ve SERVÝS

Evinizde/iþyerinizde hava koþullandýrma gereksiniminiz için ALARKO'yu
seçtiðiniz için teþekkür ederiz.

Klimanýz malzeme ve iþçilik hatalarýna karþý 1 (bir) yýl garantilidir. Standart
dýþý, uygun olmayan montaj ve tamiratlardan, elektrik beslemesindeki
düzensizliklerden oluþabilecek arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr.

ALARKO, kýrk yýlý aþan deneyimi, yurt çapýnda yaygýn bayi ve servis aðý ile
sürekli hizmetinizdedir. Herhangi bir sorununuzda ALARKO'ya
baþvurmanýzý rica ederiz.
Bu kullanma kýlavuzu klimanýzýn ilk çalýþtýrmasýný yapmak ve daha sonraki
kullanýmlarýnýzda sürekli baþvuru kaynaðýnýz olmasý için hazýrlanmýþtýr.
Cihazýnýzýn ayrýlmaz parçasýdýr. Lütfen dikkatle koruyunuz.

Bu cihazla birlikte verilen Garanti Belgesi, cihazý aldýðýnýz Bayi tarafýndan
doldurularak bir bölümü size verilecektir. Bu belge üzerindeki bilgileri lütfen
dikkatle inceleyiniz. Garanti süresi içinde bu belgeyi saklamanýz ve garanti
iþlemlerinden yararlanabilmek için Yetkili Servis Elemanýna göstermeniz
gerekir.

Bu kullanma kýlavuzunda klimanýzýn teknik özelliklerini ve iþlevlerini, tanýtýcý
bilgilerini, çalýþtýrýlmasý ve bakýmýna iliþkin açýklamalarý bulacaksýnýz.

Yetkili olmayan elemanlarýn cihaza müdahaleleri veya orjinal olmayan yedek
parçalarýn kullanýlmasý sonucu meydana gelebilecek arýzalarýn sorumluluðu
uygulamayý yapana aittir.

DÝKKAT! Klimanýzý çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu
lütfen dikkatle inceleyiniz. Herhangi bir sorunuz olursa klimaný
zýn ilk çalýþtýrmasýný yapacak olan ALARKO YETKÝLÝ SERVÝSÝ'ne sorunuz.

Klimanýza bakým gerektiðinde, klimanýzla birlikte verilen ALARKO YETKÝLÝ
SERVÝSLER kitapçýðýndan iliniz ve bölgenizdeki yetkili servisi bulabilirsiniz.

DÝKKAT! Bu cihaz sadece tasarým amaçlarýna ve teknik
özelliklerine uygun koþullarda çalýþtýrýlabilir.
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AÇIKLAMALAR
Bu cihazý doðru çalýþtýrabilmek için kullanmadan önce AÇIKLAMALARý
dikkatle okuyunuz.
Bu bölümdeki bilgiler cihazýnýzý doðru, güvenli ve verimli kullanmanýz için
hazýrlanmýþtýr.
Bu kýlavuzda geçen DÝKKAT ve UYARI sözcükleri aþaðýdaki
anlamlarda kullanýlmýþtýr:

DÝKKAT! Bu iþaret, belirtilen koþullara uygun olarak hareket
edilmediðinde kullanýcý için hayati tehlikelere yol açabilecek
iþlemleri gösterir.

UYARI! Bu iþaret, belirtilen koþullara uygun olarak hareket
edilmediðinde kullanýcýya, cihaza ya da eþyalara zarar
verebilecek iþlemleri gösterir.
Güvenlik Ýþaretleri
Bu iþaret DÝKKAT ya da UYARI anlamýna gelir.
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GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN
Cihazýnýzý kendiniz monte etmeyiniz.

Tüm montaj ve baðlantý iþlemleri Alarko Yetkili
Bayisi veya Yetkili Servisi tarafýndan yapýlmalýdýr.

Tüm onarým iþleri için Yetkili Servis
elemanýna baþvurunuz.
Tehlikeli bir elektrik akýmýna maruz kalmamak için
cihazýn parçalarýný çýkarmak ya da bakým ve
onarýmýný yapmak gibi iþlemleri kendiniz
yapmaya çalýþmayýnýz. Bu cihazýn teknolojisi ve
parçalarý, kullanýcýnýn bakým ve onarým
yapmasýna uygun deðildir.

Taþýnýrken, cihazýn sökülmesi ve yeniden
yerleþtirilmesi için yetkili servis elemanýna
baþvurunuz.
Hava giriþ veya çýkýþ panjurlarýna
parmaðýnýzý ya da baþka nesneleri
sokmayýnýz.
Cihazýn içinde yüksek hýzda bir fan çalýþtýðý için
yaralanabilirsiniz.

HA
YI
R
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Bu iþaret yapýlmasý yasaklanan iþlemleri gösterir. Yasaklanan
eylemler þekillerle ve ayrýca yan tarafta yazýyla açýklanmýþtýr.

Klimanýzý açmak ve kapatmak için elektrik
devre kesiciyi kapatmayýnýz.
HA
YI
R

HA
YI
R

Küçük çocuklara özellikle dikkat ediniz.

Bu iþaret kullanýcýnýn servise baþvurmasý gereken
durumlarý gösterir.

Arýza durumunda (yanýk kokusu, vb.)
cihazý hemen kapatýnýz, elektrik
beslemesini kesiniz ve yetkili servis
elemanýna danýþýnýz.
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Elektrik kablosunun üzerine aðýr cisimler
koymayýnýz. Bu tür uygulamalar yalýtýma zarar
vererek yangýn ya da elektrik çarpmasýna neden
olabilir.

HA
YI
R

Kordonu çekmeyiniz.

Fiþi çýkarmak için kordonu çekmek, kordonun
içindeki kablolara zarar vereceðinden yangýn
çýkmasýna neden olabilir.
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Yerleþtirmenin güvenlik açýsýndan ne
durumda olduðunu kontrol ettiriniz.
Uzun süre kullanýldýðýnda, yerleþtirmenin hala
güvenli olup olmadýðýný, klimanýzýn titreþim yapýp
yapmadýðýný yetkili servis elemanýna kontrol
ettiriniz.

Klimadan akan suyu içmeyiniz, temizlik
için kullanmayýnýz.

UYARI! Bu klima cihazýnýn elektrik kablosu zarar gördüðünde,

Klimanýzýn doðrudan suyla temas etmesine
engel olunuz.
Elektrik yalýtýmý zarar görebileceðinden elektrik
çarpmasýna neden olabilir.

Klimanýzý eliniz ýslakken çalýþtýrmayýnýz.
Elektrik çarpmasýna neden olabilir.

Klimanýzý temizlerken ya da hava filtresini
deðiþtirirken mutlaka elektrik baðlantýsýný
kesiniz.
Cihazýn içinde yüksek hýzda bir fan çalýþtýðý için
yaralanabilirsiniz.

Hava akýmýný doðrudan þöminelere ya da
ýsýtma cihazlarýna yöneltmeyiniz
HA
YI
R

Ateþ üzerine doðrudan hava akýmý gelmesi patlama
ya da yangýna neden olabilir.

HA
YI
R

güvenlik açýsýndan tehlikeli bir duruma yol açmamak için yetkili
servis elemaný tarafýndan deðiþtirilmesi gerekir.
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Elektrik kablosuna zarar vermemeye dikkat
ediniz.
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Çocuklarýn kumanda cihazýnýn pillerini
yutmasýný önlemek için gerekli önlemleri
alýnýz.
Pil yutulduðunda çok zararlý olabilir. Yanlýþlýkla pil
yutan bir çocuðun bunu çýkarmasýný saðlayýnýz
ve doktora baþvurunuz.

Cihazýnýzý uzun bir süre kullanmayacaksanýz elektrik besleme baðlantýsýný
kesiniz.

Çocuklarýn cihazýnýzýn iç ve dýþ ünitesine,
ulaþmamasý için gerekli önlemleri alýnýz.
Beklenmedik kazalara neden olabilir.

HA
YI
R
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Klimanýzýn yakýnýnda yanýcý gazlar
kullanmayýnýz.
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DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN
Soðuk hava akýmýnýn önünde uzun süre
kalmayýnýz.

Isýtma iþlemi sýrasýnda baðlantý vanalarý
ýsýnacaðýndan, el sürmeyiniz.
Baðlantý vanalarýný ellemek yanýklara neden
olabilir.

Batarya kanatlarýna dokunmayýnýz.
Yaralanmaya neden olabilir.

Temizlerken özellikle dikkatli olunuz.
Kanatlarýn eðilmesi ya da zarar görmesi cihazýn
verimini düþürür.

Cihazýnýzý uzun bir süre kullanmayacaksanýz uzaktan kumanda ünitesinin
pillerini çýkarýnýz.
Pilin akmasýyla doðabilecek zararlarý önlemek
için pilleri çýkarýnýz.
Akan pil cildinize, gözlerinize ya da aðzýnýza
deðdiðinde hemen bol suyla yýkayýnýz ve doktora
baþvurunuz.

DÝKKAT! Cihazýn temizliðinde dikkat edilmesi gerekli koþullar
için bak. sayfa 61

Uzun süre doðrudan soðuk hava akýmýna
maruz kalmak saðlýðýnýza zarar verebilir.

HA
YI
R
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Yatmadan önce ve çocuklarýn, yaþlýlarýn ya da
hastalarýn kaldýðý odalarda özellikle dikkatli
olunuz.

Kullaným sýrasýnda arada bir odayý
havalandýrýnýz.
Özellikle klimayla birlikte bir baþka ýsýtma cihazý
kullanýlýyorsa, yeterli havalandýrma saðlamaya
özen gösteriniz.

Yetersiz havalandýrma oksijen yetersizliðine yol
açabilir.

Hayvan ya da bitkileri doðrudan hava
akýmýnýn karþýsýnda býrakmayýnýz.

Uzun süre doðrudan sýcak ya da soðuk hava
akýmýna maruz kalmak bitki ve hayvanlara zarar
verebilir.

Hava filtresini takmadan cihazýnýzý
çalýþtýrmayýnýz.
Hava filtresi takmadan çalýþtýrýldýðýnda cihazýn iç
kýsýmlarýnda kir ve toz birikeceðinden arýzaya
neden olabilir.

HA
YI
R
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Ýç üniteyi ve uzaktan kumandayý televizyon ve radyolardan en az bir metre uzaða
yerleþtiriniz.
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Soðutma sýrasýnda iç ortamda su damlacýklarý
oluþabilir.

Hava çýkýþ ve hava giriþ panjurlarýnýn
önünü kapatmayýnýz.

HA
YI
R

Bu noktalarda hava akýmýnýn engellenmesi
cihazýn verimini düþürür, arýzaya ve zarara neden
olabilir.

Hava giriþ panjurunu tam olarak yerleþtirmeye özen gösteriniz.

HA
YI
R

Cihazýnýz þömine ya da benzeri bir ýsýtýcý
aygýta yakýn olmamalýdýr. Klimanýzýn
yakýnýna ýsýtýcý aygýt koymayýnýz.

Klimanýzýn bulunduðu ortama girip
çýkarken kapýlarý uzun süre açýk
býrakmayýnýz.

Hava akýþ yönünü doðru ayarlayýnýz.
Bak. sayfa 36, 40, 44, 48

Kýþýn uzun bir süre kullanmadýðýnýzda
yeniden çalýþtýrma:
HA
YI
R

Klimanýn verimi düþebilir.

Klimanýza doðrudan güneþ ýþýðý geliyorsa
perde veya panjur kullanýnýz.

Klimanýzý uygun iç ortam sýcaklýðýna
ayarlayýnýz. Bak. sayfa 34

Elektrik anahtarýný cihazý çalýþtýrmadan en az 12
saat önce açýnýz. Böylece cihaz daha uzun süre
ve düzgün çalýþabilecektir.

HA
YI
R

Klimanýzýn yakýnýnda buhar çýkaran
cihazlar bulunmamalýdýr.

Sinyal radyasyonu sistemi olumsuz etkileyip
arýzaya neden olabilir.

Aþýrý sýcak dýþ muhafazaya zarar verebilir.
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PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ (ASG 7-9-12 RSC)

Dýþ Ünite

Ýç Ünite

1) Hava Giriþi

Model ASG 7 RSC

1) Hava Giriþ Panjuru

(Yan ve arka paneller)

2) Hava Çýkýþý

Hava buradan içeri girer

Sýcak ya da soðuk hava üflenir.

2) Hava Filtresi

3) Drenaj Baðlantýsý

Havadaki kir ve tozu alýr

(Alt tarafta)

3) Hava Akýþ Yönü
Kanadý
Hava
akýþýný
dikey
(yukarýdan aþaðýya) olarak
kontrol eder.
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4) Boru Baðlantýsý
Gösterge Lambalarý
Model ASG 9-12 RSC

4)
Sað/Sol
yönlendirme
kanatlarý (Hava akýþ
yönü kanadýnýn arkasýnda)
Hava akýþýný yatay (saðdan
sola) olarak kontrol eder

5) Kontrol Paneli
6) Uzaktan Kumanda Sinyal Alýcýsý

Uzaktan kumanda cihazýndan gelen sinyalleri alýr.

7) Gösterge Lambalarý

Bu gösterge lambalarý o anda çalýþtýrma konumunu gösterir.

8) Su Boþaltma Hortumu

Soðutma ve kurutma iþlemleri sýrasýnda havadan yoðunlaþtýrýlan nem
buradan dýþarý atýlýr.

9) Elektrik Fiþi
10) Elektrik Kablosu
11) Hava Temizleme Filtresi (Ýsteðe baðlý)

1)"OPERATION" (çalýþtýrma)
Lambasý (Kýrmýzý)
Cihaz çalýþýrken yanar.

Uzaktan kumanda cihazýndan bir
sinyal alýndýðýnda bir saniye kadar hýzla
yanýp söner.
Buz çözme iþlemi sýrasýnda uzun aralýklarla yanýp söner.

2) "TIMER" Lambasý (Yeþil)
Timer çalýþýrken yanar.

DÝKKAT! Timer çalýþýrken TIMER göstergesinin yanýp
sönmesi, timer ayarýnda bir arýza olduðunu gösterir.

3) "SWING" Lambasý (Turuncu)

Hava akýþ yönü kanatlarý çalýþýrken yanar.

Elektrik Þalteri

Elektrik baðlantýlarý yapýlýrken hat
üzerine gerektiðinde elektriði
kesmek için bir þalter konulmalýdýr.

General Duvar Tipi Split Klima
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Kontrol Paneli
1) "POWER" Anahtarý

ON : Cihazý kullanýrken bu konuma getiriniz.
OFF: Cihazý uzun bir süre kullanmayacaksanýz
bu konuma getiriniz.

2) "MANUAL AUTO" Düðmesi

Bu düðme, uzaktan kumandanýn olmadýðý ya da kullanýlamadýðý durumlarda
geçici olarak "AUTOMATIC" modunda çalýþtýrma amacýyla kullanýlabilir.
MANUAL AUTO düðmesine basýnýz
Fan hýzý "AUTO" konumuna, termostat normal konuma ayarlanacaktýr.
Çalýþtýrmayý durdurmak için ya "MANUAL AUTO" düðmesine bir kez daha
basýnýz ya da "POWER" anahtarýný "OFF" konumuna getiriniz.

Uzaktan Kumanda Cihazý
1) "SLEEP" (Uykuda) Düðmesi

"SLEEP" timerýný seçmek için düðmeye basýnýz.

2) "MASTER CONTROL" (Ana Kontrol)
Düðmesi

Çalýþtýrma modunu (AUTO-Otomatik, COOLSoðutma, DRY-Kurutma, FAN-Fan, HEATIsýtma) seçmek için bu düðmeye basýnýz.

3) "SET TEMP.", "SET TIME" Düðmeleri
Cihaz termostatýný ve saatini ayarlamak
için bu düðmelere basýnýz.

4) Sinyal Ýletici

Kontrol sinyalleri klimaya buradan iletilir.

5) "TIMER" Düðmesi

Timer modunu (OFF TIMER-Kapamaya ayarlama, ON TIMER-Açmaya
ayarlama, PROGRAM TIMER, RESET) seçmek için bu düðmeye basýnýz.

6) "FAN CONTROL" Düðmesi

Fan hýzýný (AUTO-Otomatik, HIGH-Yüksek, MED-Orta, LOW-Düþük)
seçmek için basýnýz.

7) "START/STOP" Düðmesi

Baþlama ve durdurma iþlemleri için basýnýz.

8) "AIR FLOW DIRECTION" (Hava Akýþ Yönü) Düðmesi
Ýstenilen hava akýþ yönünü kademeli ayarlamak için basýnýz.

9) "SWING LOUVER" (Hava Akýþ Yönü) Düðmesi

Hava akýþ yönünü otomatik olarak ayarlamak için basýnýz.

General Duvar Tipi Split Klima
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Uzaktan Kontrol Ünitesi (Arka Taraf)
1) "TIME ADJUST" (Zaman
Ayarý) Düðmesi
2) "ACL" Düðmesi (pil bölümündedir)
Bu düðme, pil deðiþtirirken kullanýlýr.

3) "TEST RUN" Düðmesi

Yerleþtirmeden sonra klima cihazý test edilirken
kullanýlýr. Normal koþullarda kullanmayýnýz.

Uzaktan Kumanda Cihazý Ekraný

Yandaki þekildeki ekranda tüm göstergeler
yanmaktadýr; oysa gerçekte yalnýzca gereken
göstergeler ekranda görülür.

1)Ýletim Göstergesi

Klimaya bir sinyal gönderildiðinde bu gösterge ekrana gelir.

2) Saat Göstergesi

"CLOCK" ekrana geldiðinde, saati 24 saatlik bir format içinde gösterir (0:0023.59 arasýnda).
"TIMER" ekrana geldiðinde, timer ayarýný 24 saatlik bir format içinde gösterir
(0:00-23.59 arasýnda).
"SLEEP" timer seçildiðinde, ekranda cihaz kapatýlýncaya deðin geçecek
zaman gösterilir (OH:05M- 9H:55M).
3) Çalýþma Modu Göstergesi
Çalýþma modunu (HEAT, COOL, vb.) gösterir.
4) Timer Modu Göstergesi
Timer modunu (OFF TIMER, ON TIMER, PROGRAM TIMER, SLEEP,
RESET) gösterir.
5) Sýcaklýk Ayarý Göstergesi
Termostat ayarýný gösterir.
6) Fan Hýzý Göstergesi
O andaki fan hýzýný gösterir.
7) Zaman Ayarý Göstergesi
Bu gösterge yanýp sönerken,
I J düðmeleriyle saat ayarlanabilir.
8) Sýcaklýk Ayarý Göstergesi
Bu gösterge yanýp sönerken
I J düðmeleriyle termostat ayarlanabilir.

General Duvar Tipi Split Klima
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PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ (ASG 14-17 RSC)

Dýþ Ünite

Ýç Ünite

1) Hava Giriþi

(Yan ve arka paneller)
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2) Hava Çýkýþý

Sýcak ya da soðuk hava üflenir.

Model 14R

Model 17R

1) Hava Giriþ Panjuru
Hava buradan içeri girer

2) Hava Filtresi

Havadaki kir ve tozu alýr

3) Hava Akýþ Yönü Kanadý

Hava akýþýný dikey (yukarýdan aþaðýya) olarak
kontrol eder.

4) Sað/Sol Yönlendirme Kanatlarý (Hava akýþ yönü kanatlarýnýn
arkasýnda)
Hava akýþýný yatay (saðdan sola) olarak kontrol eder

5) Kontrol Paneli
6) Uzaktan Kumanda Sinyal Alýcýsý

Uzaktan kumanda cihazýndan gelen sinyalleri alýr.

7) Gösterge Lambalarý

Bu gösterge lambalarý o anda çalýþtýrma konumunu gösterir.

8) Su Boþaltma Hortumu

Soðutma ve kurutma iþlemleri sýrasýnda havadan yoðunlaþtýrýlan nem
buradan dýþarý atýlýr.

9) Elektrik Fiþi
10) Elektrik Kablosu
11) Hava Temizleme Filtresi (Ýsteðe baðlý)

Gösterge Lambalarý
1)"OPERATION" (çalýþtýrma)
Lambasý (Kýrmýzý)
Cihaz çalýþýrken yanar.

Uzaktan kumanda cihazýndan bir
sinyal alýndýðýnda bir saniye kadar hýzla
yanýp söner.
Buz çözme iþlemi sýrasýnda uzun aralýklarla yanýp söner.

2) "TIMER" Lambasý (Yeþil)
Timer çalýþýrken yanar.

DÝKKAT! Timer çalýþýrken TIMER göstergesinin yanýp
sönmesi, timer ayarýnda bir arýza olduðunu gösterir.

Elektrik Þalteri

Elektrik baðlantýlarý yapýlýrken hat
üzerine gerektiðinde elektriði
kesmek için bir þalter konulmalýdýr.

General Duvar Tipi Split Klima
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Kontrol Paneli
1) "POWER" Anahtarý

ON : Cihazý kullanýrken bu konuma getiriniz.
OFF: Cihazý uzun bir süre kullanmayacaksanýz
bu konuma getiriniz.

2) "MANUAL AUTO" Düðmesi

Bu düðme, uzaktan kumandanýn olmadýðý ya da kullanýlamadýðý
durumlarda geçici olarak "AUTOMATIC" modunda çalýþtýrma amacýyla
kullanýlabilir.
MANUAL AUTO düðmesine basýnýz
Fan hýzý "AUTO" konumuna, termostat normal konuma ayarlanacaktýr.
Çalýþtýrmayý durdurmak için ya "MANUAL AUTO" düðmesine bir kez daha
basýnýz ya da "POWER" anahtarýný "OFF" konumuna getiriniz.

General Duvar Tipi Split Klima
Uzaktan Kontrol Ünitesi (Arka Taraf)
1) "TIME ADJUST" (Zaman
Ayarý) Düðmesi
2) "ACL" Düðmesi (pil bölümündedir)
Bu düðme, pil deðiþtirirken kullanýlýr.

3) "TEST RUN" Düðmesi

Yerleþtirmeden sonra klima cihazý test edilirken
kullanýlýr. Normal koþullarda kullanmayýnýz.

Uzaktan Kumanda Cihazý Ekraný

Yandaki þekildeki ekranda tüm göstergeler
yanmaktadýr; oysa gerçekte yalnýzca gereken
göstergeler ekranda görülür.

Uzaktan Kumanda Cihazý

1)Ýletim Göstergesi

1) "SLEEP" (Uykuda) Düðmesi

2) Saat Göstergesi

"SLEEP" timerýný seçmek için düðmeye basýnýz.

2) "MASTER CONTROL" (Ana Kontrol)
Düðmesi

Çalýþtýrma modunu (AUTO-Otomatik, COOLSoðutma, DRY-Kurutma, FAN-Fan, HEATIsýtma) seçmek için bu düðmeye basýnýz.

3) "SET TEMP.", "SET TIME" Düðmeleri
Cihaz termostatýný ve saatini ayarlamak
için bu düðmelere basýnýz.

4) Sinyal Ýletici

Kontrol sinyalleri klimaya buradan iletilir.

5) "TIMER" Düðmesi

Timer modunu (OFF TIMER-Kapamaya ayarlý, ON TIMER-Açmaya
ayarlý, PROGRAM TIMER, RESET) seçmek için bu düðmeye basýnýz.

6) "FAN CONTROL" Düðmesi

Fan hýzýný (AUTO-Otomatik, HIGH-Yüksek, MED-Orta, LOW-Düþük)
seçmek için basýnýz.

7) "START/STOP" Düðmesi

Baþlama ve durdurma iþlemleri için basýnýz.

8) "AIR FLOW DIRECTION" (Hava Akýþ Yönü) Düðmesi
Ýstenilen hava akýþ yönünü kademeli ayarlamak için basýnýz.
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Klimaya bir sinyal gönderildiðinde bu gösterge ekrana gelir.
"CLOCK" ekrana geldiðinde, saati 24 saatlik bir format içinde gösterir
(0:00-23.59 arasýnda).
"TIMER" ekrana geldiðinde, timer ayarýný 24 saatlik bir format içinde
gösterir (0:00-23.59 arasýnda).
"SLEEP" timer seçildiðinde, ekranda cihaz kapatýlýncaya deðin geçecek
zaman gösterilir (OH:05M- 9H:55M).
3) Çalýþma Modu Göstergesi
Çalýþma modunu (HEAT, COOL, vb.) gösterir.
4) Timer Modu Göstergesi
Timer modunu (OFF TIMER, ON TIMER, PROGRAM TIMER, SLEEP,
RESET) gösterir.
5) Sýcaklýk Ayarý Göstergesi
Termostat ayarýný gösterir.
6) Fan Hýzý Göstergesi
O andaki fan hýzýný gösterir.
7) Zaman Ayarý Göstergesi
Bu gösterge yanýp sönerken,
I J düðmeleriyle saat ayarlanabilir.
8) Sýcaklýk Ayarý Göstergesi
Bu gösterge yanýp sönerken
I J düðmeleriyle termostat ayarlanabilir.

General Duvar Tipi Split Klima
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PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ (ASG 20-24-30 RSC)

Dýþ Ünite

Ýç Ünite

(Yan ve arka paneller)
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1) Hava Giriþi

2) Hava Çýkýþý

Sýcak ya da soðuk hava üflenir.

3) Boru Baðlantýsý

1) Hava Giriþ Panjuru
Hava buradan içeri girer

2) Hava Filtresi

Gösterge Lambalarý

3) Hava Akýþ Yönü Panjuru

1)"OPERATION" (çalýþtýrma)
Lambasý (Kýrmýzý)

Havadaki kir ve tozu alýr
Hava akýþýný dikey (yukarýdan aþaðýya) olarak
kontrol eder.

Cihaz çalýþýrken yanar.

4) Sað/Sol Yönlendirme Kanatlarý (Hava akýþ yönü kanatlarýnýn
arkasýnda)
Hava akýþýný yatay (saðdan sola) olarak kontrol eder

Uzaktan kumanda cihazýndan
bir sinyal alýndýðýnda bir saniye
kadar hýzla yanýp söner.
Buz çözme iþlemi sýrasýnda uzun aralýklarla yanýp söner.

5) Kontrol Paneli

2) "TIMER" Lambasý (Yeþil)

6) Uzaktan Kumanda Sinyal Alýcýsý

Uzaktan kumanda cihazýndan gelen sinyalleri alýr.

7) Gösterge Lambalarý

Bu gösterge lambalarý o anda çalýþtýrma konumunu gösterir.

8) Su Boþaltma Hortumu

Timer çalýþýrken yanar.

DÝKKAT! Timer çalýþýrken TIMER göstergesinin yanýp
sönmesi, timer ayarýnda bir arýza olduðunu gösterir.

3) "SWING" (Yatay) Lambasý (Turuncu)

Hava akýþ yönü yatay ayarlama ýzgaralarý çalýþýrken yanar.

Soðutma ve kurutma iþlemleri sýrasýnda havadan yoðunlaþtýrýlan nem
buradan dýþarý atýlýr.

4) "SWING" (Dikey) Lambasý (Turuncu)

9) Elektrik Fiþi

Elektrik Þalteri

10) Elektrik Kablosu
11) Hava Temizleme Filtresi (Ýsteðe baðlý)

Hava akýþ yönü dikey ayarlama ýzgaralarý çalýþýrken yanar.
Elektrik baðlantýlarý yapýlýrken hat
üzerine gerektiðinde elektriði
kesmek için bir þalter konulmalýdýr.

General Duvar Tipi Split Klima
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Kontrol Paneli
1) "MANUAL AUTO" Düðmesi

Bu düðme, uzaktan kumandanýn olmadýðý ya da
kullanýlamadýðý durumlarda geçici olarak "AUTOMATIC" modunda çalýþtýrma amacýyla kullanýlabilir.
MANUAL AUTO düðmesine basýnýz
Fan hýzý "AUTO" konumuna, termostat normal konuma ayarlanacaktýr.
Çalýþtýrmayý durdurmak için ya "MANUAL AUTO" düðmesine bir kez daha
basýnýz ya da "POWER" anahtarýný "OFF" konumuna getiriniz.

Uzaktan Kumanda Cihazý
1) "SLEEP" (Uykuda) Düðmesi

"SLEEP" timerýný seçmek için düðmeye
basýnýz.

2) "MASTER CONTROL" (Ana
Kontrol) Düðmesi

Çalýþtýrma modunu (AUTO-Otomatik,
COOL-Soðutma, DRY-Kurutma, FAN-Fan,
HEAT-Isýtma) seçmek için bu düðmeye
basýnýz.

3) "SET TEMP.", "SET TIME"
Düðmeleri
Cihaz termostatýný ve saatini ayarlamak
için bu düðmelere basýnýz.

4) "START/STOP" Düðmesi

Baþlama ve durdurma iþlemleri için basýnýz.

5) "FAN CONTROL" Düðmesi

Fan hýzýný (AUTO-Otomatik, HIGH-Yüksek, MED-Orta, LOW-Düþük)
seçmek için basýnýz.

6) "TIMER" Düðmesi

Timer modunu (OFF TIMER-Kapamaya ayarlama, ON TIMER-Açmaya
ayarlama, PROGRAM TIMER, RESET) seçmek için bu düðmeye
basýnýz.

7) Sinyal Ýletici

Kontrol sinyalleri klimaya buradan iletilir.

8) Pil Yuvasý Kapaðý

Piller buraya yerleþtirilir. Bazý ayar düðmeleri bu kapaðýn altýndadýr.

General Duvar Tipi Split Klima
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Uzaktan Kumanda Cihazý (Pil Kapaðýnýn Altý)
1) Hava Yönü Ayar Düðmeleri
2) "ENERGY SAVE" Düðmesi
3) Kod Deðiþtirme Düðmesi

Uzaktan kumandanýn ünite kodunu deðiþtirir. (Max. 4
ünite)

4) "TIME ADJUST" (Zaman Ayarý) Düðmesi
5) "TEST RUN" Düðmesi

Yerleþtirmeden sonra klima cihazý test edilirken kullanýlýr. Normal koþullarda
kullanmayýnýz.

6) "ACL" Düðmesi (pil bölümündedir)
Bu düðme, pil deðiþtirirken kullanýlýr.

Uzaktan Kumanda Cihazý Ekraný

Yandaki þekildeki ekranda tüm göstergeler yanmaktadýr; oysa gerçekte
yalnýzca gereken göstergeler ekranda görülür.

1) Ýletim Göstergesi

Klimaya bir sinyal gönderildiðinde bu gösterge ekrana gelir.

2) Saat Göstergesi

"CLOCK" ekrana geldiðinde, saati 24 saatlik bir format içinde gösterir.
"TIMER" ekrana geldiðinde, timer ayarýný 24 saatlik bir format içinde gösterir.
"SLEEP" timer seçildiðinde, ekranda cihaz kapatýlýncaya deðin geçecek
zaman gösterilir (OH:05M- 9H:55M).
3) Çalýþma Modu Göstergesi
Çalýþma modunu (HEAT, COOL, vb.) gösterir.
4) Timer Modu Göstergesi
Timer modunu (OFF TIMER, ON TIMER,
PROGRAM TIMER, SLEEP, RESET) gösterir.
5) Fan Hýzý Göstergesi
O andaki fan hýzýný gösterir.
6) Sýcaklýk Ayarý Göstergesi
Termostat ayarýný gösterir.
7) Zaman Ayarý Göstergesi
Bu gösterge yanýp sönerken, IJ düðmeleriyle saat ayarlanabilir.
8) Sýcaklýk Ayarý Göstergesi
Bu gösterge yanýp sönerken IJ düðmeleriyle termostat ayarlanabilir.

General Duvar Tipi Split Klima
Uzaktan Kumanda Cihazýnda Dikkat
Edilecek Hususlar
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General Duvar Tipi Split Klima
Kumanda cihazýný yere sertçe býrakmayýnýz,
düþürmeyiniz ve çarpmayýnýz.

Klima cihazýyla uzaktan kumanda cihazý arasýnda
bir duvar, perde ya da benzeri bir cisim varsa,
sinyaller tam olarak iletilemez.
Kumanda cihazýnýn üzerine aðýr bir cisim
koymayýnýz.
Pencereden gelen kuvvetli güneþ ýþýðý kumanda
cihazýnýn çalýþmasýný etkiler.

Güçlü ýþýk kaynaklarý kumanda cihazýnýn
çalýþmasýný etkileyebilir.

Uzaktan kumanda cihazý bir baþka elektrikli cihazý
daha çalýþtýrýyorsa, bu cihazý kaldýrýnýz ya da yetkili
servis elemanýna danýþýnýz.

Uzaktan kumanda cihazýnýnýn, doðrudan güneþ ýþýðý
ya da ýsýtma aracý gibi kaynaklardan gelebilecek
sýcaklýklara maruz kalmasýna engel olunuz.

Cihazý su sýçramalarýndan ve ýslanmaktan
koruyunuz.
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ÇALIÞTIRMAYA HAZIRLIK
Elektrik beslemesini açýnýz
1) Elektrik fiþini prize takýnýz.

Gevþek býrakmadan, tam olarak
yerleþtiriniz.

2) Hava giriþ panjurunu açýnýz.
3)"POWER" anahtarýný "ON"
konumuna getiriniz.
4) Hava giriþ panjurunu kapatýnýz.

Hava giriþ ýzgarasýný açma/kapama
1) Hava giriþ panjurunun alt yanlarýna klik sesi duyana kadar
basýnýz.
2) Elinizi býraktýðýnýzda hava giriþ panjuru öne doðru açýlýr.
Hava giriþ panjuru açýkken cihazý çalýþtýrmayýnýz, bu durum arýzaya
neden olabilir.

General Duvar Tipi Split Klima
Uzaktan Kumanda
Hazýrlayýnýz
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Cihazýný

Uzaktan kumanda cihazýna pilleri takýnýz
ve saati o andaki zamana getiriniz.

Pilleri Takýnýz
1) Pil bölümünü açmak için, üzerindeki kapaða basýp ters yöne itiniz.
iþaretli yere basarken, ok yönünde itiniz.

2) Pilleri yerleþtiriniz

Pillerin +/- kutuplarýný doðru olarak
yerleþtiriniz.

3. Pil bölümü kapaðýný kapatýnýz.
DÝKKAT!
Çocuklarýn yanlýþlýkla pilleri yutmasýna engel olmak için gereken önemleri
alýnýz.
Uzun süre uzaktan kumanda cihazýný kullanmayacaksanýz, pillerin
akmasýný ve cihaza zarar vermesini önlemek için pilleri çýkarýnýz.
Akan pil cildinize, gözlerinize ya da aðzýnýza deðdiðinde hemen bol suyla
yýkayýnýz ve doktora baþvurunuz.
Biten piller hemen çýkarýlmalý ve uygun bir biçimde ya pil çöpü toplanan
yerlere ya da buna göre donanýmý olan bir satýcýya verilmelidir.
Kuru pilleri yeniden þarj etmeyiniz.

Hava giriþ panjurunun alt yanlarýna klik sesi duyana kadar basýnýz.
Izgara yerine oturur.

ÖNEMLÝ NOT:

Yeni ve eski pilleri ya da deðiþik tipte pilleri birlikte kullanmayýnýz.
Normal koþullarda bir pil bir yýl kadar kullanýlabilir.Uzaktan kumanda
cihazýnýn çalýþmasý gözle görülür bir biçimde azalýrsa, pilleri deðiþtiriniz
ve bir tükenmez kalemin ucu ya da benzeri küçük bir cisimle "ACL"
düðmesine basýnýz.

General Duvar Tipi Split Klima
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Zamaný Ayarlayýnýz
1) TIME ADJUST düðmesine basýnýz

Bir tükenmez kalemin ucu ya da benzeri küçük bir cisimle düðmeye
basýnýz.

General Duvar Tipi Split Klima
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Uzaktan Kumanda Cihazýnýn Kullanýmý

Uzaktan kumanda cihazýnýn doðru olarak kullanýlabilmesi için sinyal alýcýya
yöneltilmesi gerekir.
Klimadan doðru olarak bir sinyal alýndýðýnda bir bip sesi duyulur.
Bip sesi duyulmazsa, yeniden düðmeye basýnýz.

2) Saati o andaki zamana göre ayarlamak için +/ "SET TIME"
düðmelerini kullanýnýz.
+ düðmesi: Saati ileri almak için basýnýz.
- düðmesi: Saati geri almak için basýnýz.

Uzaktan Kumanda Cihazý Kýzaðý
Bu kýzak, uzaktan kumandanýn duvara sabitlenmiþ olarak ya da ele
alýnarak çalýþmasýna izin verir.

(Düðmelere her bastýðýnýzda zaman bir dakikalýk aralarla ileri ya da geri
gidecektir; zamaný onar dakikalýk atlamalarla daha hýzlý bir biçimde
deðiþtirmek istediðinizde elinizi düðmeden çekmeden basmaya devam
ediniz.)

3) "TIME ADJUST" düðmesine yeniden basýnýz.

Böylece zaman ayarý tamamlanmýþ olur ve saat çalýþmaya baþlar.

Kumanda ele alýnarak kullanýlacaksa kýzak
duvara iki vida ile sabitlenir. Kumanda
kýzaða takýlýp çýkarýlarak kullanýlýr.

Kýzak, kumandanýn sinyallerini klimanýn
alabileceði bir yere yerleþtirilirse, uzaktan
kumanda cihazý kýzaðýndan çýkarýlmadan
da çalýþtýrýlabilir. Kýzak duvara iki vida ile
sabitlenir. Kumanda kýzaða yerleþtirilir ve
pil kapaðýnýn altýndaki yuvasýndan kýzaða
vidalanýr.

General Duvar Tipi Split Klima
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OTOMATÝK ÇALIÞTIRMA
AUTOMATIC Çalýþtýrmanýn Seçimi
1) "START/STOP" düðmesine basýnýz.
Klima çalýþmaya baþlar.

2) "AUTO" konumunu seçmek için "MASTER CONTROL" düðmesine basýnýz.

Ekranda yalnýzca AUTO çalýþma konumu
gözükecektir. Komutun gönderildiðini gösteren
iletim göstergesi yanýp söner ve üç saniye kadar
sonra tüm gösterge yeniden ekranda görülür.

General Duvar Tipi Split Klima
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Çalýþtýrma modu ayarlandýktan sonra oda sýcaklýðý deðiþse bile çalýþma
modu deðiþmez. Ama cihaz monitorde çalýþýrken, oda sýcaklýðý 22ºCnin
altýna düþerse mod otomatik olarak ýsýtmaya döner ve 24ºCnin üzerine
çýkarsa mod otomatik olarak kurutmaya döner.
Monitor modunda klima ortam iç sýcaklýðýný sürekli kontrol eder ve sýcaklýk
deðeri 22ºC-24ºC aralýðýnýn dýþýna çýktýðýnda ortamýn gerektirdiði modda
çalýþmaya baþlar. Monitor modunda klimanýn faný çok yavaþ çalýþýr.
Kurutma modunda, oda neminin artmasýna engel olmak için fan yavaþ
çalýþýr ve oda faný durabilir.
Isýtma konumunda buz çözme sýrasýnda "OPERATION" gösterge
lambasý yavaþ yavaþ yanýp söner ve ýsýtma modu geçici olarak durur.

Termostat Ayarý
"SET TEMPERATURE" düðmesine
basýnýz.

Otomatik Çalýþtýrma
Aþaðýdaki tabloda gösterildiði gibi, çalýþmanýn baþladýðý saatteki oda
sýcaklýðýna göre çalýþma konumu otomatik olarak ayarlanýr. Çalýþma
konumuna göre, oda sýcaklýðý ayarý da gösterildiði gibi normal sýcaklýk
ayarýnýn yapýlmasýný saðlar.

Üç dakika kadar sonra tüm gösterge yeniden
ekrana gelir.
NOT: Termostat ayarý standart bir deðer olarak
düþünülmelidir. Gerçek oda sýcaklýðýndan biraz
farklý olabilir.
ASG RSC 7-9-12-20-24-30 modellerinde
"AUTO" modunda sýcaklýk ayarý yapýlýrken
uzaktan kumanda ekranýnda yanlýzca
rakkamlar gözükür. Aþaðýdaki þekiller
gözükmez.
ASG RSC 14-17 modellerinde ise "AUTO" modunda sýcaklýk ayarý
yapýlýrken uzaktan kumanda ekranýnda sýcaklýk toleransýný
gösteren aþaðýdaki þekiller gözükür.
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DEÐÝÞÝK MODLARDA ÇALIÞTIRMA
(SICAK, SOÐUK, KURUTMA, FAN)
1) "START/STOP" düðmesine basýnýz.
Klima çalýþmaya baþlayacaktýr.
2) Ýstenilen modu seçmek için "MASTER
CONTROL" düðmesine basýnýz.
Düðmeye her basýþýnýzda mod aþaðýdaki
sýrayla deðiþecektir.

Üç saniye kadar sonra göstergeler yeniden
ekrana gelecektir.
Modlarda Çalýþtýrma
Isýtma:
Odayý ýsýtmak için kullanýnýz.
Isýtma modu seçildiðinde, klima 3-5 dakika kadar çok düþük bir fan hýzýyla
çalýþacak, daha sonra istenilen fan ayarýna gelecektir. Bu süre, iç ünitenin
tam çalýþmaya geçmeden önce ýsýnmasýný saðlamak içindir.
Oda sýcaklýðý çok düþükken, dýþ cihaz üzerinde buzlanma olabilir ve
verimi düþebilir. Buzu çözmek için cihaz arada bir otomatik olarak buz
çözme iþlemi yapacaktýr. Bu sýrada kýrmýzý "OPERATION" göstergesi
yanýp sönecek ve ýsýtma iþlemi kesintiye uðrayacaktýr..
Soðutma:
Odayý serinletmek için kullanýnýz.
Kurutma:
Odanýn nemini alýrken hafifçe serinletmek amacýyla kullanýnýz.
Kurutma modunda odayý ýsýtamazsýnýz.
Kurutma modunda cihaz düþük hýzda çalýþýr. Oda nemini ayarlamak
için iç ünite faný arada bir durabilir. Fan, oda nemini araþtýrýrken çok
düþük hýzda çalýþabilir.
Kurutma modu seçildiðinde fan hýzý manuel olarak deðiþtirilemez.
Fan:
Odanýn sýcaklýðýný deðiþtirmeden hava sirkülasyonu saðlamak amacýyla
kullanýnýz.

General Duvar Tipi Split Klima
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Termostat Ayarý
TEMPERATURE ayarý düðmesine basýnýz.
+ düðmesi: Termostat ayarýný yükseltmek için
basýnýz.
- düðmesi: Termostat ayarýný düþürmek için
basýnýz.

Termostat ayar aralýðý:

General Duvar Tipi Split Klima
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Soðutma: Çalýþma baþlar ve oda sýcaklýðý termostat ayarýna yaklaþtýkça
fan hýzý düþük ayar noktasýna iner.
Fan: Fan çalýþmasý düþük hýzla kapalý konumu arasýnda deðiþecektir.
Fan "QUIET"ta ayarlandýðýnda:
(ASG RSC 7-9-12 modelleri için.)
Daha sessiz bir çalýþma için iç ünitenin hava akýþý yavaþlar

Isýtma
16-30º C
Soðutma/Kurutma
18-30º C
Üç saniye kadar sonra tüm ekran yeniden
görünür.
NOT: Termostat ayarý standart bir deðer olarak düþünülmelidir. Gerçek
oda sýcaklýðýndan biraz farklý olabilir.

Klima "DRY" (kurutma) modunda iken fan "QUIET" konumunda çalýþmaz

Fan Hýzýnýn Deðiþtirilmesi

Isýtma Modunda:
Termostatý o andaki oda sýcaklýðýndan daha
yüksek bir noktaya ayarlayýnýz. Termostat, oda
sýcaklýðýndan daha düþük bir sýcaklýða
ayarlandýðýnda cihaz ýsýtma moduna
geçmeyecektir.

FAN CONTROL düðmesine basýnýz.
Düðmeye her basýldýðýnda, fan hýzý
aþaðýdaki sýrayla deðiþir.
ASG RSC 14-17-20-24-30 modelleri için.

ASG RSC 7-9-12 modelleri için.

Üç saniye kadar sonra tüm gösterge yeniden
ekrana gelir.
FAN CONTROL "AUTO"ya ayarlandýðýnda:
Isýtma: Çalýþtýrmanýn baþýnda fan düþük hýzla çalýþýrken ya da dýþarý çýkan
hava sýcaklýðý göreceli düþük olduðunda, çýkan hava sýcaklýðý yükseldikçe
fan hýzý artar.
Öte yandan, iç üniteden çýkan hava miktarý düþükse fan çok düþük bir
hýzda çalýþacaktýr.

Fan "QUIET" konumundayken klimanýn ýsýtma ve soðutma verimi bir
miktar düþer.

Çalýþmayý Durdurma
START/STOP düðmesine basýnýz.

Soðutma/Kurutma Modunda:
Termostatý o andaki oda sýcaklýðýndan daha
düþük bir noktaya ayarlayýnýz. Termostat, oda
sýcaklýðýndan daha yüksek bir sýcaklýða
ayarlandýðýnda cihaz Soðutma ve Kurutma
moduna geçmeyecektir (Soðutma modunda
yalnýzca fan çalýþacaktýr.)
Fan Modunda:
Cihazý ýsýtma ve soðutma amacýyla kullanamazsýnýz.

General Duvar Tipi Split Klima
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HAVA YÖNÜ AYARI (ASG 7 RSC Modeli)
Havanýn yönünü yukarý-aþaðý doðru ayarlamak için uzaktan kumanda
cihazýnýn "AIR FLOW DIRECTION" düðmesini kullanýnýz. (Hava yönünü
saða-sola deðiþtirmek için hava kanatlarýnýn yönünü elle deðiþtiriniz).

General Duvar Tipi Split Klima
Saða Sola Ayar

Sað-Sol Kanatlarýný Ayarlayýnýz
Hava akýþýný istediðiniz yöne ayarlamak için Sað-Sol kanatlarýný çeviriniz.

Yatay hava akýþ yönü ayarlanýrken, klimayý çalýþtýrýnýz bu sýrada dikey hava
yönü ayar kanatlarýnýn kapalý olmasýný saðlayýnýz.

Dikey Hava Yönü Ayarý

"AIR FLOW DIRECTION" düðmesine basýnýz.
Düðmeye her basýþýnýzda hava yönü aþaðýdaki gibi deðiþecektir:

UYARI!
Soðutma, kurutma modlarýnda.
Isýtma modunda.
Fan modunda.
Uzaktan kumanda cihazýnýn ekraný deðiþmez.
UYARI! Hava panjurlarýna parmaklarýnýzý ya
da baþka cisimleri sokmayýnýz; yüksek hýzda
çalýþan iç fan yaralanmaya ya da zarara neden olabilir. Klimayý hava akýþ panjurlarýnýn
önü kapalýyken çalýþtýrmayýnýz, bu durum
arýzaya neden olabilir.
Hava yönü ayarlarýný, yukarýda gösterilen aralýklar içinde yapýnýz.
Dikey hava akýþ yönü ayarý, seçilen çalýþma moduna göre aþaðýda
gösterildiði gibi otomatik olarak yapýlýr.
Soðutma, kurutma modlarýnda
: Yatay akýþ (1)
Isýtma modunda
: Aþaðýya akýþ (6)
Fan modunda
: Yatay akýþ (1)
Cihaz "AUTO" modunda çalýþýrken ilk dakika içinde hava akýþ yönü yatay
(1) olacaktýr. Bu süre içinde hava yönü ayarlanamaz.
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Yukarý-aþaðý hava akýþ yönü kanatlarýný deðiþtirmek
için her zaman uzaktan kumanda cihazýnýn hava
akýþ yönü düðmesini kullanýnýz. kanatlarý elle
ayarlamaya çalýþmayýnýz, çünkü bu uygulama
arýzaya yol açabilir. Böyle bir durumda klimayý bir
süre kapatýnýz ve daha sonra yeniden çalýþtýrýnýz.
kanatlar yeniden uygun biçimde çalýþmaya
baþlayacaktýr.
Soðutma ve kurutma modlarýnda, kanatlarý ýsýtma
aralýðýnda (4-6) bir noktaya ayarlamayýnýz, çünkü
böyle bir durumda çýkýþ kanatlarý yakýnýnda nem
yoðunlaþabilir ve cihazdan su damlayabilir.
Soðutma ve kurutma modlarýnda, kanatlarlar 30
dakikanýn üzerinde bir süre ýsýtma ýsýtma aralýðýnda
býrakýlýrsa, otomatik olarak 3üncü konuma
geleceklerdir.
Çocuklarýn, yaþlýlarýn ya da hastalarýn odalarýnda
kullanýldýðýnda, hava akýþ yönü ve oda sýcaklýðý
dikkatle ayarlanmalýdýr.
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"SWING" (Süpürmeli) ÇALIÞTIRMA

"AUTO" MODUNUN MANUEL ÇALIÞTIRILMASI

Bu iþlemi yapmadan önce klimayý çalýþtýrýnýz.

Uzaktan Kumanda Cihazý kayýpsa ya da
bulunamýyorsa "MANUAL AUTO" çalýþmasýný
kullanýnýz.

"SWING" Çalýþmasýný Baþlatma

"SWING LOUVER" (Süpürme) düðmesine basýnýz.
"SWING" lambasý (turuncu) yanacaktýr.
Bu modda hava akýþ yönü kanatlarý hava akýþýný
yukarý ve aþaðý yöneltmek üzere otomatik olarak
süpürme hareketi yapacaktýr.

"SWING" Çalýþmasýný Durdurma

"SWING LOUVER" düðmesine bir kez daha
basýnýz.
"SWING" lambasý (turuncu) sönecektir.
Hava akýþ yönü kanatlarý, süpürmeden önce
ayarlandýðý konumuna geri dönecektir.

"SWING" Çalýþtýrma ile ilgili bilgiler

Süpürme aralýðýný, o andaki hava akýþ yönü ayarýna göre deðiþtiriniz.
Süpürme aralýðý istenilen konumda deðilse, uzaktan kumanda cihazýnýn
"AIR FLOW DIRECTION" düðmesine basarak aralýðý deðiþtiriniz.
Soðutma, kurutma modlarýnda, süpürme iþlemi 30 dakikanýn üzerinde bir
süre boyunca en alt (6) konumunda çalýþmýþsa, nem yoðuþmasýný önlemek
üzere klima otomatik olarak süpürme aralýðýný yatay akýþ konumuna alacaktýr.
Klimanýn faný çalýþmýyorsa ya da çok düþük hýzda çalýþýyorsa "SWING" iþlemi
geçici bir süre durabilir.

Ana Ünite Kontrollarýnýn Kullanýmý
Klimanýn iç ünitesinin kontrol paneli üzerindeki
"MANUAL/AUTO" düðmesine basýnýz.
Çalýþmayý durdurmak için "MANUAL/AUTO"
düðmesine bir kez daha basýnýz ya da "POWER"
ANAHTARINI "OFF" konumuna getiriniz.
(Kontrollar klimanýn iç ünitesinin hava giriþ panjuru
içindedir)
Klima, iç ünitedeki kontrollar açýk olarak
çalýþtýrýldýðýnda, uzaktan kumanda cihazýndan
"AUTO" modu seçilmiþ gibi çalýþýr. Bu durumda fan
hýzý ve termostat ayarý "AUTO" modundaki gibi
olacaktýr.
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HAVA YÖNÜ AYARI (ASG 9-12 RSC Modelleri)
Havanýn yönünü yukarý-aþaðý doðru ayarlamak için uzaktan kumanda
cihazýnýn "AIR FLOW DIRECTION" düðmesini kullanýnýz. (Hava yönünü
saða-sola deðiþtirmek için hava kanatlarýnýn yönünü elle deðiþtiriniz).
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Yatay Hava Yönü Ayarý

Hava akýþýný istediðiniz yöne ayarlamak için sað-sol kanatlarýný elinizle ayar
uçlarýndan tutarak ayarlayýnýz.

Yatay hava akýþ yönü ayarlanýrken, klimayý çalýþtýrýnýz bu sýrada dikey
hava yönü ayar kanatlarýnýn kapalý olmasýný saðlayýnýz.

Dikey Hava Yönü Ayarý

"AIR FLOW DIRECTION VERTICAL SET" düðmesine basýnýz.
Düðmeye her basýþýnýzda hava yönü aþaðýdaki gibi deðiþecektir:

UYARI!
Soðutma, kurutma modlarýnda.
Isýtma modunda.
Uzaktan kumanda cihazýnýn ekraný deðiþmez.

UYARI! Hava panjurlarýna parmaklarýnýzý ya da baþka cisimleri
sokmayýnýz; yüksek hýzda çalýþan iç fan yaralanmaya ya da zarara
neden olabilir. Klimayý hava akýþ panjurlarýnýn önü kapalýyken ça
lýþtýrmayýnýz, bu durum arýzaya neden olabilir.
Hava yönü ayarlarýný, yukarýda gösterilen aralýklar içinde yapýnýz.
Dikey hava akýþ yönü ayarý, seçilen çalýþma moduna göre aþaðýda
gösterildiði gibi otomatik olarak yapýlýr.
Soðutma, kurutma modlarýnda
: Yatay akýþ (1)
Isýtma modunda
: Aþaðýya akýþ (7)
Cihaz "AUTO" modunda çalýþýrken ilk dakika içinde hava akýþ yönü yatay
(1) olacaktýr. Bu süre içinde hava yönü ayarlanamaz.
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Yukarý-aþaðý hava akýþ yönü kanatlarýný deðiþtirmek
için her zaman uzaktan kumanda cihazýnýn hava
akýþ yönü düðmesini kullanýnýz. Kanatlarý elle
ayarlamaya çalýþmayýnýz, çünkü bu uygulama
arýzaya yol açabilir. Böyle bir durumda klimayý bir
süre kapatýnýz ve daha sonra yeniden çalýþtýrýnýz.
Kanatlar yeniden uygun biçimde çalýþmaya
baþlayacaktýr.
Soðutma ve kurutma modlarýnda, kanatlarý ýsýtma
aralýðýnda (5-7) bir noktaya ayarlamayýnýz, çünkü
böyle bir durumda çýkýþ kanatlarý yakýnýnda nem
yoðunlaþabilir ve cihazdan su damlayabilir.
Çocuklarýn, yaþlýlarýn ya da hastalarýn odalarýnda
kullanýldýðýnda, hava akýþ yönü ve oda sýcaklýðý
dikkatle ayarlanmalýdýr.
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"SWING" (Süpürmeli) ÇALIÞTIRMA

"AUTO" MODUNUN MANUEL ÇALIÞTIRILMASI

Bu iþlemi yapmadan önce klimayý çalýþtýrýnýz.

Uzaktan Kumanda Cihazý kayýpsa ya da
bulunamýyorsa "MANUAL AUTO" çalýþmasýný
kullanýnýz.

"SWING" Çalýþmasýný Baþlatma
"SWING" (süpürme) düðmesine basýnýz.
"SWING" lambasý (turuncu) yanacaktýr.
Bu modda hava akýþ yönü kanatlarý hava akýþýný
yukarý ve aþaðý yöneltmek üzere otomatik olarak
süpürme hareketi yapacaktýr.

"SWING" Çalýþmasýný Durdurma
"SWING" düðmesine bir kez daha basýnýz.
"SWING" lambasý (turuncu) sönecektir.
Hava akýþ yönü kanatlarý, süpürmeden önce
ayarlandýðý konumuna geri dönecektir.

"SWING" Çalýþtýrma ile ilgili bilgiler

Süpürme aralýðýný, o andaki hava akýþ yönü ayarýna göre deðiþtiriniz.
Süpürme aralýðý istenilen konumda deðilse, uzaktan kumanda cihazýnýn
"AIR FLOW DIRECTION" düðmelerine basarak aralýðý deðiþtiriniz.
Soðutma, kurutma modlarýnda, süpürme iþlemi 30 dakikanýn üzerinde bir
süre boyunca en alt konumda yapýlýrsa klima kanatlarý üzerinde nem yoðuþur
bunu önlemek için klima otomatik olarak süpürme aralýðýný yatay konuma
alýr.
Klimanýn faný çalýþmýyorsa ya da çok düþük hýzda çalýþýyorsa "SWING" iþlemi
geçici bir süre durabilir.

Ana Ünite Kontrollarýnýn Kullanýmý
Klimanýn iç ünitesinin kontrol paneli üzerindeki
"MANUAL/AUTO" düðmesine basýnýz.
Çalýþmayý durdurmak için "MANUAL/AUTO"
düðmesine bir kez daha basýnýz ya da "POWER"
ANAHTARINI "OFF" konumuna getiriniz.
(Kontrollar klimanýn iç ünitesinin hava giriþ panjuru
içindedir)
Klima, iç ünitedeki kontrollar açýk olarak
çalýþtýrýldýðýnda, uzaktan kumanda cihazýndan
"AUTO" modu seçilmiþ gibi çalýþýr. Bu durumda fan
hýzý ve termostat ayarý "AUTO" modundaki gibi
olacaktýr.
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HAVA YÖNÜ AYARI (ASG 14-17 RSC Modelleri)
Havanýn yönünü yukarý-aþaðý doðru ayarlamak için uzaktan kumanda
cihazýnýn "AIR FLOW DIRECTION" düðmesini kullanýnýz. (Hava yönünü
saða-sola deðiþtirmek için hava kanatlarýnýn yönünü elle deðiþtiriniz).

General Duvar Tipi Split Klima
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Isýtma: Çalýþmanýn baþýnda kanatlar hava akýþ yönünü aþaðýya
yöneltecektir. Oda ýsýndýkça kapaklar çift yönlü ýsýtmaya izin verecek
biçimde deðiþecektir.

Cihazý çalýþtýrýnýz ve hava akýþ yönünü ayarlamadan önce hava akýþ
yönü kanatlarýnýn kapalý olmasýný saðlayýnýz.
UYARI! Hava panjurlarýna parmaklarýnýzý ya da baþka cisimleri sokmayýnýz; yüksek hýzda çalýþan iç fan yaralanmaya ya
da zarara neden olabilir.
Klimayý hava akýþ panjurlarýnýn önü kapalýyken çalýþtýrmayýnýz,
bu durum arýzaya neden olabilir.
Otomatik Hava Akýþ Yönü Ayarý
Hava akýþ yönü kanatlarý, çalýþma moduna göre otomatik olarak ayarlanýr.

Soðutma: Çalýþma baþladýktan dört dakika sonra kanat yönü hafif aþaðý
ve diyagonaldýr; daha sonra, yön yataya döner.

Otomatik çalýþtýrma modunda hava akýþ yönü kanatlarý aþaðýdaki biçimde
otomatik olarak deðiþir.

Kurutma, Monitor Modu:
Yatay yönde.
Farklý bir hava akýþ yönü seçmek isterseniz, uzaktan kumanda cihazýnýn
hava akýþ yönü düðmesini kullanarak ayarý deðiþtirebilirsiniz.

General Duvar Tipi Split Klima
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"HAVA AKIÞ YÖNÜ" AYARI ÝLE ÝLGÝLÝ UYARILAR:

Yukarý-aþaðý hava akýþ yönü kanatlarýný deðiþtirmek için her zaman
uzaktan kumanda cihazýnýn hava akýþ yönü düðmesini kullanýnýz.
Kanatlarý elle ayarlamaya çalýþmayýnýz, çünkü bu uygulama arýzaya yol
açabilir. Böyle bir durumda klimayý bir süre kapatýnýz ve daha sonra
yeniden çalýþtýrýp kanatlarý uygun olan biçimde deðiþtiriniz.
Yukarý - aþaðý hava akýþ yönü kanatlarý kapalýyken klimayý çalýþtýrmayýnýz.

General Duvar Tipi Split Klima
Hava Akýþ Yönü Ayarý
"AIR FLOW DIRECTION" (Hava Akýþ Yönü)
düðmesine basýnýz.
Bu düðmeyle istenilen hava akýþ yönünü
seçebilirsiniz.
Soðutma ve kurutma modlarýnýn daha etkili
olmasý için hava akýþ yönü kanatlarý aþaðýdaki
aralýklar içinde ayarlanmalýdýr.
Isýtma Ýçin: Çift yön, aþaðý diyagonal, aþaðý.
Soðutma Ýçin: Yatay, hafif aþaðý diyagonal.

Çalýþma modu deðiþtiðinde yukarý - aþaðý hava yönü kanatlarý otomatik
olarak standart konumlarýna gelecektir.
Soðutma ve kurutma modlarýnda, kanatlar bir baþka soðutma noktasýna
ayarlandýðýnda nem yoðunlaþabilir ve hava çýkýþ kapýlarýndan damlayabilir.
Bu nedenle bu konumlarýn kýsa süreler için kullanýlmasýný saðlýk veririz.
Uzaktan kumanda cihazýnýn hava akýþ yönü düðmesine bastýktan sonra
kanatlarýn istenilen konuma gelmesi için belli bir zaman geçmesi
gerekebilir. Bu sýrada hava akýþ yönü düðmesine basýldýðýnda, düðme
çalýþmayacaktýr.
Klima durdurulduðunda, yukarý - aþaðý hava akýþ yönü kanatlarý otomatik
olarak hava çýkýþlarýný kapatacaktýr.

Sað-Sol Yönünde Ayarlama
Sað-sol kanatlarýyla ayarlama
Sað-sol kanatlarýný istenilen yönde elle ayarlayýnýz.
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"SWING" (Süpürmeli) ÇALIÞTIRMA

"AUTO" MODUNUN MANUEL ÇALIÞTIRILMASI

Bu iþlemi yapmadan önce klimayý çalýþtýrýnýz.

Uzaktan Kumanda Cihazý kayýpsa ya da
bulunamýyorsa "MANUAL AUTO" çalýþmasýný
kullanýnýz.

"SWING" Çalýþmasýný Baþlatma
"SWING" (süpürme) düðmesine basýnýz.
"SWING" lambasý (turuncu) yanacaktýr.
Bu modda hava akýþ yönü kanatlarý hava akýþýný
yukarý ve aþaðý yöneltmek üzere otomatik olarak
süpürme hareketi yapacaktýr.

"SWING" Çalýþmasýný Durdurma
"SWING" düðmesine bir kez daha basýnýz.
"SWING" lambasý (turuncu) sönecektir.
Hava akýþ yönü kanatlarý, süpürmeden önce
ayarlandýðý konumuna geri dönecektir.

"SWING" Çalýþtýrma ile ilgili bilgiler

Süpürme aralýðýný, o andaki hava akýþ yönü ayarýna göre deðiþtiriniz.
Süpürme aralýðý istenilen konumda deðilse, uzaktan kumanda cihazýnýn
"AIR FLOW DIRECTION" düðmelerine basarak aralýðý deðiþtiriniz.
Soðutma, kurutma modlarýnda, süpürme iþlemi 30 dakikanýn üzerinde bir
süre boyunca en alt konumda yapýlýrsa klima kanatlarý üzerinde nem yoðuþur
bunu önlemek için klima otomatik olarak süpürme aralýðýný yatay konuma
alýr.
Klimanýn faný çalýþmýyorsa ya da çok düþük hýzda çalýþýyorsa "SWING" iþlemi
geçici bir süre durabilir.

Ana Ünite Kontrollarýnýn Kullanýmý
Klimanýn iç ünitesinin kontrol paneli üzerindeki
"MANUAL/AUTO" düðmesine basýnýz.
Çalýþmayý durdurmak için "MANUAL/AUTO"
düðmesine bir kez daha basýnýz ya da "POWER"
ANAHTARINI "OFF" konumuna getiriniz.
(Kontrollar klimanýn iç ünitesinin hava giriþ panjuru
içindedir)
Klima, iç ünitedeki kontrollar açýk olarak
çalýþtýrýldýðýnda, uzaktan kumanda cihazýndan
"AUTO" modu seçilmiþ gibi çalýþýr. Bu durumda fan
hýzý ve termostat ayarý "AUTO" modundaki gibi
olacaktýr.
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HAVA YÖNÜ AYARI (ASG 20-24-30 RSC Modelleri)
Dikey Hava Yönü Ayarý

"AIR FLOW DIRECTION VERTICAL SET"
düðmesine basýnýz. Düðmeye her basýþýnýzda
hava yönü aþaðýdaki gibi deðiþecektir. (Uzaktan
kumanda cihazýnýn ekraný deðiþmez)
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Yatay Hava Yönü Ayarý

"AIR FLOW DIRECTION HORIZAONTAL SET"
düðmesine basýnýz. Düðmeye her basýþýnýzda
hava yönü aþaðýdaki gibi deðiþecektir: (Uzaktan
kumanda cihazýnýn ekraný deðiþmez)

Soðutma, kurutma modlarýnda.
Isýtma modunda.

Hava yönü ayarlarýný, yukarýda gösterilen aralýklar içinde yapýnýz.
kanatlarý

Hava yönü ayarlarýný, yukarýda gösterilen aralýklar içinde yapýnýz.
UYARI! Hava panjurlarýna parmaklarýnýzý ya da baþka cisimleri
sokmayýnýz; yüksek hýzda çalýþan iç fan yaralanmaya ya da zarara
neden olabilir. Klimayý hava akýþ panjurlarýnýn önü kapalýyken ça
lýþtýrmayýnýz, bu durum arýzaya neden olabilir.
Dikey hava akýþ yönü ayarý, seçilen çalýþma moduna göre aþaðýda
gösterildiði gibi otomatik olarak yapýlýr.
Soðutma, kurutma modlarýnda
: Yatay akýþ (1)
Isýtma modunda
: Aþaðýya akýþ (7)
Cihaz "AUTO" modunda çalýþýrken ilk dakika içinde hava akýþ yönü yatay
(1) olacaktýr. Bu süre içinde hava yönü ayarlanamaz.

UYARI!
Hava akýþ yönü kanatlarýný deðiþtirmek için her
zaman uzaktan kumanda cihazýnýn hava akýþ yönü
düðmesini kullanýnýz. Kanatlarý elle ayarlamaya
çalýþmayýnýz, çünkü bu uygulama arýzaya yol
açabilir. Böyle bir durumda klimayý bir süre kapatýnýz
ve daha sonra yeniden çalýþtýrýnýz. Kanatlar yeniden
uygun biçimde çalýþmaya baþlayacaktýr.
Soðutma ve kurutma modlarýnda, kanatlarý ýsýtma
aralýðýnda (5-7) bir noktaya ayarlamayýnýz, çünkü
böyle bir durumda çýkýþ kanatlarý yakýnýnda nem
yoðunlaþabilir ve cihazdan su damlayabilir.
Çocuklarýn, yaþlýlarýn ya da hastalarýn odalarýnda
kullanýldýðýnda, hava akýþ yönü ve oda sýcaklýðý
dikkatle ayarlanmalýdýr.
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"SWING" (Süpürmeli) ÇALIÞTIRMA
Bu iþlemi yapmadan önce klimayý çalýþtýrýnýz.
"VERTICAL SWING" Çalýþmasýný Baþlatma
"VERTICAL SWING" (Düþey süpürme)
düðmesine basýnýz.
"SWING" lambasý (turuncu) yanacaktýr.
Bu modda hava akýþ yönü kanatlarý hava akýþýný
yukarý ve aþaðý yöneltmek üzere otomatik olarak
süpürme hareketi yapacaktýr.
"VERTICAL SWING" Çalýþmasýný Durdurma
"VERTICAL SWING" düðmesine bir kez daha
basýnýz.
"SWING" lambasý (turuncu) sönecektir.
Hava akýþ yönü kanatlarý, süpürmeden önce
ayarlandýðý konumuna geri dönecektir.
"HORIZONTAL SWING" Çalýþmasýný
Baþlatma
"HORIZONTAL SWING" (Yatay süpürme)
düðmesine basýnýz.
"SWING" lambasý (turuncu) yanacaktýr.
Bu modda hava akýþ yönü kanatlarý hava akýþýný
saða ve sola yöneltmek üzere otomatik olarak
süpürme hareketi yapacaktýr.
"HORIZONTAL SWING" Çalýþmasýný
Durdurma
"HORIZONTAL SWING" düðmesine bir kez daha
basýnýz.
"SWING" lambasý (turuncu) sönecektir.
Hava akýþ yönü kanatlarý, süpürmeden önce
ayarlandýðý konumuna geri dönecektir.
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"SWING" Çalýþtýrma ile ilgili bilgiler

Süpürme aralýðýný, o andaki hava akýþ yönü ayarýna göre deðiþtiriniz.
Süpürme aralýðý istenilen konumda deðilse, uzaktan kumanda cihazýnýn
"AIR FLOW DIRECTION VERTICAL/HORIZONTAL" düðmelerine basarak
aralýðý deðiþtiriniz.
Soðutma, kurutma modlarýnda, düþey süpürme kanatlarýný uzun bir süre
boyunca (5) ile (7) konumlarý arasýnda çalýþtýrýrsanýz klima kanatlarý üzerinde
nem yoðuþur ve klima su damlatmaya baþlar.
Klimanýn faný çalýþmýyorsa ya da çok düþük hýzda çalýþýyorsa "SWING" iþlemi
geçici bir süre durabilir.

"AUTO" MODUNUN MANUEL ÇALIÞTIRILMASI
Uzaktan Kumanda Cihazý kayýpsa ya da
bulunamýyorsa "MANUAL AUTO" çalýþmasýný
kullanýnýz.
Ana Ünite Kontrollarýnýn Kullanýmý
Klimanýn iç ünitesinin kontrol paneli üzerindeki
"MANUAL/AUTO" düðmesine basýnýz.
Çalýþmayý durdurmak için "MANUAL/AUTO"
düðmesine bir kez daha basýnýz ya da "POWER"
ANAHTARINI "OFF" konumuna getiriniz.
(Kontrollar klimanýn iç ünitesinin hava giriþ panjuru
içindedir)
Klima, iç ünitedeki kontrollar açýk olarak
çalýþtýrýldýðýnda, uzaktan kumanda cihazýndan
"AUTO" modu seçilmiþ gibi çalýþýr. Bu durumda fan
hýzý ve termostat ayarý "AUTO" modundaki gibi
olacaktýr.
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TIMER ÇALIÞTIRMA
Timerý çalýþtýrmaya baþlamadan önce, uzaktan kumanda cihazýnýn o
andaki saat ayarýný yapmayý unutmayýnýz.

"OFF TIMER" (Ayarlanan saatte cihazý durdurur)
1) "START/STOP" düðmesine basýnýz
(cihaz çalýþýyorsa, ikinci adýma geçiniz).
Ýç ünitenin kýrmýzý "OPERATION" lambasý
yanacaktýr.

2) "OFF timer" çalýþtýrmayý seçmek için
"TIMER" düðmesine basýnýz.
Düðmeye her baþýsýnýzda timer iþleyiþi aþaðýdaki
sýrayla deðiþecektir:
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ON TIMER (Cihazýn ayarlanan saatte
çalýþmasýný saðlar)
1) "START/STOP" düðmesine basýnýz.
(cihaz zaten çalýþýyorsa, 2inci maddeye
geçiniz)

Ýç ünitenin kýrmýzý "OPERATION" lambasý
yanacaktýr.

2) "ON timer" iþleyiþini seçmek için
"TIMER" düðmesine basýnýz.
Düðmeye her basýþta timer iþlevi aþaðýdaki
sýrayla deðiþir.

Ýç ünitenin yeþil "TIMER" lambasý yanacaktýr.
Ýç ünitenin yeþil "TIMER" lambasý yanacaktýr.

3) Ýstenilen OFF zamanýný ayarlamak için
SET TIME düðmelerini kullanýnýz.

Zaman göstergesi yanýp sönerken zamaný
ayarlayýnýz (yanýp sönme beþ saniye kadar
sürecektir).
+ düðmesi: Zamaný ileri almak için kullanýnýz.
- düðmesi: Zamaný geri almak için kullanýnýz.
Üç saniye kadar sonra, tüm ekran yeniden
görünecektir.

Timerýn Ýptali
RESETi seçmek için "TIMER" düðmesini
kullanýnýz.
Cihaz normal iþleyiþe dönecektir.

Timer Ayarýnýn Deðiþtirilmesi

2 ve 3üncü maddeleri gerçekleþtiriniz.

3) Ýstenilen "ON" zamanýný ayarlamak için
"SET TIME" düðmesine basýnýz.

Time göstergesi yanýp sönerken zamaný
ayarlayýnýz (yanýp sönme beþ saniye kadar
sürecektir).
+ düðmesi: Zamaný ileri almak için kullanýnýz.
- düðmesi: Zamaný geri almak için kullanýnýz.
Üç saniye kadar sonra, tüm ekran yeniden
görünecektir.

Timer çalýþýrken cihazýn durdurulmasý
"START/STOP" düðmesine basýnýz.

Çalýþma koþullarýnýn deðiþtirilmesi

Çalýþma koþullarýný (Mod, Fan Hýzý, Termostat
Ayarý, Hava Akýþ Yönü) deðiþtirmek istediðinizde,
timer ayarýný yaptýktan sonra göstergenin tümüyle ekrana gelmesini bekleyiniz ve sonra çalýþma
koþullarýný istediðiniz biçimde deðiþtirmek üzere
gereken düðmeye basýnýz.
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Program Timerýnýn Kullanýmý
1) "START/STOP" düðmesine basýnýz.
(cihaz zaten çalýþýyorsa, 2inci maddeye
geçiniz)

Ýç ünitenin kýrmýzý "OPERATION" lambasý
yanacaktýr.

2) "OFF" ve "ON timer"ý için istenilen
zaman ayarlarýný yapýnýz.

Ýstenilen mod ve zaman ayarýný yapmak için
TIMER ÇALIÞTIRMA ve ON TIMER
bölümlerinde anlatýlan 2inci ve 3üncü adýmlarý
yerine getiriniz.
Üç saniye kadar sonra gösterge ekranda
yeniden görünecektir.
Ýç ünitenin yeþil TIMER lambasý yanacaktýr.

3) "PROGRAM Timer" çalýþmasýný
seçmek için "TIMER" düðmesine basýnýz
(OFF ⇒ON yada OFF ON görünecektir)
⇒

Ekranda sýrasýyla OFF timer ve ON timer
görünecektir, daha sonra önce çalýþmanýn
gerçekleþmesi için zaman ayarýný gösterecektir.
Program timerý çalýþmaya baþlayacaktýr. (Önce
"ON timer"ýn çalýþmasý istenmiþse cihaz bu
noktada duracaktýr.)
Üç saniye kadar sonra gösterge yeniden
ekranda görünecektir.
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Program Timer'ý ile ilgili bilgiler

Program timerý tek bir sýra içinde "OFF" ve "ON timer"larýný birleþtirmenizi
saðlar. Bu sýra, yirmi dört saatlik bir süre içinde "OFF timer"dan "On
timer"a geçme, ya da "ON timer"dan "OFF timer"a geçme biçiminde
olabilir.
Çalýþacak ilk timer iþlevi o sýradaki zamana en yakýn olanýdýr. Çalýþma
sýrasý uzaktan kumanda cihazýnýn göstergesi üzerinde okla gösterilmiþtir
(OFF ⇒ON, ya da OFF ON).
Program timerý kullanýmýna bir örnek, siz yattýktan sonra cihazýn otomatik
olarak kapatýlmasý (OFF timer) ve daha sonra siz kalkmadan sabah
otomatik olarak açýlmasýdýr (ON timer).

Timerýn Ýptali

Bak. TIMER ÇALIÞTIRMASI

Timer Ayarlarýnýn Deðiþtirilmesi
1) Deðiþtirmek istediðiniz zaman ayarýný seçmek için "TIMER
ÇALIÞTIRMASI" ve "ON TIMER" bölümlerinde anlatýlan 2inci ve
3üncü adýmlarý yerine getiriniz.
2) OFF ⇒ ON ya da OFF ON konumlarýndan birini seçmek üzere
"TIMER" düðmesine basýnýz.

⇒

PROGRAM TIMER'I
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⇒

General Duvar Tipi Split Klima

Timer Çalýþýrken Klima Cihazýný Durdurmak
Bak. "ON TIMER" bölümü.

Çalýþma Koþullarýný Deðiþtirmek
Bak. "ON TIMER" bölümü.
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SLEEP (uykuda) TIMER'I ÇALIÞTIRMASI

SLEEP Timera Ýliþkin Bilgiler

Öteki timer iþlevlerinin tersine, "SLEEP timer"
klima cihazýnýn duracaðý zamana kadar geçen
süreyi ayarlamada kullanýlýr (Örnek: 2 saat)

Uyku modu sýrasýnda aþýrý soðumanýn önlenmesi için "SLEEP timer"
zaman ayarýna göre otomatik olarak termostat ayarýný deðiþtirir. Ayarlanan
zaman geldiðinde cihaz tümüyle durur.

SLEEP Timer Kullanýmý
Klima cihazý çalýþýrken ya da kapalýyken,
"SLEEP" düðmesine basýnýz.

Ýç ünitenin kýrmýzý "OPERATION" lambasý yeþil
"TIMER" lambasý yanacaktýr.

Zaman Ayarlarýný Deðiþtirmek

Isýtma Ýþlemi Sýrasýnda:

"SLEEP timer"ý ayarlandýðýnda, termostat ayarý her otuz dakikada bir
otomatik olarak 1ºC düþürülür. Termostat toplam 4ºC düþtüðünde o
sýradaki termostat ayarý ayarlanan saat gelinceye deðin korunur ve
ayarlanan saatte cihaz otomatik olarak kapanýr.

Sleep timer ayarý

"SLEEP" düðmesine bir kez daha
basýnýz ve zaman ayar düðmeleriyle
zamaný ayarlayýnýz.
Zaman göstergesi yanýp sönerken zamaný
ayarlayýnýz (beþ saniye kadar yanýp sönecektir).
+ düðmesi: Zamaný ileri almak için kullanýnýz.
- düðmesi: Zamaný geri almak için kullanýnýz.
Üç saniye kadar sonra, tüm ekran yeniden
görünecektir.

Timerýn Ýptali

Bak. TIMER ÇALIÞTIRMASI

Timer Çalýþýrken
Durdurmak

Bak. ON TIMER bölümü.

Klima

Cihazýný

Soðutma/Kurutma Ýþlemi Sýrasýnda:

"SLEEP timer"ý ayarlandýðýnda, termostat ayarý her altmýþ dakikada bir
otomatik olarak 1ºC yükseltilir. Termostat toplam 2ºC yükseldiðinde o
sýradaki termostat ayarý ayarlanan saat gelinceye deðin korunur ve
ayarlanan saatte cihaz otomatik olarak kapanýr.

Sleep timer ayarý
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ENERJÝ TASARRUFU ÇALIÞTIRMASI
1) "START/STOP" düðmesine basýnýz.

(Cihaz zaten çalýþýyorsa 2. maddeye geçiniz.)

2) "MASTER KONTROL" düðmesine
basarak soðutma, kurutma veya ýsýtma
modunu seçiniz.
3) "ENERGY SAVE" düðmesine basýnýz.

Enerji tasarrufu yanlýzca soðutma, kurutma ve
ýsýtma modunda çalýþýr.

Enerji Tasarrufu ile ilgili bilgiler

Sýcaklýk ayar deðeri kontrol edilerek enerji
tasarrufu saðlanýr.
Isýtma iþlemi sýrasýnda:
"ENERGY SAVE" düðmesine basýlýr basýlmaz
sýcaklýk ayarý 1º C azalýr ve her yarým saatte 1º
C azalýr ve sýcaklýk, ayar deðerinin 4º C altýna
düþene kadar devam eder.
Soðutma/kurutma iþlemi sýrasýnda:
"ENERGY SAVE" düðmesine basýlýr basýlmaz
sýcaklýk ayarý 1º C artar ve her bir saatte 1º C
artar ve sýcaklýk, ayar deðerinin 2º C üstüne çýkana
kadar devam eder.
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BAKIM
Bakým ve Onarým

Bir klima cihazýnýn iç kýsýmlarý, kullaným koþullarýna göre bir süre sonra
kirlenebilir ve bu durumun cihazýn çalýþmasýný etkiler. Bu nedenle düzenli
aralýklarla bakým yaptýrýlmasý ve yetkili servis elemanýna baþvurulmasý
önerilir.
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Gazolin, benzin, inceltici, böcek öldürücü ya da
benzeri kimyasal maddeler cihaza zarar
verebilir.

Vernik ya da saç spreyi gibi yanýcý spreyleri
cihazýn yanýnda kullanmayýnýz.

DÝKKAT! Cihazý uzun bir süre kullanmayacaksanýz güvenlik
açýsýndan fiþini çýkarmanýz tavsiye edilir. Fiþ prizde kaldýðýn
da, diþlerde biriken toz dumana ve yangýna neden olabilir.
DÝKKAT! Cihazý temizlemeden önce cihazý kapatýnýz
ve elektrik beslemesini kesiniz.
1. Fiþi prizden çekiniz
2. Elektrik devre kesiciyi
kapatýnýz.
Cihaz içinde yüksek hýzda bir fan çalýþtýðýndan yaralanmasöz konusu olabilir.
Cihaz Uzun Bir Süre Kullanýlmadýðýnda (Bir Ay ya da Daha
Uzun Bir Süre)

Ýç Ünitenin Temizlenmesi

Ýç üniteyi ýlýk ya da soðuk suya batýrýlmýþ bir bezle
siliniz ve daha sonra kuru, temiz ve yumuþak
bir baþka bezle kurulayýnýz.

Elektrik Kablosunu Kontrol Ediniz

Havanýn açýk olduðu bir günde cihazý yarým gün kadar fan modunda
çalýþtýrarak iç kýsýmlarýn kuru olmasýný saðlayýnýz.

Kablonun kesik ya da ezilme gibi nedenlerle
hasar görmediðinden emin olmak için sýk sýk
kontrol ediniz. Kablo zarar görmüþse yetkili
servis elemanýna baþvurunuz.

Klimayý temizlerken fiþi çekiniz ya da devre
kesiciyi kapatýnýz.

Hava Giriþ Panjurunun Temizliði

40ºCden daha sýcak su kullanmayýnýz. Muhafaza
deforme olabilir ya da renk deðiþtirebilir.

1. Hava giriþ panjurunun her iki alt kenarýna, klik
sesi duyuncaya deðin basýnýz ve ýzgarayý açýnýz.
2. Izgarayý yukarýya doðru kaldýrýnýz.
3. Giriþ panjurunu, çýkarýncaya kadar kaldýrýnýz
(iyice kaldýrmadan yerinden çýkarýlamaz).
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Temizleme iþlemi

Toz birikmesine engel olmak için elektrik süpürgesiyle temizleyiniz ve daha
sonra ýlýk suya batýrýlmýþ temiz bir bezle panjuru siliniz. Islak kalmamasý için
kuru temiz bir bezle kurulayýnýz.
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SERVÝS ÇAÐIRMADAN ÖNCE YAPILACAK
KONTROLLER
KLÝMANIZ ÇALIÞMIYOR

1. Hava giriþ panjurunu yatay olarak tutunuz ve her
iki uçtaký kancayý ön panele oturtunuz.
2. Hava giriþ panjurunun her iki alt kenarýný klik sesi
duyana kadar bastýrýnýz. Panjur yerine oturmuþtur.

Klimanýzýn çalýþtýrma iþlemlerini uygun olarak
yaptýnýz. Buna raðmen klimanýz çalýþmadý. Bir
kere daha çalýþtýrmayý deneyiniz. Eðer yine
çalýþmazsa Alarko yetkili servisini
çaðýrmadan önce lütfen aþaðýdaki kontrolleri
yapýnýz.

Hava Filtresinin Temizlenmesi

Klimaya elektrik geliyor mu?

Hava Giriþ panjurunun Takýlmasý

Hava filtresinde toz birikirse hava akýþý engellenecek, verim düþecek ve
gürültü artacaktýr. Çalýþtýrma mevsimi baþladýðýnca filtreleri temizleyiniz ve
sýk sýk çalýþtýrýlan cihazlarda iki haftada bir filtre temizliði yapýnýz.

Hava Filtresinin Çýkarýlmasý

Elektrik kesikse gelmesini bekleyiniz.
Arýza var ise onartýnýz.
Klimayý çalýþtýrmayý deneyiniz.

1. Hava giriþ panjurunu çýkarýnýz.
2. Hava filtresi tutacaklarýný tutup, kancalar dýþarý
çýkacak biçimde hafifçe çekiniz. Daha sonra filtreyi
çekip çýkarýnýz.

Otomatik sigorta veya þalter kapalý mý?

Temizleme iþlemi

SOÐUTMA/ISITMA YETERSÝZ.

Biriken tozu çýkarmak için ya elektrik süpürgesi kullanýnýz ya da nötr bir
temizleyiciyle yýkayýnýz. Filtreyi yýkadýktan sonra yerine takmadan önce
gölgede iyice kurutunuz.

Hava Filtresinin Takýlmasý

1. Hava filtresini panelin aralýðýyla ayný hizaya getirip iterek yerine oturtunuz.
2. Hava filtresinin iki kancasýný, ön paneldeki deliklere yerleþtirip bastýrýnýz.
3. Hava giriþ panjurunu kapatýnýz.

Kapalýysa açýnýz.
Timer çalýþýyor mu?
Elektrik fiþi prize takýlý mý?
Klimanýzý çalýþtýrmayý deneyiniz.

Klimanýz çalýþýyor. Ancak soðutma veya ýsýtma
modunda çalýþýrken verimli çalýþmýyor. Lütfen
önce klimanýzýn ayarlarýný kontrol ediniz.
Ayarlar normal ise ve klimanýz yine verimsiz
çalýþýyorsa Alarko yetkili servisini
çaðýrmadan önce aþaðýdaki kontrolleri
yapýnýz.

Klima sinyal alýcýsýna doðrudan güneþ
ýþýðý geliyor mu?
Güneþ ýþýðýný engelleyiniz.
Klimanýza kumanda etmeye çalýþýnýz.
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Ayarlanan oda sýcaklýðý uygun mu?
Uygun deðilse ayarlayýnýz.
Klimanýzý çalýþtýrmayý deneyiniz.
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Klimanýn bulunduðu ortamda baþka ýsý
kaynaðý var mý?
Varsa kapatýnýz/söndürünüz.
Klimanýzý çalýþtýrmayý deneyiniz.

Cihazýn hava giriþ/çýkýþýnýn önü açýk mý?
Kapalýysa açýnýz.
Klimanýzý yeniden çalýþtýrmayý deneyiniz.

Odadaki insan sayýsý fazla mý?

Odayý boþaltýp klimanýzý çalýþtýrmayý deneyiniz.

Ýç ortama doðrudan kuvvetli güneþ ýþýðý
geliyor mu?
Güneþ ýþýðýný engelleyiniz.
Klimanýzý çalýþtýrmayý deneyiniz.

Klimanýn bulunduðu ortamýn kapý/
pencereleri açýk mý?
Açýksa kapatýnýz.
Klimanýzý çalýþtýrmayý deneyiniz.

Klimanýzýn hava filtresi temiz mi?
Kirliyse temizleyiniz.
Klimanýzý çalýþtýrmayý deneyiniz.

Bu kontrolleri yaptýktan sonra
klimanýz hala çalýþmýyorsa lütfen
ALARKO YETKÝLÝ SERVÝSÝNÝ
ARAYINIZ.
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UYARILAR
Hemen çalýþmýyor

Kokular

Dýþ cihazdan su gelebilir

Duman ya da buhar
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Gürültü geliyor

Cihaz kapatýldýktan hemen sonra yeniden
çalýþtýrýlýrsa kompresör, sigortanýn atmasýna
engel olmak için 3 dakika kadar
çalýþmýyacaktýr. Normal.
Fiþ çekildikten sonra yeniden takýldýðýnda,
koruma devresi üç dakikalýðýna devreye
girecek ve cihazýn bu süre içinde
çalýþmasýna engel olacaktýr. Normal.
Ýç üniteden kokular gelebilir. Bu, odadaki
kokularýn (mobilya, tütün kokularý gibi)
cihazýn içine girmesinden kaynaklanýr.
Odadaki kokularý engelleyiniz, filtreyi
temizleyiniz. Koku geçmiyorsa Yetkili
Servise danýþýnýz.
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Çalýþma sýrasýnda ve cihaz kapatýlýr
kapatýlmaz cihaz borularýndan su sesi
gelebilir. Çalýþma baþladýktan 2-3 dakika
sonra da cihaz özellikle gürültülü çalýþýyor
gibi gelebilir (soðutucu akýþýnýn sesi).
Normal.
Çalýþma sýrasýnda hafif bir gýcýrtý
duyulabilir. Bu ýsý deðiþimine baðlý olarak
ön kapaðýn genleþme ya da büzülmesinden kaynaklanabilir. Normal.

Isýtma modunda, otomatik buz çözme
iþlemi nedeniyle dýþ ünitede su oluþabilir. Normal.

Isýtma modu baþladýðýnda, iç kýsýmlarýn
ýsýnmasý için fan hýzý geçici olarak düþer.
Isýtma modundayken oda sýcaklýðý
termostat ayarýnýn üzerine çýkarsa, dýþ
ünite duracak ve iç ünite çok düþük bir fan
hýzýyla çalýþacaktýr. Normal.

Soðutma ya da kurutma sýrasýnda, iç
üniteden ince bir duman çýkabilir. Bu,
cihazdan çýkan havanýn etkisiyle oda
havasýnýn birden soðumasýyla yoðunlaþma ve buhar oluþmasýndan kaynak lanýr.
Normal.

Odayý daha da ýsýtmak isterseniz,
termostat ayarýný yükseltiniz. Isýtma
modunda otomatik buz çözme modu da
iþlemeye baþlayacaðýndan cihaz 6-12
dakika gibi bir süre için geçici olarak
durabilir. Buz çözme iþlemi sýrasýnda
"OPERATION" gösterge lambasý yavaþ
yavaþ yanýp sönecektir. Normal.
Kurutma modunda ya da cihaz oda
sýcaklýðýný
ayarlamaya çalýþýrken fan
çok yavaþ bir hýzda çalýþabilir. Normal.

Isýtma sýrasýnda dýþ ünite faný durabilir ve
cihazdan buhar çýkabilir. Bu durum, buz
çözme modunda çalýþmaktan kaynaklanabilir. Kontrol ediniz.

Hava akýþýnýn zayýflamasý
ya da durmasý

Monitor AUTOda çalýþýrken, fan çok düþük
bir hýzla çalýþýr. Normal.
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ÇALIÞMAYA ÝLÝÞKÝN AYRINTILAR
Bu klima cihazýnýn iþleyiþine iliþkin olarak aþaðýda belirtilen ayrýntýlarý dikkatle
okuyunuz.

Çalýþma ve Verim
Isýtma Verimi

General Duvar Tipi Split Klima
Sýcaklýk ve Nem Aralýðý

Ýzin verilen sýcaklýk ve nem aralýklarý þunlardýr:

Soðutma
Ýþlemi

Mikrokompüter kontrollu Otomatik Buz Çözme

Dýþ hava sýcaklýðý düþük ve nem yüksekken cihazý Isýtma modunda
çalýþtýrdýðýnýzda dýþ cihazýn içinde buz oluþabilir ve bu durum ýsýtma verimini
düþürür. Cihaz içinde bulunan bir mikrokompüterle gerektiðinde buz çözme
modu iþleme girer ve Isýtma modu (hem iç hem de dýþ cihaz fanlarý durur)
geçici bir süre kesintiye uðrar. Normal iþleyiþe dönebilmek için 6-12 dakika
geçmesi gerekir. Buz çözme modunda, OPERATION gösterge lambasý
yanýp sönecektir.

Arýza

Yakýnlarda çakan bir þimþek ya da el radyosu kullanýmý (kýsa dalga,vb.)
arýzaya neden olabilir. Böyle durumlarda fiþi prizden çekip tekrar takýnýz ve
uzaktan kumanda cihazýyla yeniden çalýþtýrma iþlemi yapýnýz.

Otomatik Yeniden Çalýþma

Elektrik kesintisi nedeniyle cihaz durursa, elektrik geldiðinde eski modunda
yeniden çalýþmaya baþlayacaktýr.
Elektrik kesintisinden önceki ayar noktalarýnda çalýþacaktýr. Daha sonra hava
akýþ yönü kanatlarý otomatik olarak standart konumlarýna geçecektir.
Timer iþleyiþi sýrasýnda elektrik kesildiðinde, timer yeniden ayarlanacak ve
cihaz yeni zaman ayarýnda çalýþmaya baþlayacaktýr (ya da duracaktýr). Bu
tür bir timer aksaklýðý olduðunda TIMER göstergesi yanýp sönecektir.

Dýþ hava sýcaklýðý:
18-46 ºC arasýnda (ASG 20-24-30 için 0-52 ºC)
Ýç ortam sýcaklýðý:
18-32 ºC arasýnda

Bu klima cihazýnda, dýþ havanýn ýsýsýný emip içeri getiren bir ýsý pompasý
kullanýlýr. Sonuç olarak, dýþ hava sýcaklýðý düþünce, ýsýtma verimi de düþer.
Oda havasý sýcaklýðýnýn yetersiz olduðunu düþünüyorsanýz, klimayla birlikte
bir baþka ýsýtýcý cihaz kullanmanýzý saðlýk veririz.
Isý pompalý klimalar, tüm odayý ýsýtmak için sýcak hava sirkülasyonu yapar.
Sonuç olarak, cihaz çalýþmaya baþladýktan sonra tüm odanýn ýsýnmasý için
bir süre geçmesi gerekir.
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Ýç ortam nemi:
%80 ya da daha az. Cihaz yüksek nem koþullarýnda
uzun süre çalýþtýrýldýðýnda cihaz üzerinde su damlacýklarý oluþabilir ve yere damlayabilir.

Kurutma
Ýþlemi

Dýþ hava sýcaklýðý:
18-46 ºC arasýnda (ASG 20-24-30 için 0-52 ºC)
Ýç ortam sýcaklýðý:
18-32 ºC arasýnda
Ýç ortam nemi:
%80 ya da daha az. Cihaz yüksek nem koþullarýnda
uzun süre çalýþtýrýldýðýnda cihaz üzerinde su damlacýklarý oluþabilir ve yere damlayabilir.

Isýtma
Ýþlemi

Dýþ hava sýcaklýðý:
0 - -21 ºC arasýnda ((-5)-(-21) ºC ASG 30R modeli)
Ýç ortam sýcaklýðý:
30 ºC ve altýnda

Cihaz, burada belirtilenlerden daha yüksek ýsýlarda çalýþtýrýldýðýnda, otomatik
koruma devresi harekete geçerek cihazýn iþleyiþini kesebilir. Cihaz, burada
belirtilenlerden daha düþük ýsýlarda çalýþtýrýldýðýnda, batarya donabilir, ve su
sýzmasý ve benzeri arýzalar ortaya çýkabilir.
Bu klima cihazýný oda serinletme, ýsýtma, kurutma ya da havalandýrma
dýþýnda baþka amaçlarla kullanmayýnýz.
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TEKNÝK ÖZELLÝKLER

NOTLAR

MODEL
ÝÇ ÜNÝTE
DIÞ ÜNÝTE
TÝP
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ISITMA - SOÐUTMALI MODELLER

GÜÇ
SOÐUTMA
KAPASÝTE
SARFÝYAT
AKIM
VERÝM
ISITMA
KAPASÝTE
SARFÝYAT
AKIM
VERÝM
MAKSÝMUM BASINÇ
SOÐUTUCU SIVI
BOYUTLAR ve AÐIRLIK
ÝÇ ÜNÝTE
Yükseklik
Geniþlik
Derinlik
Aðýrlýk
DIÞ ÜNÝTE
Yükseklik
Geniþlik
Derinlik
Aðýrlýk
IEC 704-1 ve ISO 3744'e göre maksimum ses basýncý seviyesi iç ve dýþ ünite için 70 dB (A)'den
azdýr.
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72

