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DÝKKAT! Bu cihaz sadece tasarým amaçlarýna ve teknik
özelliklerine uygun koþullarda çalýþtýrýlabilir.

53HQV duvar tipi klimalar
kablosuz kýzýlötesi uzaktan
kumanda ile kullanýlýr. Uzaktan
kumanda ile kullaným bu
kýlavuzda anlatýlmýþtýr.

GÝRÝÞ

Evinizde / iþyerinizde CARRIER klimalarýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz.
Bir dünya markasý olan, yýllarýn deneyimi ve üstün teknolojisi ile bölgesel
koþullar dikkate alýnarak üretilen orjinal CARRIER klimalarý size uzun yýllar,
yüksek verimle hizmet edecektir.

Bu kullanma kýlavuzunda klimanýzýn teknik özelliklerini ve iþlevlerini, tanýtýcý
bilgilerini, çalýþtýrýlmasý ve bakýmýna iliþkin açýklamalarý bulacaksýnýz. Klimanýzý
çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu lütfen dikkatle inceleyiniz ve
saklayýnýz.

Bu kýlavuz 53HQV (Ýç ünite 42HQV + Dýþ ünite 38VYX) split klimalarýnýn
bütün tipleri için geçerlidir.

Klima cihazlarýyla ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan belirlenen
minimum kullaným ömrü 10 (on) yýldýr. Ýmalatçý veya ithalatçý firmalar bu süre
içerisinde cihazlarýn bakýmýný ve onarýmýný yapmak, yedek parçalarýný
saðlamak zorundadýr

ÝÇ ÜNÝTE
42HQV

DIÞ ÜNÝTE
38VYX

Uzaktan
Kumanda
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Klimanýz malzeme ve iþçilik hatalarýna karþý 3 (üç) yýl garantilidir.
Standart dýþý, uygun olmayan montaj ve onarýmlardan, elektrik
beslemesindeki düzensizliklerden oluþabilecek arýzalar garanti
kapsamý dýþýndadýr.

Bu cihazla birlikte verilen Garanti Belgesi, cihazý aldýðýnýz Alarko Carrier
Bayisi tarafýndan doldurularak bir bölümü size verilecektir. Bu belge
üzerindeki bilgileri lütfen dikkatle inceleyiniz. Garanti süresi içinde bu
belgeyi saklamanýz ve gerektiðinde Yetkili Servis Elemanýna göstermeniz
gerekir.

Bu kýlavuzda belirtilen çalýþtýrma ve bakým iþlemleri dýþýnda klimanýn hiç
bir parçasýna veya ayarýna dokunmayýnýz.

Klimanýzýn bakýmý ve onarýmý için ALARKO CARRIER servisleri yetkilidir.

Klimanýza bakým ve onarým gerektiðinde, klimanýzla birlikte verilen
ALARKO CARRIER YETKÝLÝ SERVÝSLERÝ kitapçýðýndan iliniz ve böl-
genizdeki yetkili servisi bulabilirsiniz.

GARANTÝ ve SERVÝS

DÝKKAT! Yetkili olmayan elemanlarýn cihaza müdahaleleri
veya orjinal olmayan yedek parçalarýn kullanýlmasý
sonucu can ve mal güvenliði için tehlikeler oluþabilir.
Böyle bir durumda oluþabilecek arýzalarýn ve kazalarýn
sorumluluðu uygulamayý yapana aittir.
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GENEL BÝLGÝLER

Bu cihazý doðru, verimli ve güvenli çalýþtýrabilmek için kullanmadan önce
“Güvenli Kullaným Ýçin” ve “Doðru ve Verimli Kullaným Ýçin” bölümlerini
dikkatle inceleyin.

Bu cihaz düþük voltaj (EEC/73/23) ve elektro manyetik uygunluk (EEC/
89/336) standartlarýna uygundur.

Cihazýn montajý yapýlýrken ilgili standartlara, üretici firma önerilerine ve
tüm güvenlik kurallarýna uyulmalýdýr.

Klima gerekli koþullara uygun olarak ve düzgün bir þekilde toprak hattýna
baðlanmalýdýr.

Klimanýn montajý yapýlmadan önce nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek
hasarlara karþý kontrol edilmeli, eðer bir hasar oluþmuþsa giderilmeden
monte edilmemelidir.

Cihazýn yapýmýnda ve ambalajýnda kullanýlan bütün parçalar çevreye
uyumlu ve doðaya dönüþümlü maddelerden imal edilmiþtir. Boþalan
ambalajlarýn bu konudaki düzenlemelere uygun olarak atýlmasýný saðlayýn.

Bu kýlavuzda kullanýlan uyarý iþaretleri ve anlamlarý

DÝKKAT iþareti can ve mal güvenliði bakýmýndan tehlike
oluþturabilecek durumlarý uyarýr.

Bu iþaret yüksek voltaja ve elektrik þokuna karþý dikkatli
olunmasý gereken durumlarý uyarýr.

Bu uyarý iþareti yapýlmasý kesinlikle zararlý olan iþlemleri
gösterir.

Bu uyarý iþareti kullanýcýnýn servise baþvurmasý gereken
durumlarý gösterir.

!  HAYIR
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GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN

DÝKKAT! Klimanýzýn teknolojisi cihazýn onarýmýnýn kullanýcý ya
da uzman olmayan kimseler tarafýndan yapýlmasýna uygun
deðildir. Kullanýcý cihaz üzerinde, sadece bu kýlavuzda belir-
tilen bakým ve temizlik iþlemlerini yapabilir. Aksi halde can ve
mal güvenliði için tehlikeli durumlar oluþabilir.

Klimanýzýn hava giriþ ýzgarasýndan içeriye her
hangi bir cisim sokmayýn.
Klimanýzýn iç ve dýþ ünitelerinde emiþ ýzgarasýndan içeriye
sert bir çubuk vb gibi cisimler sokmayýn. Cihazýn faný
zarar görebilir.

HAYIR

Klimanýzý elektrik devre kesicisinden ya da
cihazýn fiþini çekerek kapatmayýn.
Klimanýzý kumandadan, bu kýlavuzda açýklanan iþlemlere
uygun olarak kapatýn. HAYIR

Tüm onarým iþleri için Alarko Carrier yetkili
servisine baþvurun.
Tehlikeli bir elektrik çarpmasýna maruz kalmamak için
cihazýn parçalarýný çýkarmak ya da bakým ve onarýmýný
gibi iþlemleri kendiniz yapmaya çalýþmayýn. Aksi halde
can ve mal güvenliði için tehlike oluþabilir.

Cihazýnýzý kendiniz monte etmeyin.
Tüm montaj ve baðlantý iþlemleri Alarko Carrier yetkili
bayisi veya yetkili servisi tarafýndan yapýlmalýdýr.

Cihazýn sökülmesi ve yeniden montajý gerektiðinde
Alarko Carrier yetkili servisine baþvurun.
Taþýnma ya da evde tadilat nedeniyle cihazýn sökülmesi
ve yeniden yerleþtirilmesi gerekirse bu iþlerin uzman
olmayan kiþilere yaptýrýlmasý, gerekli önlemlerin alýnma-
masý durumunda can ve mal güvenliði için tehlike
oluþabilir.
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Klimanýzdan anormal bir duman çýkarsa ya da yanýk ko-
kusu gelirse cihazý hemen kapatýn.
Elektrik beslemesini kesin ve servis elemanýna danýþýn.

UYARI! Klimanýzýn elektrik kablosu zarar
görürse güvenlik açýsýndan tehlikeli bir
duruma yol açmamak için yetkili servis
elemaný tarafýndan deðiþtirilmesi gerekir.

Klimanýzýn doðrudan suyla temas ettirmeyin.

Elektrik yalýtýmý zarar görebileceðinden elektrik çarpmasýna
neden olabilir.

Elektrik kablosunda zarar vermemeye özen gösterin.
Fiþi elektrik kablosunu çekerek çýkarmayýn.
Elektrik kablosunun üzerine aðýr cisimler koymayýn. Bu
tür uygulamalar yalýtýma zarar vererek yangýna ya da elektrik
çarpmasýna neden olabilir.
Fiþi çýkarmak için kabloyu çekmek, kabloya zarar verebilir
ve kýsa devreye neden olabilir.

Klimanýzý temizlerken ya da hava filtresini deðiþtirirken
mutlaka elektrik baðlantýsýný kesin.

Cihaz içinde yüksek hýzda bir fan çalýþtýðý için yaralanma
olabilir.

HAYIR

Klimanýzý ýslak elle çalýþtýrmayýn.

Elektrik çarpmasýna neden olabilir.

Hava akýmýný doðrudan þöminelere ya da ýsýtma
cihazlarýna yöneltmeyin.
Ateþ üzerine doðrudan hava akýmý gelmesi patlama ya da
yangýna neden olabilir.

HAYIR

HAYIR
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Klimanýz asýlý olduðu yerde aþýrý titreþiyor ve sallanýyorsa
cihazý kapatýn, Alarko Carrier yetkili servisini arayýn.
Cihaz duvara yeteri kadar iyi yerleþtirilmemiþse,
yerleþtirildiði duvar saðlam deðilse, uzun süre kullanýlmýþ
ve bakým yapýlmamýþsa cihazýn baðlantýlarýnda
gevþemeler olabilir.

Ýç ve dýþ üniteden akan suyu içmeyin.
Klimadan akan su içerdiði maddeler bakýmýndan saðlýk
için zararlýdýr.Temizlik için de kullanmayýn. Çiçekleri bu
suyla sulamayýn.

HAYIR

Batarya kanatlarýna dokunmayýn.
Kanatlar eðilebilir. Kanatlarýn keskin kenarlarý
yaralanmaya neden olabilir. Kanatlarý temizleme iþi
Alarko Carrier yetkili servisi tarafýndan yapýlmalýdýr.
Kanatlarýn eðilmesi ya da zarar görmesi cihazýn verimini
düþürür.

Uzun süre kullanmama durumunda önlem alýn.
Klimanýzý uzun bir süre kullanmayacaksanýz, cihazý
kapattýktan sonra, devre kesiciyi kapatarak ya da fiþi
çekerek elektrik besleme baðlantýsýný kesin.

Dikkat içilmez ...

Klimanýzýn yakýnýnda yanýcý gazlar bulundurmayýn.
Gazolin, benzen ve tiner  gibi parlayýcý maddeler ve
benzerleri klimaya zarar verebilir.
Klimanýzý tutuþabilir gazlarýn bulunduðu ortamlarda
çalýþtýrmayýn.

Çocuklarýn klimanýza ulaþmamasý için onlarý uyarýn ve
gerekli önlemleri alýn.
Çocuklar yaralanabilir ya da cihaza zarar verebilirler.

HAYIR
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Fiþi kontrol edin.
Fiþ prize iyice yerleþtirilmelidir.

Besleme voltajý uygun olmalýdýr.
Klimanýn güç beslemesi 220 V. 50 Hz ve tek fazdýr. Buna
uygun olmayan güç beslemeleri klimanýzda arýzaya neden
olabilir. Bu nedenle oluþacak arýzalar garanti kapsamý
dýþýndadýr.

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

Hayvan ya da bitkileri doðrudan hava akýmýnýn
karþýsýnda býrakmayýn.
Uzun süre doðrudan sýcak ya da soðuk hava akýmýna maruz
kalmak bitki ve hayvanlara zarar verebilir.

Hava çýkýþ ve hava giriþ panjurlarýnýn önünü
kapatmayýn.
Bu noktalarda hava akýmýnýn engellenmesi cihazýn
verimini düþürür, arýzaya ve zarara neden olabilir

DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN

Soðuk hava akýmýnýn önünde uzun süre kalmayýn.
Uzun süre doðrudan soðuk hava akýmýna maruz kalmak
saðlýðýnýza zarar verebilir.
Yatmadan önce ve çocuklarýn, yaþlýlarýn ya da hastalarýn
kaldýðý odalarda özellikle dikkatli olun.

HAYIR

220 V, 50 Hz, tek faz

HAYIR

HAYIR

HAYIR



Kullaným sýrasýnda arada bir odayý havalandýrýn.
Özellikle klimayla birlikte bir baþka ýsýtma cihazý kullaný-
lýyorsa, yeterli havalandýrma saðlamaya özen gösterin.
Yetersiz havalandýrma oksijen yetersizliðine yol açabilir.

Odanýzý havalandýrmak için
Yalnýzca oda havasýnýn sirkülasyonunu saðlamak iste-
diðinizde cihazý "FAN" modunda çalýþtýrýn.

Klimanýzý mümkünse binanýn güneþ
almayan bir yerine yerleþtirin.
Klimanýz daha verimli çalýþabilir.
Klimanýza doðrudan güneþ ýþýný
gelmesini perde vb ile engelleyin.

Klimanýzýn bulunduðu ortama girip çýkarken kapýlarý
uzun süre açýk býrakmayýn.
Klimanýn verimi düþebilir.

Klimanýzý uzaktan kumanda ile uygun iç ortam
sýcaklýðýna ayarlayýn.
Klimanýzýn yüksek ya da düþük sýcaklýklara ayarlanmasý
elektrik tüketimini arttýrýr ve konfor koþullarýnýn saðlan-
masýný engeller.

Klimanýzýn hava emiþ ýzgaralarýnýn yakýnýnda
buhar çýkaran cihazlar bulunmamalýdýr.
Soðutma sýrasýnda iç ortamda su damlacýklarý oluþabilir.
Aþýrý sýcak klimanýn muhafazasýna zarar verebilir.

Oda konforu için timerý doðru kullanýn.
Bu kýlavuzda Timer (Zaman Programlý) Çalýþtýrma bölü-
münü dikkatle inceleyin.

HAYIR

10

HAYIR
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Dýþ ünitenin hava çýkýþ ve hava giriþ panjurlarýnýn
önünü kapatmayýn. Bu noktalarda hava akýmýnýn
engellenmesi cihazýn verimini düþürür, arýzaya ve
zarara neden olabilir.

Ýç ünitenin hava çýkýþ ve hava giriþ panjurlarýnýn
önünü kapatmayýn. Bu noktalarda hava akýmýnýn
engellenmesi cihazýn verimini düþürür, arýzaya ve
zarara neden olabilir.

HAYIR

Cihazýnýzýn yakýnýnda bir ýsý kaynaðý olmamalýdýr.
Klimanýzýn yakýnýna ýsýtýcý aygýt koymayýn.
Aþýrý sýcak dýþ muhafazaya zarar verebilir.

!  HAYIR

Klimanýzý uygun iç ortam sýcaklýðýna ayarlayýn.

Hava akýþ yönünü doðru ayarlayarak odanýn her
tarafýnda ayný hava daðýlýmýný saðlayýn.

Bakým koþullarýna uygun olarak hava filtresinin
temiz olmasýný saðlayýn.

Dýþ ünite bahçede zemine yerleþtirilmiþse,  üni-
tenin hava giriþ ve çýkýþýnýn önünde havanýn hare-
ketine engel olabilecek bitkileri sýk sýk temiz-
leyin.

HAYIR
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A. Dýþ ünite
B. Ýç Ünite
C. Uzaktan kumanda

SÝSTEM AÇIKLAMASI

1. Otomatik yukarý aþaðý hareketli panjur
2. Hava dönüþü
3. Hava filtreleri
4. Hava çýkýþý
5. Çalýþma durumu gösterge ýþýðý
6. Uzaktan kumanda sinyal alýcýsý
7. Cihaz etiketi
8. Ýç ve dýþ üniteler arasýndaki soðutucu
     baðlantý borularý
9. Drenaj borusu (Uç kýsmý açýk)

C ©
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CÝHAZIN ÜZERÝNDEKÝ UYARI IÞIKLARI VE KONTROLLER

LED’ler:
1. Ektra Güç (Turuncu)
2. Buz Çözme (Turuncu)
3. Zaman Programý (Sarý)
4. ON/OFF (Yeþil/Turuncu*)
  *Turuncu: Otomatik Yeniden Çalýþma
5. Uzaktan kumanda sinyal alýcýsý

Ýç Ünitenin Üzerindeki LED ýþýklarý

Ýç ünitenin çalýþmasý, zaman programýnýn (timer) durumu cihazýn
üzerine yerleþtirilmiþ 4 LED’le gösterilir. Böylece cihazýn
çalýþmasý uzaktan izlenebilir.

- Buz Çözme Iþýðý
   Turuncu renkli. Cihaz “Buz Çözme- defrost”
   iþlemi yaparken yanar

- Ekstra Güç Iþýðý
    Turuncu renkli. Cihaz “Ektra güç” konumunda çalýþtýðý
   zaman yanar.

5
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- Zaman Programý Devrede Iþýðý
   Sarý renkli. Cihaz “Zaman Programlý- Timer”
   çalýþtýrýldýðý zaman yanar.

- ON/OFF Iþýðý
   Cihaz çalýþmaya baþlayýnca “ON” konumunu

gösteren yeþil ýþýk yanar. Cihaz kapalýyken ýþýk
yanmaz. Cihaz otomatik çalýþma konumuna
ayarlanmýþsa ýþýk turuncu yanar.

-“Geçici” (Temporary) Çalýþtýrma
Klimanýn kapaðýnýn altýndaki “Geçici
Çalýþtýrma” düðmesiyle klima
uzaktan kumanda kullanýlmadan
açýlýp kapatýlabilir.

DÝKKAT: Klima zorunlu haller dýþýnda uzaktan kumanda ile
çalýþtýrýp durdurulmalýdýr. Ancak uzaktan kumandanýn
kaybedilmesi ya da bozulmasý durumlarýnda çalýþan bir
klimayý durdurmak için kullanýlmaldýrý.

“Geçici Çalýþtýrma” düðmesi
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1. Uzaktam kumanda sinyal gönderici
2. Konum (Mod) Seçme Düðmesi
3. Açma/Kapama (ON/OFF) Düðmesi
4. Deðer Yükseltme Düðmesi
5. Fan Hýzý Seçim Düðmesi
6. Ekstra Güç Düðmesi
7. Zaman Programýný Baþlatma (Timer ON) Düðmesi
8. Zaman Programýný Bitirme (Timer OFF) Düðmesi
9. Reset Düðmesi
10. Saat Düðmesi
11. Hafýza Temizleme Düðmesi
12. Gece Programý Düðmesi
13. Uyku Modu Düðmesi
14. Hava Yönlendirme Panjuru (Flap) Ayar Düðmesi
15. “ECO” Ekonomik Çalýþtýrma Düðmesi
16. Deðer Azaltma Düðmesi
17. LCD Ekran
18. Pil Yuvasý (Arka Taraf)

KABLOSUZ KIZILÖTESÝ (ENFRARUJ) UZAKTAN KUMANDA

17

18

Arka TarafÖn Taraf
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Ekran ve Seçilebilen Ýþlevler

1. Çalýþtýrma konumu (soldan saða)
- Havalandýrma (sadece fan)
- Isýtma (sadece ýsý pompalý modellerde)
- Otomatik (sadece ýsý pompalý modellerde)
- Soðutma ve nem alma
- Sadece nem alma

2. Sinyal iletimi
3. Ayarlanan sýcaklýk derecesi
4. Adres seçimi
5. Cihazýn ölçülen sýcaklýðý
6. Cihazýn düzenlemesi (configuration)
7. Pillerin doluluk göstergesi
8. Panjur konumu (Flap)
9. Fan hýzý
10. “Eco” çalýþmasý aktif
11. Zaman programlý çalýþtýrma (ON Timer) seçili
12. Uyku modu aktif
13. Günlük zaman programlý çalýþtýrma aktif (Her gün)
14. Zaman programlý çalýþtýrma seçili (ON Timer)/ kapalý (OFF Timer) ve gerçek zaman
15. Zaman programlý çalýþtýrma kapalý (OFF Timer)
16. Ekstra Güç Aktif
17. Sessiz Çalýþma Aktif

NOT: Yukarýdaki þekildeki
ekranda tüm iþlevler
simgesel olarak
gösterilmiþtir. Normal
çalýþma koþullarýnda seçilen
iþlevler ekranda görünür.

1
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Uzaktan kumanda iki adet 1,5 V'luk (LR03x2) þarj
edilemez pille çalýþýr.

Ekranda                      simgesinin görünmesi pillerin
deðiþtirilmesi gerektiðini gösterir.

Piller kumanda cihazýnýn arkasýnda,  açýlabilir bir
kapaðýn altýndaki yuvaya yerleþtirilmiþtir.
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Uzaktan Kumanda- Pillerin Deðiþtirilmesi

Pil þarj göstergesi

Kumandanýn pillerini deðiþtirmek için pil yuvasý
kapaðýný,uç kýsmýndan parmaðýnýzla ok yönünde
bastýrýn,yukarýya doðru kaldýrýp kendinize doðru
çekerek çýkarýn.

Pil yuvasýnda gösterilen pil kutuplarýna dikkat ederek pilleri
yerleþtirin. Kapaðý yerine takýn.

Kumandanýn ön yüzündeki ”9” numaralý düðmesine
ucu sivri bir kalem ya da çubukla bastýrýn cihazý
resetleyin.

UYARI! Farklý tiplerde pil kullanmayýn,
cihazýnýz arýzalanabilir.

UYARI! Piller cihaz kapalý iken
deðiþtirilmelidir.

Pillerin ömrü, normal kullaným koþullarýnda yaklaþýk 1 yýldýr.

Piller deðiþtirildikten sonra klima çalýþmazsa, pilleri çýkarýn, yeniden takýn
ve 5 saniye bekledikten sonra “X” düðmesine basarak klimayý
resetleyin.
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Uzaktan kumandanýn maksimum etki alaný
5 metredir.

Klima cihazýyla uzaktan kumanda cihazý arasýnda bir
duvar, perde ya da benzeri bir cisim varsa, sinyaller
tam olarak iletilemez.

Pencereden gelen 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 danýþýn.

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

Uzaktan Kumanda Kullanýmýnda Dikkat Edilecek Hususlar

5 metre
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Kumanda cihazýný yere sertçe býrakmayýn,
düþürmeyin ve çarpmayýn.

Kumanda cihazýnýn üzerine aðýr bir cisim
koymayýnýz.

Cihazý su sýçramalarýndan ve ýslanmaktan
koruyunuz.

Cihazýnýzý uzun bir süre kullanmayacaksanýz, pilin
akmasýyla doðabilecek zararlarý önlemek için
uzaktan kumandanýn pillerini çýkartýn.

Çocuklarýn kumanda cihazý ile oynamamasýna dikkat
edin. Çocuklar bilmeden pilleri yutabilir.
Bu çocuk için çok zararlý olabilir. Böyle bir durumda
hemen doktora baþvurun.

Akan pil cildinize, gözlerinize ya da aðzýnýza
deðdirmeyin. Eðer deðdirirseniz hemen bol suyla
yýkayýn ve doktora baþvurun.
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Uzaktan Kumanda Kullanýmýnda Dikkat Edilecek Hususlar

Uzaktan kumanda cihazý kullanýlacaðý zaman
ünitenin üzerindeki sinyal alýcýya doðru
yönlendirilmelidir.

Herhangi bir iþlev tuþuna basýldýðýnda uzaktan
kumandanýn ekranýnda iþlevin sembolü görünür ve
üniteden "Bip" sesi gelir.

Ekranda  iþareti görünür.

"Bip" sesi sinyalin üniteye ulaþtýðýný gösterir.

Sinyalin iletildiði sýrada ekranda  iþareti
görünürken baþka bir sinyal gönderilmesi mümkün
deðildir. Yeni bir sinyal ancak bu sembol ortadan
kalktýðýnda gönderilebilir.

 

BÝP
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Ünite Korumalarý

Devreye
Girme Zamaný

Cihaz çalýþmaya
baþladýðýnda

Cihaz çalýþmaya
baþladýðýnda

Cihaz çalýþmaya
baþladýðýnda

Cihaz ilk kez
çalýþmaya
baþladýðýnda
ya da çalýþma
konumu
deðiþtirilince

DÝKKAT! Cihaz ýsýtmada çalýþýrken dýþ ortam sýcaklýðý
düþükse birkaç kere defrosta girecektir. Bu durumda faný
otomatik olarak durur ve defrost devresi tamamlanana
kadar çalýþmaz.

Koruma
Tipi

Soðuk
hava
üflemesi
önleme

Buz çözme
(defrost)
iþlemi

Ýç ünite
bataryasý
donma
korumasý

Kompresörün
sýk devreye
girip
çýkmasýný
engelleme

Korumanýn
 Etkisi

Ýç ünite faný
durdurulur

Ýç ünite faný
durdurulur

Kompresör
durdurulur

Kompresörün
çalýþmaya
baþlamasýný
geciktirme
süresi

Çalýþma
Konumu

Isý pompasý
konumunda
ýsýtma

Isý pompasý
konumunda
ýsýtma

Soðutma

Soðutma
ya da ýsý
pompasý
konumunda
ýsýtma

Sistem

Isý
 Pompasý

Sadece
soðutma
ve ýsý
pompasý
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UZAKTAN KUMANDANIN KULLANIMI

Klimayý Açma / Kapatma
(3 Düðmesi)

Klima çalýþmadýðý sürece uzaktan kumanda kontrol paneli yalnýzca gerçek
saati gösterir (eðer diðer simgeler görünüyorsa    3 düðmesine
basarak uzaktan kumandayý kapatýn).
   3 düðmesine basarak cihazý çalýþtýrýn.
Uzaktan kumandanýn ekranýnda seçilen ve hafýzada olan bütün
programlarýn ve iþlemlerin simgeleri görünür. Cihaz seçilen iþlevlere göre
çalýþýr.
Eðer cihaz "bip" sesi vererek çalýþmaya baþlamazsa        3 düðmesine
basarak cihazý kapatýn. Uzaktan kumandanýn ekranýndaki bütün simgeler
kaybolur ve ekranda sadece gerçek saat görünür.
Eðer cihaz durmazsa,     3 düðmesine basarak cihazý açýn ve iþlemleri
yeniden tekrarlayýn.
Eðer cihaz durdurulduktan hemen sonra    3 düðmesine basýlýrsa,
kompresörün sýk devreye girmesini engelleyen çalýþma geciktirme
korumasý devreye girer ve cihaz 3-5 dakika çalýþmaz.
Cihaz uzaktan kumandadan gelen sinyali hatasýz alýrsa bir "bip" sesi
çýkartýr.

 



Çalýþma Modunun Seçimi
(2) Düðmesi

Bu düðme ile cihazýn çalýþma konumu seçilir.

Bu düðmeye üst üste basýldýðýnda seçeneklere ait simgeler sýra ile uzaktan
kumandanýn ekranýnda görünür ve sinyalin cihaz tarafýndan alýndýðý "bip"
sesi ile anlaþýlýr.

Gösterilen çalýþma konum simgeleri:

Havalandýrma
(sadece fan)

Isýtma

Otomatik çalýþma modu
Klima istenen sýcaklýðý elde etmek için soðutma veya ýsýtma (eðer
varsa) konumuna otomatik olarak geçer.

Soðutma ve nem alma.

Sadece nem alma
Klima odanýn sýcaklýðýný deðiþtirmeden havadaki nemi alýr.
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Sýcaklýk Ayarý
          Yükseltme (4 düðmesi)
          Düþürme (16 düðmesi)

Yükseltme 4       ve düþürme 16       düðmeleri ile daha önceden
ayarlanmýþ sýcaklýk dereceleri arttýrýlýr veya azaltýlýr.
Klima uzaktan kumandadan sinyali aldýðýnda "bip" sesi çýkartýr ve
ekranýndaki sýcaklýk derecesi deðiþir.
Sýcaklýk deðerleri 17-32 ºC arasýnda 1 derecelik aralýklarla
deðiþtirilebilir.
Soðutma konumunda seçilen oda sýcaklýk deðeri odanýn o andaki
sýcaklýk deðerinden yüksekse veya ýsýtma konumunda seçilen oda
sýcaklýk deðeri odanýn o andaki sýcaklýk deðerinden düþükse klima
çalýþmaz.

<

<

< <
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Fan Hýzý Ayar
(5) Düðmesi

Fan hýzý 5       düðmesine basýlarak seçilir.

Ekranda görüntülenen simgeler ve anlamlarý:

Düþük hýz
(Gece çalýþtýrmasý için)

Orta hýz

Yüksek hýz
(Cihaz ilk açýldýðýnda hýzlý ýsýtma veya soðutma için)

Otomatik hýz
Fan hýzý konfor þartlarýný saðlamak için otomatik olarak
deðiþir. Ekranda fan simgesinin yanýndaki çizgiler yanýp söner.

Hava Yönlendirme Panjuru Konum Ayar
(14) Düðmesi

Odada hava daðýlýmýnýn optimizasyonu için hava yönlendirme panjuru
konumu ayarlanabilir.
14     düðmesine üst üste basýlarak aþaðýdaki panjur
konumlarýndan biri seçilebilir:

Ekranda görüntülenen simgeler ve anlamlarý:

Hava yönü, klimanýn çalýþma konumun göre önceden
ayarlanan konuma göre otomatik olarak belirlenir.

6 farklý konum seçilebilir.
Hava yönlendirme panjuru 6 farkýlý konumdan birine
ayarlanabilir.

Aþaðý- Yukarý çok yönlü daðýlým (swing)
Hava yönlendirme panjuru oda içindeki havanýn homojen
daðýlmasý için sürekli aþaðý yukarý hareket eder.



ÇALIÞTIRMA
Otomatik Çalýþtýrma

Klima otomatik olarak soðutma, ýsýtma ya da sadece fan
konumlarýndan uygun olaný seçer. Bunun için;
- Konum seçme düðmesine  basýn ve  (Auto) konumunu

seçin
- Yukarý  / aþaðý  düðmeleriyle istediðiniz sýcaklýk deðerini

ayarlayýn.
- Fan hýzý seçim düðmesiyle  fan hýzýný , düþük

, orta  ya da yüksek  hýz konumlarýndan birisine
ayarlayýn.

- Klima ortam sýcaklýðýna göre soðutma, ýsýtma ya da fan
konumlarýndan birinde çalýþmaya baþlar.

Soðutma / Isýtma / Sadece Fan Modu

Klima seçilen soðutma, ýsýtma ya da sadece fan konumlarýnda
yapýlan ayarlara göre çalýþýr. Bunun için;
- Konum seçme düðmesine  art arda basarak soðutma ,

ýsýtma , sadece fan  konumlarýndan istediðinizi seçin
- Yukarý  / aþaðý  düðmeleriyle istediðiniz sýcaklýk deðerini

ayarlayýn. Sýcaklýk soðutmada en düþük 170C, ýsýtmada en fazla
300C’a ayarlanabilir. Sadece fan konumunda sýcaklýk ayarý
yapýlamaz.

- Fan hýzý seçim düðmesiyle  fan hýzýný , düþük
, orta  ya da yüksek  hýz konumlarýndan birisine

ayarlayýn.
- Klima ortam sýcaklýðýna göre seçtiðiniz konumda çalýþmaya

baþlar.
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ÇALIÞTIRMA (devam)
Kurutma (Nem Alma) Modu

Ortam nemini almak için klima DRY- Kurutma konumunda
çalýþtýrýlýr. Bunun için;
- Konum seçme düðmesine  basýn ve  (Dry- kurutma)

konumunu seçin
- Yukarý  / aþaðý  düðmeleriyle istediðiniz sýcaklýk deðerini

ayarlayýn.
- Fan hýzý en düþük hýz seviyesine otomatik olarak ayarlanýr.

Dolayýsýla kurutma konumunda fan ayarý yapýlamaz.
- Klima kurutma konumunda çalýþmaya baþlar.

Ekstra Güç Modu

Ýstenilen konfor koþullarýna hýzla eriþmek istenirse klima “Ekstra
Güç” konumunda çalýþtýrýlýr. Bu konumda kurutma, sadece fan ve
AUTO konumlarý, zaman programlý çalýþtýrma iþlevsizdir. Bu
konumda klima oda sýcaklýðýna göre otomatik olarak ýsýtma ya da
soðutma konumunda yüksek hava akýþý saðlayacak þekilde
çalýþtýrýlýr. Bunun için;
- Ekstra Güç düðmesine  basýn.
- Yukarý  / aþaðý  düðmeleriyle istediðiniz sýcaklýk deðerini

ayarlayýn.
- Klima otomatik olarak çalýþýr ve durur.

ECO Modu

Oda sýcaklýðý ve fan hýzý otomatik olarak kontrol edilerek enerji
tasarrufu saðlanýr. Bu konumda kurutma, sadece fan ve AUTO
konumlarý, zaman programlý çalýþtýrma iþlevsizdir. ECO modunda
çalýþtýrma için;
- ECO düðmesine ( ) basýn.
- Klima otomatik olarak çalýþýr ve durur.
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Zaman Programlý Çalýþtýrma (ON Timer)

1. Zaman Programlý Çalýþtýrma  (ON Timer)
    (7 Düðmesi)

Eðer klima kapalý ise “I” ve   düðmesine basýn.
Ekranda     simgesi yanýp sönmeye baþlar.
Eðer 10 saniye içinde her hangi bir düðmeye
basýlmazsa;
- Cihaz kapalý iken iþlem yapýlmýþsa uzaktan
   kumanda kapanýr.
- Cihaz çalýþýrken iþlem yapýlmýþsa zaman
   programlý çalýþtýrma iþlevi otomatik olarak aktif
   olmaktan çýkar.

2. Saat / Dakika Düðmeleri
    (     ve      Düðmeleri)

Eðer klima açýk ise, sadece çalýþma zamanýný
(saat/dakika) seçmek mümkündür. Klima seçilen
zaman ekranda görününce çalýþmaya baþlar.

3. Saat / Dakika Düðmeleri
    (     ve      Düðmeleri)

Eðer klima kapalý ise, çalýþma zamanýný (saat/
dakika) seçmek için sýcaklýk kontrol düðmeleri
( “   “  ve  “    “  düðmeleri) kullanýlýr.
Önce saat seçilir.       düðmesine basýlarak
onaylanýr.
“   “   ve “    “  düðmeleri ile dakika seçilir.
Ayar zamanýný kesinleþtirmek için        düðmesine
basýlýr.
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6. Fan Hýzý Seçimi

Ýstenilen fan hýzýnýn seçimi için “      “ düðmesi kullanýlýr.
Seçilen ayarý onaylamak için       düðmesine basýlýr.
Simgenin ekranda yanýp sönmesi durur.

5. Ýstenilen Sýcaklýðýn Seçimi

Ýstenilen sýcaklýðýn seçimi için (deðer
ekranda yanýp söner) “   “ ve “    “ düðmeleri
kullanýlýr.
Seçilen ayarý onaylamak için       düðmesine basýlýr.
Sýcaklýk deðerinin ekranda yanýp sönmesi durur.
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7. Panjur Konumu Ayarlanmasý

Panjur konumunun seçimi için “      “ düðmesi kullanýlýr.
Seçilen ayarý onaylamak için       düðmesine basýlýr.
Simgenin ekranda yanýp sönmesi durur.
Girilen konumun iptali için “X” düðmesine basýlýr.
Zaman programýnda daha önce seçilen tüm ayarlarýn iptali için
önce       düðmesine sonra “X” düðmesine basýlýr.

Zaman Programlý Çalýþtýrma (ON Timer)- Devam

4. Çalýþtýrma Konumu

Klima çalýþtýrma konumu seçilir.
Çalýþma konumunun simgesi ekranda yanýp
söner.
Çalýþma konumu seçimi için        düðmesi
kullanýlýr.
Seçilen konumu onaylamak için      düðmesine
basýlýr.
Seçilen konumun simgesinin ekranda yanýp
sönmesi durur.



Zaman Programlý Çalýþtýrma Hakkýnda

- Zaman programý çalýþma konumunda klima çalýþmaya
baþlamadan 1 saat önce oda sýcaklýðýný hisseder.
- Klima oda sýcaklýðý ile ayarlanan sýcaklýk arasýndaki farka
göre programlanan çalýþma saatini 0 ile 40 dakika arasýnda
öne alýr.

Zaman Programlý Çalýþtýrmanýn Kapatýlmasý

1. Zaman Programýný Kapatma (OFF Timer)
     Düðmesi (8 Düðmesi)
           düðmesine basýlýr.
   Zaman programýný kapatma simgesi ve kapatma
   zamaný olarak seçilen saat/dakika ekranda yanýp
   söner.
   Bu iþlev uzaktan kumanda kapalý (OFF) konumundayken
   ayarlanabilir.

2. Saat/ Dakika Seçim (OFF Timer) Düðmesi
    (“    “ ve “     “ Düðmeleri)
   Kapatma saat ayarý için “    “  ve “    “ düðmeleri kullanýlýr.
   Saat ve dakikanýn hareketi için         düðmesine basýlýr.
   Seçilen ayarýn onaylanmasý için tekrar         düðmesine
   basýlýr.
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Her Gün Zaman Programlý Çalýþtýrma
(Her gün- Everyday- 13 düðmesi)
Zaman programlý çalýþtýrma ya da durdurma iþlevini
aktif hale getirmek için     düðmesine basýn.
Böylece hafýzadaki zaman programlý çalýþtýrma açýk
(ON Timer) ve kapalý (OFF Timer) her gün için
tekrarlanýr.
Aktif haldeki her gün iþlevini pasif hale getirmek için
tekrar      düðmesine basýn.

Zaman Programlý Çalýþtýrma Açýk,Kapalý ve Her Gün
Tekrar Ýþlevlerinin Birleþtirilmesi

Eðer klimanýn öðleden sonra (PM) 5:30’da çalýþýp
10:30’da durmasý isteniyorsa:
   1. Zaman programlý çalýþtýrma açýk saati
      5:30 olarak seçilir.

    2. Zaman programlý çalýþtýrma kapama
        saati 10:30 olarak seçilir.
    3.     düðmesi ile çalýþma konumu seçilir.

Eðer klimanýn öðleden sonra (PM) 10:30’da durduktan
sonra öðleden önce (AM) 7:30’da tekrar çalýþmasý
isteniyorsa:
   1. Çalýþma sýrasýnda zaman programlý
      çalýþtýrma kapalý saati öðleden sonra
      (PM) 10:30 olarak seçilir.
   2. Zaman programlý çalýþtýrma açýk saati
       öðleden önce (AM) 7:30 olarak seçilir.
Eðer klimanýn her gün öðleden sonra 5:30’da
çalýþmaya baþlayýp 10:30’da durmasý isteniyorsa



Eðer klimanýn her gün öðleden sonra 5:30’da
çalýþmaya baþlayýp 10:30’da durmasý isteniyorsa:
    1. Zaman programlý çalýþtýrma açýk saati
        5:30 olarak seçilir.

    2. Zaman programlý çalýþtýrma kapama
        saati 10:30 olarak seçilir.

    3.        Her gün tekrar düðmesine basýlýr.

Zaman Programlý Çalýþtýrma Açýk, Kapalý ve Her Gün
Tekrar Ýþlevlerinin Silinmesi
    1. Silinme iþlemi için aþaðýdaki düðmelere
        sýrayla basýlýr:

-     ya da       düðmeleri,
- “X” düðmesi

      Her gün iþlevini pasif hale getirmek için
           düðmesine basýlýr.

      Her gün iþlevi, aktif olan iþlevde kalýr.
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Sleep (uyku) Modu
(12 düðmesi)

Uzaktan kumandanýn üzerindeki “SLEEP”
düðmesine (M) basýn.

Ekranda gece zaman programlý çalýþtýrma
simgesi        yanýp söner.

1. Gece simgesi ile birlikte “1:hr” (1
    saat) yazýsý da ekranda görünür.

2.        sýcaklýk yükseltme düðmesine
    basýn.

3. Düðmeye peþpeþe basýldýkça
   ekranda sýrasýyla aþaðýdaki yazýlar
   görünür:
   “2 hr” (2 saat); “3 hr” (3 saat);
   “4 hr” (4 saat); “5 hr” (5 saat);
   “6 hr” (6 saat) “7 hr” (7 saat);
   “9 hr” (9 saat).

4. Gece çalýþmasý süresi       ve
   düðmeleri ile seçilir. (Yukardaki
   örnekte 3 saat seçilmiþtir.)

5.      düðmesine basýlýr ve onaylanýr.
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Sleep (uyku) Modu
(12 düðmesi)- devam

4. “SLEEP” zamaný ayarlanýnca klima,
    çalýþma sýrasýnda aþýrý ýsýnma ve aþýrý
    soðumayý ayar sýcaklýðýna göre kontrol
    eder.

Ayar sýcaklýðý aþaðýdaki grafiklerdeki gibi deðiþir.

Sadece soðutma ya da nem alma

Zaman (dak.)

Ayar zamaný

Ayar
sýcaklýðý

30    70   110   150

+0,50C
+0,50C

+0,50C
+0,50C0C

Zaman (dak.)

Ayar zamaný

Ayar
sýcaklýðý

30    70   150

-10C

0C

-10C
-10C

Isýtma
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Gerçek Zaman Ayarý
(10 düðmesi)

Doðru saat ve dakikayý ayarlamak için gerçek
zaman ayar düðmesine 10        en az 5 saniye
süresince basýn.

1. Uzaktan kumandayý açýn (ON) ya da
kapatýn (OFF).

2.     düðmesine basýn.

3. Gerçek saat ekranda yanýp söner.

4.      ve      düðmeleri ile saati ayarlayýn.

5.       düðmesine basarak dakikaya geçin.

6.       ve      düðmeleri ile dakikayý ayarlayýn.

7.        düðmesine basarak ayarý onaylayýn.
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Adres Seçimi
Eðer ayný odada 2 iç ünite varsa;
- iki ayrý uzaktan kumanda ile iki üniteye ayrý ayrý kumanda
  edilebilir ya da
- bir uzaktan kumanda ile iki iç üniteye ayný anda kumanda
  edilebilir. Bu durumda iki iç ünite ayný program ve ayarlarla
  çalýþýr.

Adres ayarlamasý için lütfen yetkili servise baþvurun.

Resetleme

Eðer uzaktan kumanda doðru çalýþmýyorsa
ya da pilleri deðiþtirdikten sonra, ucu sivri
bir kalem veya çubukla “9” reset
düðmesine basýn.



BAKIM
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Peryodik Kontroller
Klimanýn iyi çalýþmasý için aþaðýdaki tabloda  gösterilen
kontrol ve bakýmlar dikkatle uygulanmalýdýr. Tavsiye edilen
bakým aralýklarý klimanýn yerleþtirildiði ortamýn durumuna
(örneðin tozlu olup olmamasýna) baðlýdýr. Duruma göre bu
kontrollerin daha sýk yapýlmasý gerekebilir.

(1) Tozlu ortamlarda daha sýk yapýlmalýdýr.
(2) Ýþlemler yetkili servis elemaný tarafýndan yapýlmalýdýr.
Bkz: Montaj,Ýþletme,Bakým Kitabý

ÝÇ ÜNÝTE
Hava filtresinin temizlenmesi
Drenaj borusunun temizlenmesi
Uzaktan Kumanda pilleri kontrolü
DIÞ ÜNÝTE
Bataryanýn dýþýnýn temizlenmesi
Bataryanýn içinin temizlenmesi 2

Elektrikli parçalara doðru hava üflenmesi2

Elektrik baðlantýlarýnýn sýkýlýðýnýn kontrolü 2

Fanýn temizlenmesi 2

Fanýn sýkýlýðýnýn kontrolü 2

Drenaj tavasýnýn temizlenmesi 2

Her ay 4 ayda bir Yýlda bir
1



Doðru Temizlik
Klimayý temizlemeye baþlamadan önce uzaktan
kumandadan kapatýn. Daha sonra ana elektrik
beslemesini kapatýn.

Temizlik için temiz, yumuþak bir bez ile sývý
deterjan kullanýn.

40ºC’den daha sýcak su kullanmayýn. Cihazýn
üzerine hiç bir zaman su dökmeyin. Muhafaza
deforme olabilir ya da renk deðiþtirebilir.

Kesinlikle tutuþabilir sývýlar, solvent ya da panele
zarar verebilecek aþýndýrýcý malzemeler
kullanmayýn.

Sýcak ýsý kaynaklarýný klimadan uzakta tutun.

Uzaktan kumandayý sadece kuru ve temiz bir
bezle temizleyin.
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!  HAYIR

!  HAYIR

OFF

!  HAYIR
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Filtrelerin temizliðini cihazlarýn çalýþma
þartlarý ve zamanlarýna uyarak yapýn
(Alarko Carrier Yetkili Servislerine
yaptýrmanýz tavsiye edilir).

Ön panjuru açýn.
Filtreyi çýkarýn.

Yerinden çýkartýlan filtreleri önce elektrik
süpürgesi ile temizleyin.

Sonra musluk suyuyla yýkayýp kurutun.
Sonra filtreleri yerlerine takýn.

Filtrelerin Temizlenmesi

Ön panjuru klimanýn üstüne doðru
sonuna kadar açarak menteþelerinden
kurtararak çýkarýn.

Bol su ile yýkayýn.Temiz bir yerde iyice
kurutun.

Ön Panjurun Temizlenmesi



Klimanýn peryodik bakýmýný Alarko
Carrier Yetkili Servislerine yaptýrmanýz
tavsiye edilir.
Ýç ünite bataryasýnýn her mevsim baþýnda
ya da gerektiðinde temizlenmesi gerekir.
Aksi halde klimanýn verimi düþer. Yeterli
soðutma ya da ýsýtma yapamaz.

Önce klima kapatýlýr ve elektrik
beslemesi kesilir.

Ön panjur kaldýrýlarak filtreler yuvasýndan
çýkarýlýr.

Filtre yuvasýnýn arkasýnda iç ünite
bataryasýnýn kanatçýklarý görünür.
Temizlik iþlemleri sýrasýnda batarya
kanatlarýna zarar vermemeye özen
gösterilmelidir.

Batarya kanatlarýnýn üzerinde biriken
tozlar ve kirler elektrik süpürgesi ya da
yumuþak bir fýrça ile alýnmalýdýr. Temizlik
sýrasýnda alev alýcý sývýlar ya da
püskürtmeli temizleyiciler kesinlikle
kullanýlmamalýdýr. Aksi halde klimaya
zarar verilebilir.
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Klimanýn Bakýmý
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Klimanýzý kýþýn uzun bir süre kullanmadýktan sonra
yeniden çalýþtýrma sýrasýnda elektrik anahtarýný
cihazý çalýþtýrmadan en az 12 saat önce açýn.
Böylece cihaz daha uzun süre ve düzgün çalýþabilir.

12 saat

Klimanýzý uzun bir süre kullanmayacaksanýz:
1. Filtreleri çýkartýn, temizleyin ve tekrar yerine
takýn.

.
2. Klimanýzý, iç parçalarýn tamamen kurumasý için
yarým gün fan konumunda çalýþtýrýn.

3. Klimanýzý uzaktan kumanda ile kapatýn.

4. En az 3 dakika bekledikten sonra ana elektrik
beslemesini kesin.

5. Uzaktan kumandanýn pillerini çýkartýn.

6. Ýç üniteyi temizleyin.

7. Dýþ üniteyi temizleyin.

Yarým gün- fan

OFF

OFF
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Klimanýn çalýþma sýcaklýk aralýklarý:

ÇALIÞMA KOÞULLARI

Çalýþma Konumu
Isýtma
Soðutma

Nem Alma

Dýþ Ünite
- 10  ile 24 0C

15 - 43 0C
15 - 43 0C

Ýç Ünite
En fazla 28 0C

21 - 32 0C
17 - 32 0C

- Eðer klima maksimum sýcaklýkta bir ortamda uzun süre çalýþtýrýlýrsa
arýza teþhis sistemi arýza arar ve klimanýn çalýþmasýný durdurur.

- Eðer klima uzun süre aþýrý yüksek nemli bir ortamda çalýþtýrýlýrsa
klimadan yoðuþuk su damlayabilir.

- Eðer gücü kapattýktan hemen sonra tekrar klimayý çalýþtýrýrsanýz
klima hemen çalýþmaz, kompresörler çalýþmaya baþlayana kadar 3
dakika bekler.
Sýcak Hava Kontrolü
- Isýtma konumunda çalýþtýrmada, klima hemen hava üfelemeye
baþlamaz, soðuk hava üflememek için havanýn ýsýnmasý için birsüre
bekler.

3 Dakika Korumasý

- Normal çalýþma sýrasýnda kompresörün açýlmasý ve kapanmasý
arasýndaki minimum çalýþma süresi 3 dakikadýr.

Minimum Çalýþma Süresi

- Klima ýsýtma konumunda çalýþmaya baþlarken sýcak hava üflemeden
önce 5 dakikalýk bir ön ýsýtma süresi vardýr. Bu sýrada Buz Çözme
ýþýðý yanar.
Isýtma Kapasitesi
- Dýþ ortam sýcaklýðý çok düþükse ýsýtma kapasitesi de düþer. Eðer
oda sýcaklýðý yeteri kadar yükselmezse ek ýsýtýcýlar kullanýlmalýdýr.

Ön Isýtma Çalýþmasý
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- Isýtma konumunda dýþ ünite bataryasý donarsa iç ve dýþ ünite fanlarý
kapanýr. Kompresör dýþ ünite bataryasýndaki buzlanma çözülene kadar
çalýþmasýný sürdürür.
- Buzlar çözülünce buz çözme konumu sona erer. Buz çözme çevrimi
tamamlanýr. Klima ýsýtma konumunda çalýþmaya baþlar.

Otomatik Buz Çözme (Defrost) Ýþlemi

- Klima çalýþýrken elektrik beslemesi kesilirse klimanýn çalýþma
koþullarý hafýzaya alýnýr. Elektrik beslemesi tekrar saðlanýnca, uzaktan
kumandadaki düzenlemeye baðlý olarak çalýþmaya baþlar.

Otomatik Yeniden Baþlama

- Düþük ortam sýcaklýklarýnda çalýþan ya da filtreleri kirli olan iç
ünitelerin bataryasýnda donma olabilir. Ýç ünite bataryasýnýn sýcaklýðý
00C’ýn altýna düþerse kontrolör klimayý donmaya karþý korumak için
kompresörü durdurur.

Ýç Ünite Donma Korumasý
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Hemen çalýþmýyor

Cihaz kapatýldýktan hemen sonra yeniden
çalýþtýrýlýrsa kompresör, sigortanýn atmasýna engel
olmak için  3-5 dakika çalýþmýyacaktýr. Normal.
Fiþ çekildikten sonra yeniden takýldýðýnda, koruma
devresi üç dakikalýðýna devreye girecek ve cihazýn
bu süre içinde çalýþmasýna engel olacaktýr. Normal.

UYARILAR

Dýþ üniteden su gelebilir

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

Kokular
Ýç üniteden kokular gelebilir. Bu, odadaki kokularýn
(mobilya, tütün kokularý gibi) cihazýn içine
girmesinden kaynaklanýr. Odadaki kokularý
engelleyiniz, filtreyi temizleyin.
Koku geçmiyorsa Yetkili Servise danýþýnýz.

Duman ya da buhar

Soðutma ya da kurutma sýrasýnda, iç üniteden ince
bir duman çýkabilir. Bu, cihazdan çýkan havanýn
etkisiyle oda havasýnýn birden soðumasýyla yoðun-
laþma ve buhar oluþmasýndan kaynaklanýr.
Normal.

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

Servise baþvurmadan önce bu bölümü okuyunuz.
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Hava akýþýnýn zayýflamasý ya da
durmasý

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.

Gürültü geliyor
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.
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ARIZA TEÞHÝSÝ

Piller uzaktan kumandaya
takýldýktan sonra ekran ýþýðý
yanmýyorsa

Saat ayarý düðmesine
bastýktan sonra saat
sembolleri ekranda yanýp
sönmüyorsa

Herhangi bir düðmeye
bastýðýnýzda bütün semboller
ekranda görünürse

Açma düðmesine
bastýðýnýzda cihaz
çalýþmýyorsa ve "bip" sesi
çýkmýyorsa

Piller bitmiþtir ya da yanlýþ takýlmýþtýr;
pilleri deðiþtirin ya da doðru takýn.

Düðmeye doðru þekilde basýlmamýþtýr;
yuvarlak uçlu bir aletle bastýrýn (çok fazla
baský uygulamayýnýz).

Saat ayarlama düðmesine gereðinden
çok baský uygulanmýþtýr. Uzaktan
kumandanýn deðiþtirilmesi gerekebilir.

Ana þalter kapalýdýr, açýnýz.

Uzaktan kumandanýn pilleri bitmiþtir,
deðiþtiriniz.

Uzaktan kumanda cihaz alýcýsýna doðru
yönlendirilmemiþtir, uzaktan kumandayý
kapatýp doðru yöne çevirip yeniden
açýnýz.

Cihaz ile uzaktan kumanda arasýnda
engeller vardýr, aradaki engelleri kaldýrýp
yeniden sinyal gönderiniz.

Uzaktan kumanda veya cihaz
doðrudan güneþ ýþýðý altýndadýr, güneþi
engelleyiniz.

Sinyaller yoðun elektromanyetik alan
altýnda kaldýðý için engellenmektedir.
Bilgisayar ya da elektrikli ev aletleri cihaz
yakýnýnda çalýþýyorsa uzaklaþtýrýnýz.
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Kapama düðmesine
bastýðýnýzda cihaz
kapanmýyor ve "bip"
sesi çýkarmýyorsa.

Kapama düðmesine
bastýðýnýzda cihaz
sinyal veriyor, fakat fan
durmuyorsa.

Herhangi bir düðmeye
bastýðýnýzda, uzaktan
kumandanýn ekranýnda
fonksiyonun sembolü
görülüyor fakat "bip"
sesi çýkmýyor ve iþlev
çalýþmýyorsa

Uzaktan kumandanýn pilleri bitmiþtir,
deðiþtiriniz.

Uzaktan kumanda cihaz alýcýsýna doðru
yönlendirilmemiþtir, uzaktan kumandayý
kapatýp doðru yöne çevirip yeniden açýn.

Cihaz ile uzaktan kumanda arasýnda engeller
vardýr, aradaki engelleri kaldýrýp yeniden
sinyal gönderin. Uzaktan kumanda veya
cihaz direk güneþ ýþýðý altýndadýr, güneþi
engelleyin.

Sinyaller yoðun elektromanyetik alan
altýnda kaldýðý için engellenmektedir.
Bilgisayar ya da elektrikli ev aletleri cihaz
yakýnýnda çalýþýyorsa uzaklaþtýrýn.

Cihaz 30 saniye sonra duracaktýr.

Uzaktan kumandanýn pilleri bitmiþtir,
deðiþtirin.
Uzaktan kumanda cihaz alýcýsýna doðru
yönlendirilmemiþtir, uzaktan kumandayý
kapatýp doðru yöne çevirip yeniden açýn.
Cihaz ile uzaktan kumanda arasýnda
engeller vardýr, aradaki engelleri kaldýrýp
yeniden sinyal gönderin. uzaktan kumanda
veya cihaz güneþ ýþýðý altýndadýr, güneþi
engelleyin.
Sinyaller yoðun elektromanyetik alan
altýnda kaldýðý için engellenmektedir.
Bilgisayar ya da elektrikli ev aletleri cihaz
yakýnýnda çalýþýyorsa uzaklaþtýrýnýz.
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Herhangi bir iþlev
düðmesine bas-
týðýnýzda ekran
deðiþmiyorsa.

Klima çalýþmaya
baþlamýyorsa

Baþka bir sinyal gönderildiðinde ekranda  
simgesi yanar.   simgesinin ortadan
kalkmasýný bekleyin ve iþlemleri
tekrarlayýn.

Ana þalter kapalýdýr, açýn.

Ana þalterdeki sigortalardan biri atmýþtýr,
sigortayý deðiþtirin.

3-5 dakika bekleyin. Kompresör koruma
devresi devrededir.

Klima yeterli soðutma ya
da ýsýtma yapmýyorsa

Cihazdan hafif duman
çýkmasý

Klima çalýþmaya
baþladýðýnda ya da
durduðunda hafif bir
ýslýk sesinin çýkmasý

Yeþil LED yanýp
sönüyor

Hava akýmý serbest bir þekilde saðlanamýyor.
Kirli filtre hava sirkülasyonunu engelliyor.
Kapý ve/veya pencereler açýktýr.
Fan hýzý düþük konuma ayarlanmýþtýr.
Hava akýmý doðru yönde deðildir.
Seçilen ýsý derecesi doðru deðildir.

Bazen ünite çalýþýrken hava çýkýþýndan hafif
duman çýktýðý gözlenebilir. Bunun nedeni soðuk
havanýn oda içindeki hava ile temas etmesidir.

Bunun nedeni soðutucu akýþkanýn dolaþmaya
baþlamasý ya da basýncýnýn dengeye
gelmesidir.

Filtreler temiz mi?
Ýç ünitede hava akýmý engelleniyor mu?
Dýþ ünite serpantininde hava akýmý engelleniyor
mu?
Bunlardan birisi yoksa sistemde bir arýza vardýr.
Yetkili servisi arayýn.



Kýrmýzý LED yanýp sönüyor

Manuel termostat þalterinin
atmasý
(Elektrik ýsýtýcýlý modeller
için)

Isýtma konumunda buz çözme iþlevi
aktif durumdadýr.

Elektrik panelindeki termostatý
yeniden ayarlayýn. Eðer arýza
devam ederse yetkili servisi
arayýn.

Bu kontrolleri yaptýktan sonra klimanýz hala
çalýþmýyorsa lütfen ALARKO CARRIER YETKÝLÝ
SERVÝSÝNÝ ARAYIN.
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NOTLAR
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NOTLAR
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