
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

TEHLİKE

• Kapağı takmayın, tamir etmeyin, açmayın veya çıkartmayın. Size tehlikeli seviyede voltaj

aktarabilir. Bunu yapması için satıcınıza veya bir uzmana danışın.

• Cihazın kapatılması elektrik çarpma riskini ortadan kaldırmaz.

• Cihaz, ulusal kablolama düzenlemelerine göre monte edilecektir.

• Sabit kablolamada, bağlantıyı keserken kullanılmak üzere, her kutupta en az 3 mm. lik temas

aralığı bırakılmalıdır.

UYARI 

• Uzun süre doğrudan soğuk havaya maruz kalmayın.

• Hava giriş/çıkışına parmağınızı veya herhangi bir nesneyi sokmayın.

• Anormal bir durum olduğunda (yanma kokusu, vb.), klimayı durdurun ve güç kaynağı fişini çekin veya

sigortayı kapatın.

DİKKAT 

• Cihazı suyla yıkamayın. Elektrik çarpmasına neden olabilir.

• Bu klimayı, yiyecek saklama ve koruma, hayvan yetiştirme gibi, başka amaçlar için kullanmayın.

• İç/dış ünite üzerine bir şey koymayın ve üzerine basmayın. Yaralanmaya veya ünitenin zarar

görmesine sebep olabilir.

• Ünite temizlenmeden önce, ana şalteri veya sigortayı kapatın.

• Ünite uzun bir süre kullanılmayacaksa güvenlik için ana şalteri veya sigortayı kapatın.

İÇ ÜNİTE EKRANI

1 Hi POWER (Yeşil)

2 FILTER (Turuncu)

3 PAP (Mavi)

4 TIMER (Sarı)

5 OPERATION (Yeşil/*Turuncu)

Emniyet koruma özellikleri devreye girdiği zaman kullanım lambaları hızlı bir şekilde yanıp

sönmeye başlar (saniyede beş defa).

* Otomatik yeniden başlatma fonksiyonu devredeyken OPERATION lambası turuncu yanar.
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RESET Hi POWER FILTER PAP TIMER

TEMPORARY düğmesi

KULLANIM ÖNCESİ HAZIRLIK

Filtreleri Hazırlama

1. Hava giriş ızgarasını açın ve hava filtrelerini çıkarın.

2. Filtreleri takın (detaylar için montaj kılavuzuna bakın).

Pilleri Takma

1. Kapağı çıkartın. 2 yeni pili (AAA boyunda), (+) ve (–) konumlarına

göre takın.

2. RESET/Sıfırlama tuşuna basın: Saati ayarlayın.

2.1 CLOCK/Saat tuşuna basın (sadece ayar için).

2.2 ON  tuşuna basın: Saati ayarlayın.

2.3 SET  tuşuna basın: Saati başlatın.

3. Kapağı yerine takın.

Uzaktan Kumanda Konumu

• İç üniteden en fazla 7 m. uzaklıkta

HAVA AKIŞI YÖNÜ

1. FIX  tuşuna basın: Panjuru istediğiniz

dikey pozisyonda ayarlayın.

2. SWING  tuşuna basın: Havayı otomatik

olarak dolaştırın ve bir defa daha

basarak durdurun.

3. Dikey yön vermek için, elinizle

ayarlayın.

Not:

• Panjuru hareket ettirmek için sadece FIX

düğmesini kullanın.

UZAKTAN KUMANDA FONKSİYONU

1 Kızılötesi sinyal verici

2  düğmesi (STRAT/STOP)

3 Mod seçme düğmesi (MODE)

4 Sıcaklık düğmesi (TEMP )

5 Fan hızı düğmesi (FAN)

6 Otomatik panjur düğmesi (SWING)

7 Panjur ayar düğmesi (FIX)

8 Zamanlayıcı Açık düğmesi (ON)

9 Zamanlayıcı kapalı düğmesi (OFF)

! Kaydet düğmesi (SET)

" İptal düğmesi (CLR)

# Yüksek güç düğmesi (Hi POWER)

$ Hafıza düğmesi (MEMO)

% Otomatik çalışma düğmesi (AUTO)

& ECO zamanlayıcı düğmesi (ECO)

( Filtre düğmesi (FILTER)

) Önceden ayarlı düğmesi (PRESET)

~ Hava temizleme düğmesi (PAP)

+ Uyku zamanlama düğmesi (SLEEP) : Zamanlayıcının kapanacağı 1, 3, 5 veya 9 saat

seçeneğini seçin.

OTOMATİK ÇALIŞMA (AUTO)

Soğutma, ısıtma veya sadece fan çalışmasını otomatik olarak seçmek, fan hızını ve panjuru kontrol

etmek için

1. AUTO  tuşuna basın.

2. TEMP  tuşuna basın: İstediğiniz sıcaklığı ayarlayın.

OTOMATİK ÇALIŞMA (AUTO CHANGEOVER: A)

Soğutma, ısıtma veya sadece fan çalışmasını otomatik olarak seçmek, fan hızını kontrol etmek için

1. MODE  tuşuna basın: A modunu seçin.

2. TEMP  tuşuna basın: İstediğiniz sıcaklığı ayarlayın.

SOĞUTMA / ISITMA / SADECE FANI ÇALIŞTIRMA

1. MODE  tuşuna basın: Soğuk , Sıcak  (sıcaklık pompası modeli için), veya Sadece Fan 

(sadece soğutma modeli için) modunu seçin.

2. TEMP  tuşuna basın: İstediğiniz sıcaklığı ayarlayın.

Soğutma: Min. 17°C, Isıtma: Maks. 30°C, Sadece Fan: Sıcaklık gösterilmiyor

3. FAN  tuşuna basın: AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , veya HIGH

 seçeneklerinden birini seçin.

KURUTMA ÇALIŞMA (SADECE SOĞUTMA)

Nem alma için, yeterli soğutma performansı otomatik olarak kontrol edilir.

1. MODE  tuşuna basın: Kuru  seçeneğini seçin.

2. TEMP  tuşuna basın: İstediğiniz sıcaklığı ayarlayın.

HAVA TEMİZLEME İŞLEMİ

Klimanın çalışması esnasında

• Plazma hava temizleyici ve hava iyonlaştırıcı çalışmasını başlatmak için PAP düğmesine basın

(gösterge paneli üzerindeki PAP yanar).

• Plazma hava temizleyici ve hava iyonlaştırıcı çalışmasını durdurmak için PAP düğmesine

basın (gösterge paneli üzerindeki PAP söner).

Plasma hava temizleyici ve hava iyonlaştırıcı çalıştırma veya durdurma klima durdurulduğunda

yapılabilir ve hava iyonlaştırıcı plazma hava temizleyici çalışması ile birlikte başlar

Not: FILTER göstergesi (turuncu) yaklaşık 500 saat PAP çalışmasından sonra yanar.

YÜKSEK GÜÇTE ÇALIŞMA (Hi POWER)

Oda sıcaklığını otomatik olarak kontrol etmek amacıyla, daha hızlı soğutma veya ısıtma çalışması

için hava akışı ve çalışma modu (DRY, FAN ONLY veya ON TIMER modları dışında)

1. Hi POWER  tuşuna basın: Çalışmayı başlatın ve durdurun.

2. TEMP  tuşuna basın: İstediğiniz sıcaklığı ayarlayın.

ECO ÇALIŞMA

Uyurken elektrik tasarrufu yapmak için

1. ECO  tuşuna basın: Fan hızı otomatik olarak kontrol edilecektir.

Not: Belirli koşullarda, ECO modu enerji tasarrufu özellikleri yüzünden yeterli ısıtma veya

soğutma sağlayamayabilir.

GEÇİCİ ÇALIŞMA

Uzaktan kumada cihazının kaybolması

veya pilinin bitmesi halinde

• RESET (RAS-06, 07, 08, 10, 13 için)

veya TEMPORARY (RAS-18, 24 için)

düğmesine basmak, ünite uzaktan

kumanda cihazı kullanılmadan da

çalışıp durabilir.

TIMER / ZAMANLAYICI ÇALIŞMASI

ON/OFF Timer (Zamanlayıcıyı AÇIK/KAPALI) Ayarlama

1. ON  / OFF  tuşuna basın.

2. TEMP  tuşuna basın: İstediğiniz süreyi ayarlayın.

3. SET  tuşuna basın: Süreyi ayarlayın.

4. CLR  tuşuna basın: Zamanlayıcıyı iptal etme.



Devamı

Her zamanlayıcı kullanıcının ON ve OFF zamanlayıcılarının günlük olarak ne zaman

aktifleştirileceğini ayarlamasına izin verir.

Tekrarlı Zamanlayıcıyı Ayarlama

1. ON  tuşuna basın: ON timer ayarlar.

2. OFF  tuşuna basın: OFF timer ayarlar.

3.  Sırasında veya  işareti yanıp sönerken SET  düğmesine basın.

• Günlük zamanlayıcı etkinleştirildiği sürece, her iki ok da (  , ) görüntülenir.

Not:

• Uzaktan kumandayı, iç ünite ile iletişim kurabilecek şekilde tutun; aksi halde, 15 dakikaya kadar

zaman farkı oluşabilir.

• Ayar aynı işlemin bir sonraki tekrarı için kaydedilir.

MEMORY (HAFIZA) / PRESET (ÖNCEDEN AYARLI) ÇALIŞMA

Ayar ünite tarafından bir sonraki çalışma için ezberlenir (hava akış yönü dışında).

1. İstediğiniz işlemi başlatın.

2. MEMO  tuşuna basın: Ayar ezberlenirken bekleyin.

3. MEMO  tuşunu 3 saniye süreyle basılı tutun.  işareti belirir.

4. PRESET  tuşuna basın: Önceden ayarladığınız işlemi başlatın.

OTOMATİK OLARAK YENİDEN ÇALIŞMA İŞLEMİ

Klimayı, elektrik arızası sonrasında otomatik olarak yeniden çalıştırmak için (Ünitenin gücü açık

konumda olmalıdır.)

Ayar

1. Çalışma şeklini ayarlamak için, RESET (RAS-06, 07, 08, 10, 13 için) veya TEMPORARY

(RAS-18, 24 için) düğmesine basmak tuşunu 3 saniye basılı tutun (çalışma lambası : turuncu).

• TIMER işlemini başlatmayın.

2. İşlemi iptal etmek için, RESET (veya TEMPORARY) tuşunu 3 saniye basılı tutun (çalışma

lambası : yeşil).

BAKIM

 İlk olarak, sigortayı kapatın.

Filtre sıfırlama

FILTER ışığı yanarsa; filtre temizlenmelidir.

Işığı kapatın, iç ünitedeki RESET (RAS-06, 07, 08, 10, 13 için) veya TEMPORARY (RAS-18, 24 için)

düğmesine basmak tuşuna veya uzaktan kumanda cihazındaki FILTER  düğmesine basın.

İç Ünite ve Uzaktan Kumanda

• İç üniteyi ve uzaktan kumandayı gerektiğinde nemli bir bezle silin.

• Benzin, tiner, cila veya kimyasal temizleyiciler kullanmayın.

Hava iyonlaştırıcıyı temizleme (Altı ayda bir)

1. Klimayı uzaktan kumanda ve güç kaynağını kullanarak kapatmak.

2. Dikey hava akış perdelerini el ile tam açın.

3. Metal pimlerin uçlarını diş fırçası ile üç veya dört kez fırçalayın.

Not: Pamuklu ve tüy birakan başka temizleyici kullanmayın.

Plazma hava temizleme ünitesini temizleme (Yaklaşık 500 saat

çalışma)

1. Klimayı uzaktan kumanda ve güç kaynağını kullanarak kapatmak.

2. Hava giriş ızgarasını çıkartın (detaylar için montaj kılavuzuna bakın).

3. Eliniz ile tutup çekerek plazma hava temizleyiciyi çıkartın.

Isı. Dış mekan Oda
Çalıştırma

Isıtma –10°C ~ 24°C 28° C’den az

Soğutma 15°C ~ 43°C 21°C ~ 32°C

Kuru 15°C ~ 52°C (Sadece AR ve 2B modelinde) 17°C ~ 32°C

4. 10 ile 15 dakika süresince 40°C ile 50°C sıcaklıkta sabunlu suya bastırın ve

yüzeyini bir sünger ile yukarı, aşağı, sola ve sağa doğru silin.

5. Gölgede iyice kurumasını bekleyin.

6. Plazma hava temizleyiciyi sapından tutarak ve yerine iterek yerleştirin ve

kılavuz rayları test edin.

7. Plazma hava temizleyicinin her iki yanındaki tırnaklar yerlerine tamamen

oturuncaya kadar plazma hava temizleyicinin her iki yanından bastırın.

8. Hava filtresini takın ve hava giriş ızgarasını kapatın.

KENDİNİ TEMİZLEME ÇALIŞMASI (SADECE SOĞUTMA VE KURUTMA ÇALIŞMASINDA)

İç ünitedeki nem nedeniyle oluşan kötü kokuyu engellemek için

1. Eğer  düğmesine “Soğutma” veya “Kurutma” modunda bir defa basılırsa, fan 20 dakika daha

çalışmaya devam eder, ardından da otomatik olarak kapanır. Bu, iç ünitedeki nemi azaltır.

2. Üniteyi anında durdurmak için, 30 saniye içerisinde 3 kez  basın.

Not:

Bu işlemi iptal etmek için, RESET (RAS-06, 07, 08, 10, 13 için) veya TEMPORARY (RAS-18, 24 için)

düğmesine basmak düğmesini yaklaşık 20 saniye basılı tutun. Kendini temizleme işlemi iptal edilecektir.

ÇALIŞMA VE PERFORMANS

1. Üç dakikalık koruma özelliği: Ünitenin bir anda yeniden çalıştırılması veya AÇIK konuma getirilmesi

onucunda 3 dakika etkin olmasını engellemek için.

2. Ön ısıtma işlemi: Isıtma işlemi başlamadan üniteyi 5 dakika boyunca ısıtmak için.

3. Sıcak hava kontrolü: Oda ısısı ayarlanan ısıya geldiğinde, fan hızı otomatik olarak düşer ve dış

ünite durur.

4. Otomatik buz çözme: Buz çözme işlemi sırasında fanlar durur.

5. Isıtma kapasitesi: Isı dışarıdan emilir ve odanın içine verilir. Dışarıdaki sıcaklık çok düşükse,

klimayla birlikte başka bir ısınma cihazı kullanılması önerilir.

6. Kar birikmesi ile ilgili görüşler: Dış üniteyi, karın birikmeyeceği, yaprakların ve mevsimlere bağlı

maddelerin birikemeyecekleri bir yere kurun.

Not: Isıtma modeli için madde 2-6

Klima çalışma koşulları

PRATİK ÇÖZÜMLER (KONTROL NOKTASI)

Ünite çalışmıyor.

• Ana güç şalteri kapalı.

• Sigorta elektriği kesmek için etkin durumda.

• Elektrik akımı kesik

• ON timer ayarlanmış.

Soğutma ve Isıtma anormal derecede düşük seviyede.

• Filtreler tozla kaplanmış.

• Isı düzgün ayarlanmamış.

• Pencereler ve kapılar açık.

• Cihazın dış ünitesindeki hava giriş ve çıkışları tıkalı.

• Fan hızının ayarı çok düşük.

• Çalışma modu DRY veya ECO.


