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Klimam z  sat n ald n z için çok te ekkür ederiz. 
Kliman z  kullanmadan önce bu el kitab n  dikkatli bir ekilde okuyun ve ileride referans olarak kullanmak üzere saklay n. 

 

MODEL 

OLE-48FCM 

KULLANMA KILAVUZU 

ON-OFF YER TAVAN T P  SPL T KL MA 



 
Ç ÜN TE  DI  ÜN TE 
� Hava ak  panjuru (hava ç k ndaki) � Ba lant  borusu 
� Hava giri i (içerisinde hava filtresi ile) � Hava giri i 
� Montaj parças  � Hava ç k  
� Gösterge paneli   
� Uzaktan kumanda   
� Drenaj hortumu   
 

 
NOT: 

 Bu k lavuzda yer alan tüm resimler sadece aç klama amaçl d r. Modele ba l  olarak, sat n ald n z klimaya göre küçük 
farkl l klar gösterebilir. Ünitenin gerçek ekli geçerlidir. 

 

Ç ÜN TE 

DI  ÜN TE 

VEYA 

ekil 1 
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1. ÖNEML  GÜVENL K B LG LER  
Kullan c lar n veya ba ka ki ilerin yaralanmas na ve mal kayb na neden 
olmamak için, a a daki aç klamalara uygun hareket edilmelidir. Talimatlar n 
göz ard  edilmesi nedeniyle hatal  çal t rma yaralanma ya da maddi hasara 
yol açabilir. 
 
Emniyet tedbirleri burada iki kategoriye ayr larak listelenmi tir. Her iki kategoride de 
okunmas  gereken önemli güvenlik bilgileri listelenmi tir. 
 

 
UYARI 

 Bir uyar ya uyulmamas  ölüme neden olabilir. Cihaz montaj  ulusal 
kablolama yönetmeliklerine uygun olarak yap lmal d r. 

 

 
D KKAT 

 Bu ikaza uyulmamas  yaralanma veya maddi hasara yol açabilir. 
 

 
UYARI 

 Kliman n montaj  konusunda yetkili sat c n zdan yard m isteyin. 
Sizin taraf n zdan yap lan hatal  bir iyile tirme, tamir ve bak m, su 
s z nt lar na, elektrik çarpmalar na ve yang na neden olabilir. 
 
yile tirme, onar m ve bak m i lemleri için bayinize ba vurun. 

Sizin taraf n zdan yap lan hatal  bir iyile tirme, tamir ve bak m, su 
s z nt lar na, elektrik çarpmalar na ve yang na yol açabilir. 
 
Elektrik çarpmas , yang n veya yaralanmalardan kaç nmak için, 
veya yan k kokusu gibi bir anormallik fark etmeniz durumunda, 
güç beslemesini kesin ve yetkili sat c n zla irtibata geçin. 
 
ç ünitenin ve uzaktan kumanda ünitesinin slanmas na asla 

izin vermeyin. 
Elektrik çarpmas  veya yang na neden olabilir. 
 
Uzaktan kumandan n butonuna asla sert ve sivri uçlu bir 
cisimle basmay n. 
Uzaktan kumanda ünitesi zarar görebilir. 
 
Sigortalar  asla yanl  de erde bir sigorta ile de i tirmeyin 
veya atan sigortalara tel sarmay n. 
Sigorta yerine tel veya bak r kablo kullan m  ünitenin 
ar zalanmas na veya yang na neden olabilir. 

 

 
 Vücudunuzun uzun süreyle hava ak m nda kalmas  sa l n z 

için iyi de ildir. 
 
Hava giri  ve ç k lar na parmaklar n z , çubuk veya ba ka 
herhangi bir cisim sokmay n. 
Fan yüksek devirde dönerken, yaralanmalara neden olabilir. 
 
Ünitenin yak n nda saç spreyi gibi parlay c  sprey, cila veya 
boya kullanmay n. 
Bir yang na sebep olabilir. 
 
Hava ak  yönlendirme kanatç klar  çal rken hava ç k na 
veya yatay kanatç klara asla dokunmay n. 
Parmaklar n z  kapabilir veya ünite ar zalanabilir. 
 
Ünitenin hava giri  ve ç k lar na asla herhangi bir cisim 
sokmay n. 
Yüksek devirde dönen fana dokunan cisimler tehlikeli olabilir. 
 
Üniteyi kendiniz incelemeye veya tamir etmeye asla 
kalk may n. 
Bu i  için yetkili bir servis eleman ndan yard m isteyin. 
 
Bu ürünü, ayr lmam  belediye çöpü olarak atmay n. Bu tür 
at klar n özel i lem için ayr ca toplanmas  gerekir. 
Elektrikli araçlar  ayr t rmadan belediye çöplü üne atmay n, ayr  
toplama merkezlerini kullan n z. 
 
Toplama merkezleri konusunda bilgi almak için yerel 
yönetiminizle ba lant  kurunuz. 
E er elektrikli cihazlar at k sahalar na veya çöp y nlar na at l rsa, 
tehlikeli maddeler topra a s zabilir ve g da zincirine kar arak insan 
sa l na zarar verebilir. 
 
So utucu ak kan s zmas n  önlemek için yetkili sat c n zla 
irtibata geçin. 
Ünitenin kurulumunun küçük bir odaya yap lmas  durumunda, 
so utucu ak kan s z nt s  olmas  halinde s zan so utucu ak kan n 
konsantrasyonunun izin verilen güvenli s n rlar  a mamas  için 
gerekli tedbirleri al n. Aksi takdirde, odada bulunan oksijen miktar  
yetersiz kalabilir ve ciddi kazalara neden olabilir. 
 
Kliman n içerisindeki so utucu ak kan güvenlidir ve normalde 
s z nt  olmaz. 
E er so utucu ak kan s z nt s  olur ve soba, s t c  ya da ocak alevi 
ile temas ederse, zararl  gazlar ortaya ç kabilir. 
 
Alevli s t c  cihazlar  derhal kapat n, oday  havaland r n 
ve üniteyi sat n alm  oldu unuz bayiye ba vurun. 
Servis yetkilisi so utucu ak kan s z nt s  olan bölümün tamir 
edildi ini teyit edene kadar klimay  kullanmay n. 
 

 

 
D KKAT 

 Klimay  ba ka amaçlar için kullanmay n. 
Kalitenin olumsuz etkilenmemesi için, üniteyi hassas ölçüm 
enstrümanlar n n, g dalar n, bitkilerin, hayvanlar n veya sanat 
eserlerinin so utulmas  için kullanmay n. 
 
Temizlik öncesinde, çal may  durdurdu unuzdan, 
devre kesiciyi kapatt n zdan veya güç kablosunu fi ten 
çekti inizden emin olun. 
Aksi halde, bir elektrik çarpmas  veya yaralanma meydana gelebilir. 
 
Elektrik çarpmas  veya yang n risklerinden kaç nmak için, 
devrede bir kaçak ak m rölesi bulunmal d r. 
 
Kliman n toprakland ndan emin olun. 
Elektrik çarpmas ndan kaç nmak için, ünitenin toprakland ndan ve 
toprak kablosunun gaz veya su borusuna, paratoner ya da telefon 
toprak kablosuna ba lanmad ndan emin olun.  
 
Yaralanman za neden olabilece i için d  ünitenin fan 
muhafazas n  sökmeyin. 
 

 



 Klimay  slak ellerle çal t rmay n. 
Bir elektrik çarpmas  meydana gelebilir. 
 
Is  e anjörü kanatç klar na dokunmay n. 
Bu kanatç klar keskindir ve bir kesik yaralanmas na neden olabilir. 
 
ç ünitenin alt na rutubetten zarar görebilecek e yalar 

yerle tirmeyin. 
Nem oran  %80’in üstündeyse, tahliye ç k  t kal ysa veya filtre 
kirlenmi se yo unla ma olu abilir. 
 
Uzun süre kullan m sonras , ünite sehpas  ve ba lant  
elemanlar nda herhangi bir hasar olup olmad n  kontrol edin. 
Hasarl  olmas  halinde, ünite dü ebilir ve yaralanmalara neden 
olabilir. 
 
Oksijen azalmas n  önlemek için, klima ile birlikte 
odada brülörlü ekipman kullan l yorsa oday  yeterli ekilde 
havaland r n. 
 
Tahliye hortumunu düzgün tahliye yapacak ekilde ayarlay n. 
Hatal  drenaj binan n ve mobilyalar n slanarak zarar görmesine 
neden olabilir. 
 
Kumanda ünitesinin dahili parçalar na asla dokunmay n. 
Ön paneli sökmeyin. Baz  iç parçalara dokunmak tehlikelidir ve 
sorun ortaya ç kabilir. 
 
Küçük çocuklar , bitkileri veya evcil hayvanlar  asla hava 
ak na do ru tutmay n. 
Hava ak m  küçük çocuklar, hayvanlar ve bitkiler üzerinde olumsuz 
etkiler do urabilir. 
 
Çocuklar n d  ünitenin üzerine ç kmalar na izin vermeyin veya 
d  ünitenin üzerine herhangi bir ey koymay n. 
Dü me veya yuvarlanma sonucunda yaralanmalar meydana 
gelebilir. 
 
Dumanla dezenfeksiyon tipi bir böcek ilac  kullan yorken 
klimay  çal t rmay n. 
Aksi takdirde, kimyasal maddeler ünite içinde birikip, kimyasallara 
a r  duyarl  kimselerin sa l klar  aç s ndan tehlikeli sonuçlara 
neden olabilir. 
 
ç üniteden gelen hava ak na maruz kalan bölgelere veya iç 

ünitenin alt na aç k alevli cihazlar yerle tirmeyin. 
Tam olmayan bir yanma veya Is ya ba l  olarak ünitenin zarar 
görmesine neden olabilir. 
 
Klimay  yan c  gaz s z nt s n n olabilece i yerlere monte 
etmeyin. 
Gaz s z nt s  meydana gelir ve klima çevresinde beklerse, bir 
yang n ç kabilir. 
 
Bu cihaz küçük çocuklar n veya yetersiz ki ilerin kullan m  için 
uygun de ildir. 
 
Bu cihaz 8 ya  ve üstü çocuklar, fiziksel, duyusal ya da zihinsel 
aç dan k s tl  kapasiteye sahip ki iler ya da bilgi ve deneyim 
sahibi olmayan ki iler taraf ndan gözetim alt nda ya da güvenli 
kullan m ekli, muhtemel tehlikeler hakk nda bilgi verilmesi 
ko uluyla kullan labilir. Çocuklar n cihazla oynamalar na izin 
verilmemelidir. Temizlik ve kullan c  bak m  gözetim alt nda 
olmadan çocuklar taraf ndan yap lamaz. 
 
Bu cihaz, korunmalar ndan sorumlu ki ilerin gözetimi veya 
talimat  alt nda olmad klar  sürece, k s tl  fiziksel, alg sal veya 
zihinsel kapasiteye ya da yetersiz tecrübe ve bilgiye sahip 
insanlar n (çocuklar dahil) kullan m  için dü ünülmemi tir. 
 
Cihazla oynamamalar  için çocuklar n gözetim alt nda 
tutulmalar  gerekir. 
 

 

 
 E er elektrik kablosu hasar görmü se, bir tehlike yaratmamak 

için kablonun imalatç , onun servis acentesi veya bunun gibi 
kalifiye ki iler taraf ndan de i tirilmesi gerekir. 
 
Kliman z  banyo veya çama r odas  gibi slak bir odada 
çal t rmay n. 
 

 
 
2. GEÇ C  ÇALI TIRMA 
Klima iç ünite, d  ünite, ba lant  borusu ve bir uzaktan kumandadan olu ur. 
(Bak n z ekil 1) 
 

 ç ünite ekran paneli üzerindeki fonksiyon göstergeleri 
 

 
Gösterge paneli ekil 2-1 

 

 
Gösterge paneli ekil 2-2 

 

 
 

Gösterge paneli ekil 2-3 
 

KILAVUZU KULLANIM ZAMAN 

BUZ ALARM 

K z lötesi sinyal al c  
NOT: PRE-DEF göstergesi (so uma ve s tmal  tip) 
veya yaln zca fan göstergesi (yaln zca so utmal  

tip)

K z lötesi sinyal al c  
BUZ ÇÖZME göstergesi (so utmal  ve s tmal  
modeller) veya sadece fan göstergesi (sadece 

so utmal  tip) 

Çal ma lambas  

Zamanlay c  
göstergesi 

Alarm göstergesi Geçici butonu 
S cakl k göstergesi 

Çal ma lambas  

BUZ ÇÖZME göstergesi (so utmal  ve s tmal  
modeller) veya sadece fan göstergesi (sadece 

so utmal  tip) 

Zamanlay c  Alarm göstergesi K z lötesi sinyal al c  

KILAVUZU 
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Gösterge paneli ekil 2-4 
 

 
 

Gösterge paneli ekil 2-5 
 

 
Gösterge paneli ekil 2-6 

 
Gösterge paneli ekil 2-7 

 
Gösterge paneli ekil 2-8 

nverter tipi için, bu alter sadece sat -sonras  hizmetler amaçl  olarak 
kullan l r ve kullan c n n buna basmamas  gerekir. 
 

Sabit-frekansl  tip için, bu fonksiyon uzaktan kumanday  bulamad n z zaman veya 
uzaktan kumandan n pilleri yoksa üniteyi çal t rmak için kullan lmaktad r. ç ünite 
hava giri  zgaras  üzerindeki kumanda kutusunda bulunan TEMPORARY 
(DURUM) BUTONU ile FORCED AUTO (CEBR  OTO) ve FORCED COOL (CEBR  
SO UTMA) modlar  seçilebilir. Bu butona bast n z zaman, klima a a daki 
s ralama ile çal acakt r: CEBR  OTOMAT K (FORCED AUTO), CEBR  SO UTMA 
(FORCED COOL), KAPALI (OFF) ve yeniden CEBR  OTOMAT K (FORCED 
AUTO). 
1 CEBR  OTOMAT K 

OPERATION (ÇALI MA) lambas  yanar ve klima FORCED AUTO 
(CEBR  OTO) modunda çal maya ba lar. Al nan sinyale göre üniteyi 
çal t rmak amac yla, uzaktan kumanda i lemleri etkinle tirilir. 

2 FORCED COOL (CEBR  SO UTMA) 
ÇALI MA lambas  yan p söner, 30 dakikal k YÜKSEK üfleme h z yla 
so utmaya zorland ktan sonra klima FORCED AUTO (CEBR  
OTOMAT K) moduna geçecektir. Uzaktan kumanda i lemleri devre d  
b rak l r. 

3 OFF (KAPALI) 
OPERATION (ÇALI MA) lambas  söner. Uzaktan kumanda ile çal ma 
etkin durumda olmas na ra men klima KAPALI’d r. 

 
NOT: 

 Bu k lavuz Uzaktan Kumanda Ünitesinin çal t r lmas n  
kapsamamaktad r, bu konudaki ayr nt lar için <<Uzaktan Kumanda 
Ünitesi Kullan m K lavuzu>>’na bak n z. 

 
3. KL MANIN ÇALI TIRILMASI VE 

PERFORMANS 
Güvenli ve verimli bir çal ma için, üniteyi a a daki s cakl klarda kullan n. 
Klima için maksimum çal ma s s (So utma/Is tma). 
Tablo 3-1 

S cakl k 
Mod D  ortam s cakl  Oda s cakl  

So utma çal mas  

18°C~43°C/64 °F~109°F 

17°C~32°C (62 °F ~ 
90°F) 

-7°C ~ 43°C / 20 °F~109°F 
(Dü ük s cakl kl  so utma 

sistemli modeller için) 
18°C ~ 52°C/64 °F~126°F 
(özel tropik modeller için) 

Is tma çal mas  
(yaln zca so utmal  tipte 
bulunmaz) 

-7°C ~ 24°C / 20 °F ~ 76°F 0°C ~ 30°C / 32 
°F~86°F 

Nem alma çal mas  
18°C~43°C/64 °F~109°F 

17°C~32°C (62 °F ~ 
90°F) 18°C~52°C/64 °F~126°F  

(özel tropik modeller için) 
 
Tablo 3-2(inverter tip klima için) 

S cakl k 
Mod D  ortam s cakl  Oda s cakl  

So utma çal mas  

0°C ~ 50°C / 32 °F~122°F 
17°C ~32°C (62 °F ~ 

90°F) 
-15°C ~50°C/5 °F~122°F 
(dü ük s cakl kl  so utma 

sistemli modeller için) 
Is tma çal mas  
(yaln zca so utmal  tipte
bulunmaz) 

-15°C ~ 24°C/5 °F~76°F 0°C ~ 30°C / 32 
°F~86:F 

Nem alma çal mas  0°C ~ 50°C / 32 °F~122°F 17°C ~ 32°C (62 °F ~ 
90°F) 

 

 
NOT: 

1 E er klima yukar daki ko ullar n d nda çal t r l rsa, bu ünitenin anormal
ekilde çal mas na neden olabilir. 

2 Odada yüksek ba l nem oldu unda kliman n yüzeyinde su yo unla mas
olmas  normal bir durumdur, lütfen kap  ve pencereyi kapat n. 

3 En uygun performans bu çal ma s cakl  aral klar nda elde edilecektir. 
 

S cakl k göstergesi 

NOT: PRE-DEF göstergesi (so uma ve s tmal  tip) 
veya yaln zca fan göstergesi (yaln zca so utmal  tip) 

K z lötesi sinyal al c  

KILAVUZ KULLANIM ZAMAN 

BUZ ALARM 

NOT: PRE-DEF göstergesi (so uma ve s tmal  tip) 
veya yaln zca fan göstergesi (yaln zca so utmal  tip) K z lötesi sinyal al c  

KILAVUZ
U

KULLANIM ZAMAN 
AYARI

BUZ 
ÇÖZME/FAN

ALARM 

KILAVUZ
U

KULLANIM ZAMAN 
AYARI

BUZ 
ÇÖZME/FAN

ALARM 

NOT: PRE-DEF göstergesi (so uma ve s tmal  tip) 
veya yaln zca fan göstergesi (yaln zca so utmal  tip) K z lötesi sinyal al c  

K z lötesi sinyal al c  
BUZ ÇÖZME göstergesi (so utmal  ve s tmal  
modeller) veya sadece fan göstergesi (sadece 

so utmal  tip) 
Çal ma lambas  

Zamanlay c  Alarm göstergesi 

Geçici butonu 

S cakl k göstergesi 

K z lötesi sinyal al c  
BUZ ÇÖZME göstergesi (so utmal  ve s tmal  
modeller) veya sadece fan göstergesi (sadece 

so utmal  tip) 
Çal ma lambas  Geçici butonu 

Zamanlay c  Alarm göstergesi S cakl k göstergesi 
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 Üç dakikal  koruma özelli i 
Klima kapand ktan sonra hemen aç ld nda, bir koruma özelli i kliman n 
yakla k 3 dakika boyunca çal mas n  engeller. 

 Elektrik kesilmi  olabilir 
Çal ma s ras nda meydana gelen bir enerji kesintisi üniteyi tamamen 
durduracakt r. 
• Enerji geri geldi i zaman, iç ünitenin OPERATION (ÇALI MA) lambas  

yan p sönmeye ba layacakt r. 
• Çal may  tekrar ba latmak için, uzaktan kumanda üzerindeki 

AÇMA/KAPAMA butonuna bas n. 
• im ek veya yak nda çal an bir kablosuz araç telefonu ünitenin ar za 

vermesine neden olabilir. 
Ünitenin güç beslemesini kesin ve geri aç n. Çal may  tekrar ba latmak için, 
uzaktan kumanda üzerindeki AÇMA/KAPAMA tu una bas n. 

 So utucu Ak kan S z nt s n n Alg lamas  (opsiyonel): 
Bu yeni teknoloji ile, d  ünite bir so utucu ak kan kaça  tespit etti inde, 
ekran alan nda EC (mevcutsa) harfleri belirecek ve LED gösterge lambalar  
sürekli yan p sönecektir. 

 Panjur Aç s  Bellek Fonksiyonu (opsiyonel): 
Baz  modellerde, klima özel bir panjur aç s  bellek fonksiyonu ile 
tasarlanm t r. Çal ma s ras nda enerji kesintisi olur veya uzaktan 
kumandan n AÇMA/KAPAMA butonuna bas l rsa, ünite tamamen kapat l r. 
Enerji geri geldi inde veya uzaktan kumandan n AÇMA/KAPAMA butonuna 
yeniden bas ld nda, yatay panjur bellek fonksiyonu sayesinde önceki aç lma 
aç s  ile ünite yeniden çal maya ba lar. Yatay panjurda su damlac klar  
olu ur ve bunlar damlamaya ba larsa, yatay panjur aç s n n dü ük bir de ere 
ayarlanmas n  tavsiye ederiz. Manüel kumanda tu una bas lmas  ve yatay 
panjurun açma aç s n n ayarlanmas  durumunda panjur standart aç  
de erinde çal acakt r. 
 

4. EKONOM K ÇALI TIRMA Ç N PUÇLARI 
Ekonomik bir çal ma için a a daki hususlara dikkat edilmelidir. (Ayr nt lar 
için ilgili bölümlere bak n z) 

 Hava ak  yönünü, vücudunuza do ru üflemeyecek ekilde ayarlay n. 
 A r  so utma veya a r  s tma olmadan rahat bir ortam sa lamak için 

oda s cakl n  düzgün ekilde ayarlay n. 
 So utmada, do rudan güne  n  önlemek üzere perdeleri kapat n. 
 Odadaki so uklu u veya s cakl  korumak için, ihtiyac n z olmad  

sürece kap  ve pencereleri açmay n. 
 Zaman ayar n  istenen çal ma süresi için ayarlay n. 
 Hava ç k n n veya hava giri inin yak n na engelleyici nesneler 

koymay n. Aksi takdirde verim dü er, hatta klima aniden durabilir. 
 E er cihaz  uzun bir süre boyunca kullanmay  planlam yorsan z, lütfen 

pilleri uzaktan kumanda ünitesinden ç kar n. Güç alteri aç ld nda, 
klima çal masa dahi bir miktar enerji harcanacakt r. Bu yüzden enerji 
tasarrufu sa lamak için lütfen enerjiyi kesin. Ayr ca, düzgün çal mas n  
sa lamak için, lütfen 12 saat önceden üniteye enerji verin. 

 T kanm  bir hava filtresi so utma ve s tma verimini dü ürecektir, bu 
yüzden hava filtresini iki haftada bir temizleyin. 

 
 
 

5. HAVA AKI  YÖNÜNÜN AYARLANMASI 
5.1 Yatay panjurun ayarlanmas  
 

Otomatik Sal n m 
SWING (SALINIM) V butonuna bas n, panjur otomatik olarak yukar  ve 
a a  do ru sal nacakt r. 
Manüel Sal n m 
So utma/ s tma esnas nda daha iyi so utma/ s tma etkisi elde etmek 
için hava ak n  yönlendirme kanatç n  ayarlay n. 

 
ekil 5-2 

So utma s ras nda 
Panjuru yatay olarak ayarlay n. 

 
ekil 5-3 

 
 
Is tma s ras nda 
Panjuru a a ya do ru (dikey olarak) ayarlay n. 

 
ekil 5-4 

 
 
5.2 Dikey panjurun ayarlanmas  

Otomatik Sal n m 
SWING (SALINIM) H butonuna bas n, panjur otomatik olarak sola ve 
sa a do ru sal nacakt r. 

 
6. BAKIM 

 
D KKAT 

 Klimaya temizlemeye ba lamadan önce, güç kayna n n kapal
oldu undan emin olun. 
Elektrik tesisat nda k r lmalar veya kopmalar olmad n  kontrol edin. 
ç üniteyi ve uzaktan kumanda ünitesini silmek için kuru bir bez

kullan n. 
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E er çok kirlenmi  ise iç üniteyi temizlemek için nemli bir bez kullan labilir. 
 
Uzaktan kumanday  silmek için asla nemli bir bez kullanmay n. 
 
Üniteyi silmek için kimyasal i lem görmü  toz toplay c  maddeler kullanmay n ve bu 
maddeleri uzun süre ünitenin üstünde b rakmay n. 
Cihaz n yüzeyi zarar görebilir veya solabilir. 
 
Temizlik için benzin, tiner, parlatma tozu veya benzeri çözücüler kullanmay n. 
Bu maddeler plastik yüzeylerin çatlamas na veya deforme olmas na neden olabilir. 
 

 Uzun bir süre çal t r lmad ktan sonra yap lacak bak m 
(örn. sezon ba ) 
ç ünite ve d  ünitenin hava giri  ve ç k lar n  engelleyebilecek her türlü 

e yay  kontrol edin ve bunlar  bulunduklar  yerden kald r n. 
ç ünitenin hava filtresini ve muhafazas n  temizleyin. 

Temizlenmi  hava filtrelerini ayn  konuma geri takt n zdan emin olmak için, 
“Hava filtresinin temizlenmesi” konusuna bak n z. 
Düzgün çal mas n  sa lamak amac yla, üniteye 12 saat öncesinden enerji 
verin. Enerji verilir verilmez, uzaktan kumandan n ekran nda göstergeler 
görünecektir. 

 
 Uzun bir süre çal t r lmayacaksa yap lacak bak m 

(örn. sezon sonu) 
Ünitelerin içini kurutmas  için iç üniteyi yar m gün sadece fan durumunda 
çal t r n. 
ç ünitenin hava filtresini ve muhafazas n  temizleyin. Temizlenmi  hava 

filtrelerini ayn  konuma geri takt n zdan emin olmak için, “Hava filtresinin 
temizlenmesi” konusuna bak n. 

 
 Hava filtresinin temizlenmesi 

Hava filtresi toz veya di er parçac klar n içeri girmesini önler. Filtrenin 
t kanmas  durumunda, kliman n çal ma verimlili i ciddi anlamda dü ebilir. Bu 
yüzden, uzun süreli kullanma durumlar nda filtre iki haftada bir 
temizlenmelidir. 
E er klima tozlu bir ortamda kurulu ise, temizleme s kl  artt r lmal d r. 
E er biriken tozlar temizlenemeyecek kadar fazlaysa, lütfen filtreyi yeni bir 
filtre ile de i tirin (de i tirilebilir hava filtresi tercihe ba l d r). 
Filtrenin temizlenmesi uygun bir servis sa lay c  taraf ndan yap lmal d r. 

 
1 3.2-10.5KW 

• Hava giri ini bir tornavida veya benzer bir alet kullanarak aç n. 
• (Bak n z ekil 6-1) 
• Filtreyi d ar  ç kar n. (Bak n z ekil 6-2) 
• Hava filtresini su veya elektrikli süpürge ile temizleyin ve sonra serin bir 

yerde kurutun. 
• ekil 6-2 içeri inde gösterilen i lemin tersini yaparak hava filtresini 

yeniden tak n. 
 
2 14-16KW 

• Hava filtresini do rudan hava giri inden çekip ç kar n, bkz 
• ekil 6-3. 
• Hava filtresini elektrikli süpürge veya su ile temizledikten sonra serin bir 

yerde kurutun. 
• ekil 6-3 içeri inde gösterilen i lemin tersini yaparak hava filtresini 

yeniden tak n. 
 

 

 
NOT: 

 Elektrikli süpürge kullan rken hava giri  taraf  yukar  bakmal d r. 
Su kullan rken hava giri  taraf  a a  bakmal d r. 

 

 D KKAT 
 Hava filtresini do rudan güne  na veya ate e tutarak kurutmay n. 
 

 
7. A A IDAK  BEL RT LER KL MA ARIZASI 

DE LD R 
 
Belirti 1: Sistem çal m yor 
 

 Uzaktan kumanda üzerindeki AÇMA/KAPAMA butonuna bas ld ktan sonra 
klima hemen aç lm yor. 
Çal ma lambas  yan yorsa, sistem normal durumda demektir. Kompresör 
motorunun a r  yüklenmesini önlemek için, klima devreye al nd ktan üç 
dakika sonra çal maya ba lar. 

 E er çal ma lambas  ve “PRE-DEF (ön buz çözme) göstergesi (so utma ve 
s tmal  tip) ya da sadece fan göstergesi (sadece so utmal  tip)” klar  

yan yorsa, bu s tma modunun seçilmi  oldu u anlam na gelir. Klimay  
devreye ald ktan hemen sonra e er kompresör çal maya ba lamazsa, d  
ortam s cakl n n a r  dü ük olmas  nedeniyle, iç ünite so uk hava 
üflememe fonksiyonunda görünür. 

 
 

ekil 6.1

ekil 6.2

ekil 6.3

Hava 
Giri i 

Hava 
Filtresi 
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Belirti 2: So utma modu s ras nda fan 
moduna geçme 

 ç ünite evaporatörünü donmaya kar  korumak için, sistem otomatik olarak 
fan moduna geçecek, ve k sa bir süre sonra so utma moduna geri 
dönecektir. 

 Oda s cakl  ayarlanan s cakl a dü tü ünde, kompresör kapan r ve iç ünite 
fan moduna geçer; s cakl k yükseldi inde, kompresör tekrar çal maya 
ba lar. Bu durum s tma modunda da ayn d r. 

Belirti 3: Cihazdan beyaz bir bu u geliyor 
Belirti 3.1: ç ünite 

 So utma i lemi s ras nda nem çok yüksek oldu unda, e er iç ünitenin içi 
a r  kirlenmi se, odan n içindeki s cakl k da l m  dengesiz olabilir. ç 
ünitenin içinin temizlenmesi gerekir. Ünitenin temizlenmesi için yetkili servise 
ba vurun. Bu i lemi özel e itimli bir servis eleman  yapmal d r. 

Belirti 3.2: ç ünite, d  ünite 
 Sistem buz çözme i leminden sonra s tma i lemine geçti inde, buz çözme 

i lemi s ras nda olu an nem buhara dönü ür ve d ar  at l r. 
Belirti 4: Kliman n so umas  s ras nda ortaya 

ç kan gürültü 
Belirti 4.1: ç ünite 

 Sistem so utma i lemi yaparken veya bir duru  s ras nda hafif bir “sss” sesi 
duyulur. Drenaj pompas  (opsiyonel donan mlar) çal rken, bu ses 
duyulmaktad r. 

 Is tma çal mas ndan sonra sistem durdu u zaman bir “g c rdama” sesi 
duyuluyor. Plastik parçalar n s cakl k fark  dolay s yla genle mesi ve 
büzü mesi bu sesi ç karmaktad r. 

Belirti 4.2: ç ünite, d  ünite 
 Sistem çal rken sürekli dü ük bir sl k sesi duyulur. Bu ses iç ünite ve d  

ünitede dola an so utucu ak kan n sesidir. 
 Ba lang çta veya çal may  durdurduktan hemen sonra ya da buz çözme 

i lemi esnas nda da bir sl k sesi duyulur. Bu so utucu ak kan n durmas  
veya ak  yönünün de i mesi nedeniyle olu an sestir. 

Belirti 4.3: D  ünite 
 Çal ma sensin tonu de i iyor. 

Bu gürültü frekans de i ikli inden kaynaklanmaktad r. 
Belirti 5: Üniteden toz geliyor 

 Ünite uzun bir süre sonra, ilk kez kullan ld nda. 
Bu ünite içerisinde biriken tozdan kaynaklan r. 

Belirti 6: Üniteden koku geliyor 
 Ünite, oda, mobilya, sigara vb. kokular n  emer ve ard ndan bunu tekrar 

ortama yayar. 
Belirti 7: D  ünitenin fan  dönmüyor. 

 Çal ma s ras nda olur. Ürünün çal mas n  en iyi duruma getirmek için fan 
h z  kontrol edilir. 

 
 

8. SORUN G DERME 
8.1 Klima ar zalar  ve nedenleri 
A a daki ar zalardan herhangi birisi meydana gelirse, çal may  durdurun, 
güç beslemesini kesin ve yetkili sat c n zla irtibata geçin. 

 Çal ma lambas  h zla yan p sönüyor (5Hz). Bu lamba, enerjiyi kesip geri 
verdikten sonra da yan p sönmeye devam ediyor. 

 (Bak n z Tablo 8-1 a ve Tablo 8-1 b) 
 Uzaktan kumanda ar za alg l yor veya butonu iyi çal m yor. 
 Sigorta ve devre kesici gibi bir güvenlik ayg t  s kl kla etkinle iyor. 
 Ünite içerisine çe itli maddeler ve su girmi . 
 ç üniteden su s z yor. 
 Di er ar zalar. 

Yukar da belirtilen durumlar veya ar zalar n ortaya ç kmas  d nda sistem 
do ru çal m yorsa, sistemi a a daki prosedüre uygun olarak inceleyin. 
(Bak n z Tablo 8-2) 
 
8.2 Uzaktan kumandan n ar zalar  ve nedenleri 
Servis ve tamirat için yetkili sat c n zla irtibata geçmeden önce a a daki 
hususlar  kontrol ediniz. (Bak n z Tablo 8-3) 
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Tablo 8-1 a 

NO. ARIZA VE KORUMA TANIMI  LED 2 ZAMAN 
AYARI 

LED3 
BUZ ÇÖZME 

FAN 

LED4 
ALARM 

D J TAL 
GÖSTERGE 

1 ç ünite fan motoru devri kontrol edilemiyor   
  

E8 

2 ç ünite-d  ünite ileti im hatas . Denetim kanal  normal de il  
 

  E1 

3 Oda s cakl k sensörü denetim kanal  normal de il  
   E2 

4 Boru s cakl k sensörü denetim kanal  normal de il (T2) 
 

   E3 

5 Boru s cakl k sensörü denetim kanal  normal de il (T2B)  
   E4 

6 EPPROM ar zas    
 

 E7 

7 Su seviyesi alarm  ar zas     
 EE 

8 D  ünite ar zas     
 Ed 

9 ç ünite ikizleri ileti im ar zas   
 

 
 F3 

10 kizlerin di er ar zalar   
  

 F4 

11 So utucu ak kan s z nt s  alg lama ar zas   
 

  EC 

 Lamba   2.5HZ h zla yan p sönme 0.5HZ h zla yan p sönme 
 
 

Sadece inverter tip klimalar için geçerlidir 
Tablo 8-1 b 

NO. ARIZA VE KORUMA TANIMI LED 1 
KULLANIM 

LED2 
ZAMAN AYARI 

LED3 
BUZ ÇÖZME FAN 

LED4 
ALARM 

D J TAL 
GÖSTERGE 

• ç ünite-d  ünite ileti im hatas . Denetim kanal  normal de il  
 

 
 E1 

• Oda s cakl k sensörü denetim kanal  normal de il  
 

  E2 

• Boru s cakl k sensörü denetim kanal  normal de il  
   E3 

• D  ortam s cakl  sensörü denetim kanal  anormal   
 

 E4 

• D  ünite ar zas      E6 

• Pompa s cakl k sensörü ar zal     
 E5 

• EEPROM ar zas    
  E7 

• Su seviyesi alarm  ar zas     
 E8 

• So utucu ak kan s z nt s  alg lama ar zas   
  

 EC 

• DC motor devri kontrol d   
 

 
 Eb 

• D  ünite alçak bas nç ar zas     
 Ed 

 
 Lamba   5HZ h zla yan p sönme 1HZ h zla yan p sönme 
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Tablo 8-2  
Belirtiler Nedenler Çözüm 

Cihaz çal m yor 

• Elektrik kesilmesi. 
• Güç alteri kapal . 
• Güç alterinin sigortas  atm  olabilir. 
• Uzaktan kumandan n pilleri bitmi  ya da ba ka bir 

sorunu var. 

• Enerjinin geri gelmesini bekleyin. 
• Güç alterini aç n. 
• De i tirin. 
• Pilleri de i tirin veya uzaktan kumanday  kontrol 

edin. 

Hava ak  normal görünüyor ama yeterince 
so utmuyor 

• S cakl k do ru ekilde ayarlanmam . 
• Kompresörün 3 dakika korumas  devrede. 

• S cakl  uygun ekilde ayarlay n. 
• Bekleyin. 

Ünite s kça duruyor ve tekrar çal yor. 

• So utucu gaz çok az ya da çok fazla. 
• So utma devresinde hava var veya yeterince 

so utucu ak kan yok. 
• Kompresör ar zal . 
• Besleme gerilim çok yüksek veya çok dü ük. 
• Sistem devresi t kal . 

• S z nt lar  kontrol edin ve so utucu ak kan 
doldurtun. 

• So utucu ak kan  vakumla bo alt n ve yeniden 
doldurun. 

• Kompresörün bak m  yapt r n veya de i tirin. 
• Bas nç saati monte edin. 
• Nedenini ve çözümünü bulun. 

Dü ük so utma etkisi 

• D  ünite ve iç ünitenin s  de i tiricisi kirlenmi . 
• Hava filtresi kirlidir. 
• ç/D  ünitenin giri /ç k  engellenmi . 
• Kap  veya pencereler aç kt r 
• Do rudan güne   al yor. 
• Çok fazla s  kayna  var. 
• D  ortam s cakl  çok yüksek. 
• So utucu ak kan kaça  veya so utucu ak kan 

eksik. 

• Is  de i tiricisini temizleyin. 
• Hava filtresini temizleyin. 
• Tüm engelleri kald r n ve havan n düzgün girip 

ç kmas n  sa lay n. 
• Kap lar  ve pencereleri kapat n. 
• Güne  ndan korunmak için perdeleri kapat n. 
• Is  kaynaklar n  azalt n. 
• Klima so utma kapasitesi dü er (normal). 
• S z nt lar  kontrol edin ve so utucu ak kan 

doldurtun. 

Dü ük s tma etkisi 

• D  ortam s cakl  7 C’den daha dü ük. 
• Kap lar ve pencereler tam kapanmam . 
• So utucu ak kan kaça  veya so utucu ak kan 

eksik. 

• Is t c  cihaz kullan n. 
• Kap lar  ve pencereleri kapat n. 
• S z nt lar  kontrol edin ve so utucu ak kan 

doldurtun. 
 
Tablo 8-3 



Kullan m k lavuzu 
9 

Belirtiler Nedenler Çözüm 

Fan h z  de i tirilemiyor 
• Ekranda görünen MODUN “AUTO(OTO)” 

olmad n  kontrol edin 
• Otomatik mod seçildi inde, klima fan h z n  

otomatik olarak seçer. 

. • Ekranda görünen MODUN “DRY(NEM 
ALMA)” olmad n  kontrol edin 

• Nem alma modu seçildi inde, klima fan devrini 
otomatik olarak seçer. Fan devri SO UTMA 
"COOL" , SADECE FAN "FAN ONLY" veya 
ISITMA "HEAT" modunda seçilebilir. 

AÇMA/KAPAMA butonuna bas ld nda uzaktan 
kumanda ünitesinin sinyali iletilmiyor. 

• Uzaktan kumanda ünitesinin pillerinin bitip 
bitmedi ini kontrol edin. • Enerji beslemesi kapal . 

TEMP (SICAKLIK) göstergesi çal m yor. • Ekranda görünen MODUN FAN ONLY 
(SADECE FAN) olup olmad  kontrol edin. 

• FAN modu çal mas  s ras nda s  ayar  
yap lamaz. 

Bir süre sonra ekran göstergesi kapan yor. • Ekranda KAPATMA ZAMAN AYARI 
gösterildi i zaman, zaman ayar nda 
ayarlanan sürenin dolup dolmad n  kontrol 
edin. 

• Klima ayarlanan zamana kadar duracakt r. 

TIMER ON (AÇMA ZAMAN AYARI) göstergesi belli bir 
süre sonra kapan yor. 

• Ekranda TIMER ON  (AÇMA ZAMAN AYARI) 
gösterildi inde zaman ayar n n çal maya 
ba lad n  kontrol edin. 

• Ayarlanan zaman geldi inde, klima otomatik 
olarak çal maya ba layacak ve ilgili gösterge 
sönecektir. 

ç üniteden ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) butonuna 
bas lsa dahi al c  sesi gelmiyor. 

• ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) butonuna 
basarken uzaktan kumandan n sinyal 
vericisinin iç ünitenin sinyal al c s n  do rudan 
görüp görmedi ini kontrol edin. 

• Kablolu kumanda ünitesinin sinyal vericisini iç 
ünitenin sinyal al c s na do rultup, ON/OFF 
(AÇMA/KAPAMA) butonuna ard arda iki kez 
bas n. 
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Tasar m ve teknik özellikler ürünün geli tirilmesi için önceden haber verilmeden de i tirilebilir. 
Ayr nt l  bilgi için sat  acentesi veya üreticiyle ileti ime geçin. 
 

PER YOD K BAKIM, ZAMANI VE YAPILI I 

Klimalar ortam havas n  sirküle etti i için ortamda bulunana toz, mikrop, bakteri gibi parçac klar  
tekrar ortama verdi inden insan sa l , enerji tasarrufu ve cihaz n ömrünü uzatmak için belirli 
kullan m zamanlar n da klimalar n bak mlar n n yap lmas  gerekmektedir.  

Filtre ve panel temizli i: Bu bak m mü teri taraf ndan yap l r. Kliman n filtre paneli aç larak toz 
filtreleri ç kar larak hava veya l k su ile temizlenir. Kuruduktan sonra tekrar yerine monte edilir. 
Panel üzerindeki toz ve kir de slak plasti e zarar vermeyecek deterjanlarla yumu ak bir bez 
kullan lmak suretiyle yap l r. Normal ev kullan mlar nda 15 günde bir yap lmas  çok yo un toz ve 
kirin oldu u ortamlarda tozun ve kirin olu ma süresine göre daha s k sürede bak m yap lmal d r. 

Genel Bak m:  Bu bak m yetkili servis taraf ndan yap l r. Evaparatör ve kondanser üzerindeki 
toz, bakteri, mikrop gibi parçac klar  temizlemek için yap l r kliman n iç ünite ve d  ünitesi insan 
sa l na zarar vermeyen kimyasal temizleme ilaçlar  ile temizlenir daha sonra temiz su ile 
durulama yap l r. Hareketli aksam üzerindeki tozlar temizlenir. Genel bak m n yetkili servis 
taraf ndan y lda en az 2 kez yap lmas  (mevsim geçi lerinde ) tavsiye edilir. 

 

 

 

 

ENERJ  TÜKET M  AÇISINDAN VER ML  KULLANIMINA L K N B LG LER 

*- Kullan lacak ortama uygun kapasitede cihaz tercih edilmesi enerji verimlili ini art racakt r. 

*- Kliman n çal mas  için gerekli voltaj de erlerinin düzenli olmas  elektrik tüketimini azalt r. 

*- Kliman n teknik özelliklerinde belirtilen uygun borulama metraj, boru ve kablo kesiti 
kullan lmas  cihaz n enerji tüketimini azaltacakt r. 

*- Cihaz n çal ma s cakl k de erlerinde kullan lmas  enerji verimlili ini art racakt r. 

*- nsan vücudu için konfor de eri kabul edilen 22–24 C s cakl kta kliman n kullan lmas  enerji 
tüketimini azaltacakt r. 

*- Kliman n üflemesinin yaz n yukar ya, k n a a ya verilmesi enerji tüketimini azaltacakt r. 

*- Kliman n düzenli bak mlar n n yap lmas  enerji tüketimini azaltacak ve ürünün kullan m 
ömrünü uzatacakt r.    

*- mevsim geçi lerinde sadece fan konumunda kullanmak enerji tüketimini azaltacakt r. 

 

 

 

 



Kullan m k lavuzu 
11 

 

TEKN K TABLO 

 

  
YER-TAVAN T P  SPL T KL MA ON-OF 

Olefini Model   OLE48FCM 

So utma Kapasitesi BTU 48000  

Is tma Kapasitesi BTU 52000  

So utma güç tüketimi Watt 5060  

Is tma güç tüketimi Watt 5063  

Elektrik Beslemesi V/Hz/Ph 380-415V~/50Hz/3Ph 

Çal ma Ak m  A 8,4 SO . /  8,6 ISITMA  

Enerji S n f  (EER) - 2,78 

Enerji S n f  (COP) - 3,01 

So utucu Gaz - R410A 

So utucu Gaz Miktar  kg 3,25 

lave So utucu Gaz gr/m 30  

Hava Debisi m3/h 1750/1400/1250 

Ses Seviyesi dB(A) 53/48/44 

D  Ünite Ses Seviyesi dB(A) 63 

Boru Mesafesi (Yatay/Dikey) m / m 50/25 

Boru Çap  Gaz/S v  " 9.52/ 19(3/8"/3/4") 

ç Ünite Boyut GxDxY mm 1285x675x235 

D  Ünite Boyut GxDxY mm 900x350x1170 

Kaset Paneli Boyutlar  mm   

Çal ma S cakl k Aral  
(So utma) ºC 18~43 

Çal ma S cakl k Aral  
(Is tma) ºC -7~24 

 

NOT: 

Üretici firma sürekli ürün yenilemesi yapt  için teknik özelliklerde de i iklik olabilecektir. 

Yaz mdan ve bask  hatas ndan kaynaklanan yanl l klardan firmam z sorumlu  de ildir.  
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1. ÜRET C  VE THALATÇI B LD R M  
 

MALATÇI F RMA:        

Midea Residential Air-Conditioning Iternational Building 22 Lingang 
Road,Northern of No.5 Industr al District Beijiao, Shunde ,Foshan, 
Guangdong, P.R China 

Tel: 0086-757-26339165 Fax: 0086-757-2633-8363 

Email:  www.midea.com 

 

THALATÇI F RMA: 
 

OAC KL MLEND RME A . 

Gürsel mah. Nurtaç cad. No:71/A ka thane stanbul TÜRK YE 

Tel: (212)297 22 22 (Pbx)   Fax: (212) 297 97 02 

www.oac.com.tr 

 

          SERV S B LG S :Servis ihtiyac n z için lütfen a a daki adresten firmam za ula n z  

      

       TEKN K SERV S MERKEZ   
   

       OAC KL MLEND RME A . 

       Gürsel mah. Nurtaç cad. No:71/A ka thane stanbul TÜRK YE 

 TELEFON : +90 212 246 22 22  FAKS : +90 212 247 53 73 

 Email:  servis@olefini.com.tr    servis@oac.com.tr 

       

          www.oac.com.tr 
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ÖNEML  NOT 

1- Gümrük ve Ticaret  Bakanl nca cihaz
10 y ld r. 
2- Kliman z n montaj n , ar zas n  ve bak m n  Yetkili Servisimize yapt r n z aksi takdirde 

Cihaz n z firmam z n vermi  oldu u garanti den faydalanamayacakt r. 

3- Klimalar n bak m  mü terinin sorumlulu undad r. Bak m  yap lmayan cihaz garanti 

Kapsam  d na ç kar. 

4- Firmam z 6 ayda bir bak m  tüketicilerine tavsiye eder. 

5- Hava fitrelerinin 15 günde bir temizlenmesi mü terinin sorumlulu undad r. 

6- Kliman z  montaj ettirmeden yetkili servisten kliman z n kapasitesinin ve montaj yerinin 

Uygunlu unu teyit ettiriniz. 

7- Garanti belgenizi Yetkili sat c  ve Yetkili servise onaylat n z. Ayr ca, Montaj formunu 

Yetkili servisten isteyiniz ve garanti süresince bu formlar  muhafaza ediniz. 

8- Bo  veya eksik doldurulmu  garanti belgeleri geçerli kabul edilmeyip cihaz n z garanti 

d  

9- Ar za ve bak m sonras  yetkili servisinizden ar za ve bak m formunu isteyiniz ve garanti 

Süresince muhafaza ediniz. 

10- Kliman z  montaj ettirmeden herhangi bir hasar olup olmad n  kontrol ediniz. Sorun 

Var sa sat c  firmaya durumu bildiriniz. 

11- Klima montaj ndan sonra ortaya ç kacak her türlü k r lma, çizilme ve benzeri hasarlar 

Garanti kapsam  d ndad r. 

12- Klimalar kullan m amac  d nda kullan l rsa garanti kapsam  d nda kal r. 

13- Cihaz n çal mas  için gerekli elektrik artlar n n sa lanmas  tüketicinin sorumlu u- 

undad r. Bundan kaynaklanacak ar zalar garanti kapsam› d ndad r.  

14- Klimalar n z n montaj yerini belirlerken ar za durumunda cihaza müdahalenin kolay 

Olabilece i yerleri tercih etmeniz sizi platform, vinç gibi ekstra masraflardan  

Kurtaracak t r. 

15- Klima k n so utmada kullan lacak ise klimaya ilave olarak k  kiti tak lmal d r. 

16- Gemi karavan, T r gibi hareketli mekânlara tak lan klimalar garanti haricidir. 

17- Klimalar insan konforu d  

Çiçek so utma gibi) garanti harici kabul edilir. 

18- Klima montaj teknik artlar na uymayan ve buna ra men mü teri onay  ile yap lan 

Montajlar da cihaz garanti harici olarak i lem görür, 
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TÜKET C  HAKLARI 
 
(1) Mal n ay pl  oldu unun anla lmas  durumunda tüketici;  
a) Sat lan  geri vermeye haz r oldu unu bildirerek sözle meden dönme,  
b) Sat lan  al koyup ay p oran nda sat  bedelinden indirim isteme,  
c) A r  bir masraf gerektirmedi i takdirde, bütün masraflar  sat c ya ait olmak üzere sat lan n 
ücretsiz onar lmas n  isteme,  
ç) mkân varsa, sat lan n ay ps z bir misli ile de i tirilmesini isteme, seçimlik haklar ndan birini 
kullanabilir. Sat c , tüketicinin tercih etti i bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.  

(2) Ücretsiz onar m veya mal n ay ps z misli ile de i tirilmesi haklar  üretici veya ithalatç ya kar  
da kullan labilir.  
Bu f kradaki haklar n yerine getirilmesi konusunda sat c , üretici ve ithalatç  müteselsilen 
sorumludur. Üretici veya ithalatç , mal n kendisi taraf ndan piyasaya sürülmesinden sonra ay b n 
do du unu ispat etti i takdirde sorumlu tutulmaz. 
 
(3) Ücretsiz onar m veya mal n ay ps z misli ile de i tirilmesinin sat c  için orant s z güçlükleri 
beraberinde getirecek olmas  hâlinde tüketici, sözle meden dönme veya ay p oran nda bedelden 
indirim haklar ndan birini kullanabilir. Orant s zl n tayininde mal n ay ps z de eri, ay b n önemi 
ve di er seçimlik haklara ba vurman n tüketici aç s ndan sorun te kil edip etmeyece i gibi 
hususlar dikkate al n r.  
 
(4) Ücretsiz onar m veya mal n ay ps z misli ile de i tirilmesi haklar ndan birinin seçilmesi 
durumunda bu talebin sat c ya, üreticiye veya ithalatç ya yöneltilmesinden itibaren azami otuz i  
günü, konut ve tatil amaçl  ta nmazlarda ise altm  i  günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. 
Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyar nca ç kar lan yönetmelik eki listede yer alan mallara 
ili kin, tüketicinin ücretsiz onar m talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine 
getirilir.  
 
j) Tüketicilerin ikayet ve itirazlar  konusundaki ba vurular n  tüketici mahkemelerine ve tüketici 
hakem heyetlerine yapabileceklerine ili kin bilgi,  
Ar zalarda kullan m hatas n n bulunup bulunmad n n, yetkili servis istasyonlar , yetkili servis 
istasyonunun mevcut olmamas  halinde s ras yla; mal n sat c s , ithalatç s  veya üreticisinden birisi 
taraf ndan mala ili kin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun 
bir nüshas n n tüketiciye verilmesi zorunludur. 
Tüketiciler, ikinci f krada belirtilen rapora ili kin olarak bilirki i taraf ndan tespit yap lmas  
talebiyle uyu mazl n parasal de erini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici 
mahkemesine ba vurabilir
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Tasar m ve teknik özellikler ürünün geli tirilmesi için önceden  
haber verilmeden de i tirilebilir.  
Ayr nt l  bilgi için sat  acentesi veya üreticiyle ileti ime geçin. 

  
YER-TAVAN / KASET / SALON / KANALLI 
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Dü melerin kullan m  .................................................................... 7 
 
Otomatik çal t rma ....................................................................... 7 
 
So utma/Is tma/Fan i lemi ............................................................ 7 

 
 
 
8m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    D KKAT 

 
Uzaktan kumanda konumunun belirlenmesi. 
    Uzaktan kumanday  cihaza maksimum 8 metrelik bir  
      mesafe içinde al c ya do rultarak kullan n. Sinyalin  
      al nmas  bir bip sesiyle do rulan r. 
 

Nem alma i lemi ............................................................................ 8 
 
Hava ak  yönünün ayarlanmas .................................................. 8 
 
Zamanlay c  i lemi........................................................................... 9 
 
UYKU (SLEEP) fonksiyonu...........................................................12 
 
 
 

 
Perdeler, kap lar veya di er malzemeler uzaktan kumandadan iç üniteye 
gelen sinyalleri engelliyorsa klima çal mayacakt r. 
S v lar n uzaktan kumandaya dökülmesini önleyin. Uzaktan kumanday  
do rudan güne  na veya s ya maruz b rakmay n. 
ç ünitedeki k z lötesi sinyal al c s  do rudan güne  na maruz kald  

takdirde klima tam olarak çal mayabilir. Güne  n n al c ya nüfuz 
etmesini önlemek için perde kullan n. 
Uzaktan kumanda di er elektrikli cihazlarda parazite neden oluyorsa söz 
konusu cihazlar  ba ka bir yere ta y n veya yerel sat c n zla ileti ime geçin. 

 
 

Pillerin de i tirilmesi 
Uzaktan kumanda arka k sm nda bulunan ve kapakla korunan iki kuru pille 
(R03/LR03X2) çal r. 
(1) Kapa  bast rarak ve kayd rarak ç kar n. 
(2) Eski pilleri ç kar n ve (+) ve (-) uçlar  do ru ekilde yerle tirerek yeni pilleri tak n. 
(3) Kapa  geriye do ru kayd rarak tekrar kapat n. 
 

NOT: Piller ç kar ld nda uzaktan kumanda tüm programlamay  siler. Yeni pilleri 
takt ktan sonra uzaktan kumandan n tekrar programlanmas  gerekir. 
 
     D KKAT  
 Eski ve yeni pilleri veya farkl  tipte pilleri kar t rmay n.  
 Piller 2 veya 3 ay boyunca kullan lmayacaksa uzaktan kumandan ç kar n. 
 Pilleri s n fland r lmam  belediye at  olarak imha etmeyin. Bu tür at klar n özel 
 i lemden geçirilerek toplanmas  gerekir. 
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Uzaktan Kumandan n Teknik Özellikleri 
 

 
 

Fonksiyon dü meleri AÇMA/KAPAMA (ON/OFF) Dü mesi 
Bu dü meye bas ld nda klima çal maya ba lar ve 
ayn  dü meye tekrar bas ld nda çal ma durur. 

 MOD (MODE) Dü mesi 
Dü meye her bas ld nda a a daki s rada 
çal ma modu seçilir: 

— OTOMAT K— SO UTMA —  KURUTMA —
ISITMA—  FAN 

NOT: Is tma modu sadece So utmal  ve Is tmal  
modellerde mevcuttur. 

 FAN Dü mesi 
Fan h z n  dört kademede seçmek için kullan l r:  
OTOMAT K — DÜ ÜK — ORTA —

YÜKSEK  

 UYKU (SLEEP) Dü mesi 
Uyku fonksiyonunu etkinle tirir/devre d  b rak r. 
Ortam  en uygun s cakl kta tutar ve enerji 
tasarrufu sa lar. Bu fonksiyon sadece SO UTMA, 
ISITMA veya OTOMAT K modda kullan labilir. 

NOT: Ünite UYKU modunda çal rken MOD, FAN 
HIZI veya AÇMA/KAPAMA dü mesine bas l rsa 
iptal edilir. 

 YUKARI Dü mesi (  ) 
ç mekan n s cakl k ayar n  1ºC ila 30ºC aral nda 

art rmak için bu dü meye bas n. 
A A I Dü mesi (  ) 
ç mekan n s cakl k ayar n  1ºC ila 17ºC aral nda 

azaltmak için bu dü meye bas n. 

 ZAMANLAYICI AÇIK (TIMER ON) Dü mesi 
Otomatik aç lma zaman  s ralamas n  ba latmak 
için bu dü meye bas n. Bu dü meye her 
bas ld nda otomatik zamanlama ayar  30 
dakikal k ad mlarla artacakt r. Ayar zaman  10 
dakika olarak görüntülendi inde, dü meye her 
bas ld nda otomatik zamanlama ayar  60 dakika 
artacakt r. Otomatik zamanlama program n  iptal 
etmek için otomatik aç lma zaman n  0.0 olarak 
ayarlay n. 

Model RG52C1/BG(C)E.  

 

Anma Gerilimi 3.0V(Kuru piller R03/LR03X2) 
Sinyal Alma  
Aral  

8m (3.0 gerilim kullan ld nda 11m) 
Ortam -5C60°C 
 
Performans Özelli i 
 
1. Çal ma Modu: OTO., SO ., KUR., ISI. (Sadece so utma modelinde yok) ve FAN. 
2. Zamanlay c  Ayarlama Fonksiyonu 24 saattir. 
3. ç Mekan S cakl k Ayar  Aral :  17°C~30°C. 
4. Tam LCD fonksiyonu (S v  Kristal Ekran). 

 

 

 
 
 
 
 
 
NOT: 
 

• Dü melerin tasar m , modele göre sat n ald n z 
modelden k smen farkl  olabilir. 

• Aç klanan tüm fonksiyonlar iç ünite taraf ndan 
gerçekle tirilir. ç ünitede bu özellik yoksa, 
uzaktan kumandadaki ilgili dü meye bas ld nda 
söz konusu dü meye kar l k gelen i lem 
gerçekle mez. 
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 ZAMANLAYICI KAPALI (TIMER OFF) Dü mesi 
Otomatik kapanma zaman  s ralamas n  ba latmak için bu dü meye bas n. Bu dü meye 
her bas ld nda otomatik zamanlama ayar  30 dakikal k ad mlarla artacakt r. Ayar zaman  
10 dakika olarak görüntülendi inde, dü meye her bas ld nda otomatik zamanlama ayar  
60 dakika artacakt r. Otomatik zamanlama program n  iptal etmek için otomatik kapanma 
zaman n  0.0 olarak ayarlay n. 
 

YÖNLEND R (DIRECT) Dü mesi 
Havaland rma panjurunun hareketini de i tirmek ve istenen yukar /a a  hava ak  
yönünü ayarlamak için kullan l r. Dü meye her bas ld nda havaland rma panjuru 6o 
aç yla hareket eder. 
 

 SALINIM (SWING) Dü mesi 
Yatay havaland rma panjuru sal n m n  otomatik olarak yukar  veya a a  yönde hareket 
ettirmek için dü meyi en az 2 saniye bas l  tutun. Dikey havaland rma panjuru sal n m n  
otomatik olarak sol veya sa  yönde hareket ettirmek için dü meye daha uzun süre bas n. 
 
NOT: Sol ve sa  dikey havaland rma panjuru sal n m fonksiyonu sadece baz  modellerde  
mevcuttur. 
 
 

 KISAYOL (SHORTCUT) Dü mesi 
• Geçerli ayarlar  geri yüklemek veya önceki ayarlara geri dönmek için kullan l r. 
• Güce ilk ba land nda KISAYOL dü mesine bas l rsa ünite OTOMAT K modda (26oC) 
 ve fan h z  OTOMAT K modda çal r. 
• Uzaktan kumanda aç kken bu dü meye bas l rsa sistem, çal ma modu, s cakl k ayar , 
 fan h z  seviyesi ve uyku özelli i (etkin ise) dâhil önceki ayarlara otomatik olarak geri 
 döner. Ayr ca üniteye sinyal gönderir. 
• Uzaktan kumanda kapal yken bu dü meye bas ld  takdirde sistem sadece önceki 
 ayarlar  geri yükler ve sinyalleri üniteye iletmez. Uyku özelli i devre d  kal r. 
• Dü meye 2 saniyeden fazla bas ld  takdirde sistem çal ma modu, s cakl k ayar , fan 
 h z  seviyesi ve uyku özelli i (etkin ise) dâhil geçerli çal ma ayarlar n  otomatik olarak 
 geri yükler. 

 
 LCD ekran üzerindeki göstergeler  

 

Mod ekran  
Geçerli modu görüntüler. Otomatik , so utma 

, kurutma  ve s tma  (sadece 
so utma modelleri için kullan lmaz), fan  ve geri 
otomatik . 
letim Göstergesi 

Uzaktan kumanda sinyalleri iç üniteye iletti inde bu 
iletim göstergesi yanar. 
 

 

AÇMA/KAPAMA ekran  
AÇMA/KAPAMA dü mesine bas larak görüntülenir. 
AÇMA/KAPAMA dü mesine tekrar bas n. 
 

ZAMANLAYICI AÇIK ekran  
ZAMANLAYICI AÇIK ayarland nda görüntülenir. 
 

ZAMANLAYICI KAPALI ekran  
ZAMANLAYICI KAPALI ayarland nda görüntülenir. 
 

Uyku Ekran  
Uyku i lemi modunda görüntülenir. ptal etmek için 
UYKU dü mesine tekrar bas n. 
 

TAK P ET Ekran  (baz  modellerde) 
TAK P ET fonksiyonu etkinle tirildi inde görüntülenir. 
 

S c./Zam. ekran  
S cakl k ayar n  görüntüler (17°C~30°C). Çal ma 
modunu FAN olarak ayarlad n zda herhangi bir 
s cakl k ayar  görüntülenmez. Ayr ca ZAMANLAYICI 
modundayken AÇIK ve KAPALI ZAMANLAYICI 
ayarlar n  görüntüler. 
 

Fan H z  ekran  
Seçilen fan h z n  görüntüler; OTO. (ekran yok) ve üç fan 
h z  seviyesini (DÜ ÜK)   (ORTA) 

 (YÜKSEK) gösterir. Çal ma 
modu OTO. veya KUR. modunda iken fan h z  OTO. 
moddad r. 
Not: 

ekilde verilen tüm göstergeler sadece aç klama amaçl d r. 
Fakat gerçek çal ma s ras nda ekran penceresinde 
sadece ilgili fonksiyon i aretleri görüntülenir. 
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  Dü melerin kullan m    

 

Otomatik çal t rma 
 

Ünitenin fi inin prize tak l  oldu undan ve gücün aç k 
oldu undan emin olun. ç ünitenin görüntü paneli üzerindeki 
ÇALI MA göstergesi yan p sönerek çal r. 
1 Otomatik modu seçmek için MOD dü mesine bas n. 
2 stenen s cakl  ayarlamak için YUKARI/A A I 
 dü mesine bas n. S cakl k 1 oC art larla 17oC~ 30oC 
 aral nda ayarlanabilir. 
3 Klimay  çal t rmak için AÇMA/KAPAMA dü mesine 
 bas n. 
   
  NOT 
1. Otomatik modda klima gerçek ortam oda s cakl  ile 
 kumanda üzerindeki s cakl k ayar  aras ndaki fark  
 dikkate alarak So utma, Fan ve Is tma modunu 
 mant ksal olarak seçebilir. 
2. Klima Otomatik modda iken fan h z n  de i tiremezsiniz. 
 Fan h z  zaten otomatik olarak kontrol edilmektedir. 
3. Otomatik mod sizin için yeterli de ilse, istenen mod 
 manüel olarak seçilebilir. 
 
 

So utma /Is tma /Fan i lemi 
 

Ünitenin fi inin prize tak l  oldu undan ve gücün aç k 
oldu undan emin olun. 
1 SO UTMA, ISIITMA (sadece so utmal  ve s tmal  
 modeller) veya FAN modunu seçmek için MOD 
 dü mesine bas n. 
2 stenen s cakl  ayarlamak için YUKARI/A A I 
 dü mesine bas n. S cakl k 1 oC art larla 17oC~ 30oC 
 aral nda ayarlanabilir. 
3 Fan h z n  dört kademede –Otomatik Dü ük, Orta veya 
 Yüksek- seçmek için FAN dü mesine bas n. 
4 Klimay  çal t rmak için AÇMA/KAPAMA dü mesine 
 bas n. 
 NOT 
 FAN modunda s cakl k ayar  uzaktan kumandada 
 görüntülenmez ve oda s cakl n  kontrol edemezsiniz. 
 Bu durumda sadece ad m 1, 3 ve 4 gerçekle tirilebilir. 

 

Nem alma i lemi 
 

Ünitenin fi inin prize tak l  oldu undan ve gücün aç k 
oldu undan emin olun. ç ünitenin görüntü paneli üzerindeki 
ÇALI MA göstergesi yan p sönerek çal r. 
1. KUR modunu seçmek için MOD dü mesine bas n. 
2. stenen s cakl  ayarlamak için YUKARI/A A I dü mesine 
 bas n. S cakl k 1 oC art larla 17oC~ 30oC aral nda 
 ayarlanabilir. 
3. Klimay  çal t rmak için AÇMA/KAPAMA dü mesine bas n. 
NOT 
Klima Nem Alma modunda iken fan h z n  de i tiremezsiniz. 
Fan h z  zaten otomatik olarak kontrol edilmektedir. 

 

 Hava ak  yönünün ayarlanmas  
 
stenen hava ak  yönünü ayarlamak için SALINIM ve 

YÖNLEND R dü mesini kullan n. 
1. YÖNLEND R dü mesine her bas ld nda yatay 
 havaland rma panjuru 6 derece aç yla hareket eder. 
2. SALINIM dü mesi 2 saniyeden uzun süre bas l  
 tutuldu unda, havaland rma panjuru otomatik olarak yukar  
 veya a a  yönde sal n m yapar. SALINIM dü mesi daha 
 uzun süre bas l  tutuldu unda, havaland rma panjuru 
 otomatik olarak sol veya sa  yönde sal n m yapar. 
NOT: Havaland rma panjuru sal n m yapt nda veya kliman n 
  so utma veya s tma fonksiyonunu etkileyen bir konuma 
  geldi inde, sal n m/hareket yönü otomatik olarak  
  de i tirebilir. 
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Zamanlay c  i lemi 
Ünitenin otomatik aç lma zaman n  ayarlamak için 
ZAMANLAYICI AÇIK dü mesine bas n. Ünitenin 
otomatik kapanma zaman n  ayarlamak için 
ZAMANLAYICI KAPALI dü mesine bas n. 
Otomatik aç lma zaman n  ayarlamak için. 
1. ZAMANLAYICI AÇIK dü mesine bas n. Uzaktan 

kumanda ZAMANLAYICI AÇIK modunu gösterir; 
LCD ekran alan nda son Otomatik aç lma zaman  
ayar  ve "H" sinyali görüntülenecektir. Art k 
çal may  ba latmak için Otomatik aç lma zaman  
s f rlanmaya haz rd r. 

2. stenen Otomatik aç lma zaman n  ayarlamak için 
ZAMANLAYICI AÇIK dü . bas n. Dü meye her 
bast n zda, zaman 0 ve 10 saat aras nda yar m 
saat artar ve 10 ve 24 saat aras nda 1 saat artar. 
 

 
!   D KKAT 
Zamanlay c  i lemini seçti inizde uzaktan kumanda belirlenen süre boyunca 
zamanlay c  sinyalini iç üniteye otomatik olarak iletir. Bu nedenle uzaktan 
kumanday  sinyali iç üniteye tam olarak iletebilece i bir konumda tutun. 
Zamanlay c  fonksiyonu için uzaktan kumanda ile ayarlanan etkili çal ma zaman  
a a daki ayarlarla s n rl d r: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 
5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23 and 24. 

 
 
 Zamanlay c  ayar  örne i 
 
    ZAMANLAYICI AÇIK 
    (Otomatik aç k lemi) 

 ZAMANLAYICI AÇIK özelli i çok kullan l d r 

3. ZAMANLAYICI AÇIK modunu ayarlad ktan sonra 
uzaktan kumanda sinyali klimaya iletmeden önce 
bir saniyelik bir gecikme olacakt r. Ard ndan 
yakla k 2 saniye sonra "h" sinyali kaybolacak ve 
LCD ekran penceresinde s cakl k ayar  tekrar 
görüntülenecektir. 

 
 

Otomatik kapanma zam. ayarlamak için. 
1. ZAMANLAYICI KAPALI dü mesine bas n. 

Uzaktan kumanda ZAMANLAYICI KAPALI 
modunu gösterir; LCD ekran alan nda son 
Otomatik kapanma zaman  ayar  ve "H" sinyali 
görüntülenecektir. Art k çal may  durdurmak için 
Otomatik kapanma zaman  s f rlanmaya haz rd r. 

2. stenen Otomatik kapanma zaman n  ayarlamak 
için ZAMANLAYICI KAPALI dü mesine tekrar 
bas n. Dü meye her bast n zda zaman 0 ve 10 
saat aras nda yar m saat ve 10 ve 24 saat 
aras nda bir saat artar. 

3. ZAMANLAYICI KAPALI modunu ayarlad ktan 
sonra uzaktan kumanda sinyali klimaya iletmeden 
önce bir saniyelik bir gecikme olacakt r. Ard ndan 
yakla k 2 saniye sonra “H” sinyali 
kaybolacak ve LCD ekran penceresinde s cakl k 
ayar  tekrar görüntülenecektir. 

 
 
 
 
 
Kapal  

 

 
 
 

Ba lat 
 
 
 
6 saat sonra 

Ünite size eve gelmeden önce otomatik olarak 
aç lacakt r. Klima ayarlanan zamanda otomatik 
olarak çal maya ba lar. 
 
 
Örnek: 
Klimay  6 saat sonra çal t rmak için. 
1. ZAM AÇIK dü mesine bas n; ekran 

alan nda son çal t rma i lemi zaman ayar  
ve "H" sinyali görüntülenecektir. 

2. Uzaktan kumandadaki ZAMANLAYICI AÇIK 
ekran nda "6.0H " ibaresini görüntülemek için 
ZAMANLAYICI AÇIK dü mesine bas n. 

3. 3 saniye bekledikten sonra dijital ekran 
alan nda tekrar s cakl k görüntülenecektir. 
“ZAMANLAYICI AÇIK” göstergesi aç k ve 
bu fonksiyon etkinle tirilir. 
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Dur 
 

Aç k 
 
 
   Ayar 10 saat sonra

 
ZAM. KAP. 
(Otomatik Kapal  lemi) 
Uyuduktan sonra ünitenin otomatik olarak 
kapanmas n  isterseniz ZAMANLAYICI KAPALI 
özelli ini kullanabilirsiniz. Klima çal may  ayarlanan 
zamanda otomatik olarak durduracakt r. 
 
Örnek: 
Klimay  10 saat sonra durdurmak için. 
1. ZAMANLAYICI KAPALI dü mesine bas n, 
 ekranda son durdurma zaman  ve “H” sinyali 
 görüntülenecektir. 

 
 

 
 

 
 

  
 
                         Ba lat 
   Kapal                             Dur

 
ZAMANLAYICI AÇIK  ZAMANLAYICI KAPALI 
(Kapal   Ba lat  Durdur) 
Sabahlar  uyanmadan önce kliman n 
çal mas n  ve evden ç kt ktan sonra 
kapanmas n  isterseniz bu özelli i 
kullanabilirsiniz. 
 
Örnek: 
Ayarlad ktan 2 saat sonra klimay  çal t rmak ve 
5 saat sonra durdurmak için. 
1. ZAMANLAYICI AÇIK dü mesine bas n. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ba lat 
 
Dur 

Aç k 
 
 Ayar Ayarlad ktan   Ayarlad ktan  
  2 saat sonra   10 saat sonra

2. Uzaktan kumandadaki ZAMANLAYICI KAPALI 
 ekran nda "10H " ibaresini görüntülemek için 
 ZAMANLAYICI KAPALI dü mesine bas n. 
3.  3 saniye bekledikten sonra dijital ekran alan nda 
 tekrar s cakl k görüntülenecektir. ZAMANLAYICI 
 KAPALI göstergesi aç k kal r ve bu fonksiyon 
 etkinle tirilir. 
 
B LE K ZAMANLAYICI 
(Aç k ve Kapal  zamanlay c lar n n ayn  anda 
ayarlanmas ) 
 
ZAMANLAYICI KAPALI  ZAMANLAYICI AÇIK 
(Aç k  Dur  Çal maya ba la) 
Uyuduktan sonra kliman n kapanmas n  ve sabahlar  
uyand n zda veya eve döndü ünüzde tekrar 
çal mas n  isterseniz bu özelli i kullanabilirsiniz. 
Örnek: 
Ayarlad ktan 2 saat sonra klimay  durdurmak ve 10 
saat sonra tekrar çal t rmak için. 
1. ZAMANLAYICI KAPALI dü mesine bas n. 
2. ZAMANLAYICI KAPALI dü mesine bas ld nda 

ZAMANLAYICI KAPALI ekran nda 2.0H 
görüntülenir. 

3.  ZAMANLAYICI AÇIK dü mesine bas n. 
4. ZAMANLAYICI KAPALI dü mesine tekrar 

basarak ekranda 10 H ibaresini görüntüleyin.

 

 

Ayar 

 
 
 
Ayarlad ktan 
2 saat sonra 

 
 
 
Ayarlad ktan 
5 saat sonra 

2. ZAMANLAYICI AÇIK dü mesine bas ld nda 
ZAMANLAYICI AÇIK ekran nda 2.0H 
görüntülenir. 

3. ZAMANLAYICI KAPALI dü mesine bas n. 
4. ZAMANLAYICI KAPALI dü mesine bas ld nda 

ZAMANLAYICI KAPALI ekran nda 5.0H 
görüntülenir. 

5. 3 saniye bekledikten sonra dijital ekran alan nda 
tekrar s cakl k görüntülenecektir. 
“ZAMANLAYICI AÇIK KAPALI” göstergesi aç k 
kal r ve bu fonksiyon etkinle tirilir. 

 
NOT: Zamanlay c  ayar  etkinle tirildikten 
sonra s ras yla ayarlanan zaman 
(ZAMANLAYICI AÇIK VEYA ZAMANLAYICI 
KAPALI) görüntülenecektir. 

 

 
UYKU/YEN LE fonksiyonu 

 
Uyku fonksiyonu ünitenin s y  ilk iki saat 
boyunca otomatik olarak 1OC (so utma) 
art rmas n  veya ( s tma)  azaltmas n  ve 
ard ndan sonraki 5 saat boyunca s cakl  sabit 
tutmas n  sa lar; bundan sonra ünite çal may  
durduracakt r.  

  5. 3 saniye bekledikten sonra dijital ekran 
 alan nda tekrar s cakl k görüntülenecektir.  

 

  

 
 
 
 

 

 
 

 
. 

Ortam  en uygun s cakl kta tutar ve enerji 
tasarrufu sa lar. 
NOT: UYKU fonksiyonu sadece So utma, Is tma 
ve OTOMAT K i lemlerde kullan labilir. 
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MONTAJ KILAVUZU

On-Off Yer Tavan Tipi Split Klima

OLE-48FCM



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klimam z  sat n ald n z için çok te ekkür ederiz. 
Kliman z  kullanmadan önce bu el kitab n  dikkatli bir ekilde okuyun ve ileride referans olarak kullanmak üzere 

saklay n. 

MODEL 

OLE-48FCM 

MONTAJ KILAVUZU 

YER TAVAN T P  SPLIT KL MA 
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1. ÖNLEMLER 

 Bu k lavuzu operatörün kolayl kla bulabilece i bir 
yerde muhafaza edin. 

 Üniteleri çal t rmadan önce bu k lavuzu dikkatle 
okuyun. 

 Kullan c , güvenlik gerekçesiyle a a daki uyar lar  
dikkatli ekilde okumal d r. 

 Kliman n kurulumunun NEC ve CEC gerekliliklerine 
uygun biçimde sadece yetkili personel taraf ndan 
yap lmas  gereklidir. 
(Sadece Kuzey Amerika için geçerlidir) 

Burada listelenen emniyet tedbirleri iki kategoriye ayr l r. 

 UYARI 
 E er burada verilen aç klamalar  tam olarak

uygulamazsan z, ünite mal kayb na, yaralanmaya
veya can kayb na neden olabilir. 

 
D KKAT 

 Bu talimatlara tam olarak riayet etmezseniz, hafif
yaralanmalar veya orta dereceli maddi hasarlar
meydana gelebilir. 

Montaj  tamamlad ktan sonra, devreye alma s ras nda
ünitenin düzgün bir ekilde çal t ndan emin olun. Ünitenin
nas l çal t r lmas  gerekti i ve bak m n n yap lmas  hakk nda
lütfen mü teriye talimat verin. Ayr ca ilerde referans olarak
ba vurmas  için kullan c  el kitab yla birlikte bu kurulum el
kitab n  saklamalar  hakk nda mü teri bilgilendirin. 
 

 UYARI 
Ekipman n montaj, tamir ve servis i lemlerini sadece e itimli 
ve nitelikli servis personeli yapabilir. 
Montaj esnas nda bu montaj talimatlar na harfiyen 
uydu unuzdan emin olun. 
 

Montaj n hatal  olmas , su kaça , elektrik çarpmas  veya 
yang na neden olabilir. 
 
Ünitenin montaj n n küçük bir odaya yap lmas  durumunda, 
so utucu ak kan s z nt s  olmas  halinde s zan so utucu 
ak kan n konsantrasyonunun izin verilen güvenli s n rlar  
a mamas  için gerekli tedbirleri al n. 
Daha fazla bilgi için yetkili sat c n zla irtibata geçin. Kapal  bir 
ortamda a r  miktarda so utucu ak kan bulunmas  oksijen 
yetersizli ine neden olabilir. 
 
Kurulum s ras nda sadece birlikte verilen parçalar  ve 
belirtilen parçalar  kullan n. 
Aksi halde, ünite dü ebilir ve su kaça , elektrik çarpmas  
veya yang n meydana gelebilir. 
 
Klima setinin a rl n  ta yabilecek güçte ve dayan kl l kta 
bir yere monte edin. 
Dayan kl l k yeterli de ilse veya kurulum do ru ekilde 
yap lmazsa klima seti dü üp yaralanmalara sebep olabilir. 
Cihaz çama rhane gibi nemli ortamlara kurulmamal d r. 
Klemenslerin kapaklar n  açmadan önce, tüm besleme 
devreleri kesilmelidir. 
Cihaz, fi ine ula labilecek ekilde yerle tirilmelidir. 
Bu cihaz n kasas  üzerinde, ak kan ak  yönü kelimeler 
veya semboller ile belirtilmi tir. 
Elektrik i leri için yerel ulusal kablo tesisat  standard n , 
düzenlemesini ve bu kurulum talimatlar n  uygulay n. 
Ba ms z bir devre kullan lmal  ve ayn  prizden ba ka 
cihazlara enerji verilmemelidir. 
Elektrik devresi kapasitesi yeterli de ilse veya elektrik 
i lerinde ar za varsa elektrik konta  dolay s yla yang n 
ç kabilir. 
Belirlenen kablolar  kullan n ve ba lant lar  iyice s k n, 
kabloyu terminale d ar dan herhangi bir kuvvet 
uygulanmayacak ekilde sabitleyin. 
E er ba lant lar veya sabitleme mükemmel yap lmazsa, 
ba lant  yeri s nacakt r. 
Kablo tesisat yönü kumanda paneli kapa  düzgün ekilde 
sabitlenecek biçimde düzenlenmelidir. 
E er kontrol kart  düzgün bir ekilde sabitlenmemi se, bu 
ba lant  noktas nda s nmaya ve dolay s yla yang na ya da 
elektrik çarpmas na neden olur. 
Güç kablosu hasarl ysa, tehlikeyi engellemek için üretici, 
servis görevlisi veya benzer kalifiye ki iler taraf ndan 
de i tirilmelidir. 
Tüm kutuplar nda en az 3mm kontak ayr m  olan bütün 
kutuplar  ay ran bir ba lant  kesici anahtar, sabit kablo 
tesisat na ba lanmal d r. 
Boru ba lant lar n  yaparken, so utma sistemine belirlenen 
so utucudan ba ka gaz girmemesine dikkat edin. 
Aksi durumda dü ük kapasite, so utma döngüsünde 
anormal yüksek bas nç, patlama ve yaralanma meydana 
gelir. 
Besleme kablosunun boyunu de i tirmeyin ya da bir uzatma 
kablosu kullanmay n ve klima setinin prizine ba ka elektrikli 
cihazlar ba lamay n. 
Aksi durumda elektrik çarpmas  veya yang na neden olabilir. 
Belirtilen kurulum i lemini yaparken, güçlü rüzgarlar , f rt na 
veya depremleri hesaba kat n. 
Uygun olmayan kurulumlar cihaz n dü mesine ve kazalara 
neden olabilir. 
E er montaj s ras nda so utucu ak kan s z nt s  olursa, bu 
alan  derhal havaland r n. 
So utucu ak kan n ate e temas etmesi durumunda ortaya 
zehirli gaz ç kabilir. 
So utucu ak kan devresinin s cakl  yüksek olacakt r, 
lütfen ara ba lant  kablosunu bak r borudan uzak tutun. 



Montaj i lemlerini tamamlad ktan sonra, so utucu ak kan 
s z nt s  olmad n  kontrol edin. 
So utucu ak kan n odaya s zmas  ve fanl  bir s t c , soba 
ya da ocak gibi aç k alev kaynaklar  ile temas etmesi halinde 
zehirli gazlar ortaya ç kabilir. 
 

 D KKAT 
 
Klimay  topraklay n. 
Topraklama kablosunu gaz veya su borular na, paratoner ya 
da bir telefon topraklama kablosuna ba lamay n. Hatal  
topraklama elektrik çarpmalar na yol açabilir. 
Mutlaka bir kaçak ak m kesicisi kullan n. 
Bir kaçak ak m kesicisi kullan lmamas  halinde, elektrik 
çarpmalar  meydana gelebilir. 
Önce d  ünitenin kablolar n , sonra iç ünitenin kablolar n  
ba lay n. 
Klima, tüm kablo ve boru ba lant lar  tamamlanana kadar, 
güç kayna na ba lanmamal d r. 
Bu montaj k lavuzunda belirtilen aç klamalar  uygulayarak, 
bo altma boru tesisat n n uygun bir bo altma sa layacak 
ekilde kurulmas  ve yo u man n önüne geçmek amac yla 

boru tesisat nda yal t m yap lmas  gereklidir. 
Hatal  bo altma borusu su s z nt s na ve e yalar n z n zarar 
görmesine neden olur. 
ç ünite ve d  üniteyi, güç kayna  kablolar n  ve ba lant  

kablolar n , televizyon veya radyo gibi parazit ve gürültü 
kaynaklar ndan en az bir metre uza a monte edin. 
Radyo dalgalar na ba l  olarak, 1 metrelik bir mesafe 
gürültüyü önlemek için yeterli olmayabilir. 
Bu cihaz küçük çocuklar n veya yetersiz ki ilerin kullan m  
için uygun de ildir. 
Klimay  a a daki yerlere monte etmeyin; 

 Parafin ya  bulunan yerlere. 
 Tuzlu ortamlara (sahil kenar ). 
 Havada yak c  gaz (örn., sülfür) bulunan yerler (kapl ca 

yak n ), 
 Gerilimin sürekli olarak sal n m yapt  yerler (örn., 

fabrikalarda). 
 Otobüs veya kabinler. 
 Ya  gazlar n n yo un olarak bulundu u mutfak 

ortamlar . 
 Güçlü elektromanyetik dalgalar bulunan yerler. 
 Yan c  madde ve gazlar n bulundu u yerler. 
 Asit veya alkalik s v  buharla mas n n oldu u yerler. 
 Di er özel ortamlar. 

Cihaz montaj  ulusal kablolama yönetmeliklerine uygun 
olarak yap lmal d r. 
Kliman z  banyo veya çama r odas  gibi slak bir odada 
çal t rmay n. 
Kutuplar aras nda en az 3 mm bo luk bulunan, tüm-kutuplar  
ay ran bir ay r c  kullan lmal  ve s z nt  ak m de eri 10 mA’i 
geçmemelidir. Anma çal ma ak m  30 mA de erinden fazla 
olmayan bir kaçak ak m rölesine (RCD) ba lanmal  ve 
ebekeden ay rma için kullan lacak kablo tesisat  

yönetmeliklere uygun biçimde çekilmelidir. 
2. KURULUM B LG LER  

 Kurulumun düzgün bir ekilde yap lmas  için, ilk olarak 
bu “kurulum k lavuzunu” okuyun. 

 Klima yaln zca yetkili ki iler taraf ndan kurulmal d r. 
 ç ünitenin veya boru tesisat n n kurulumu s ras nda, bu 

k lavuza mümkün oldu unca ba l  kal n. 
 E er klima binan n metal bir yüzeyine monte edilecekse, 

elektrikli cihazlar için ilgili elektrik yönetmelikler uyar nca 
uygun bir ekilde izolasyon yap lmal d r. 

 Kurulum i lemleri tamamland nda, lütfen yaln zca 
detayl  bir kontrolden sonra elektri i aç n. 

 Bu k lavuzda, ürün geli tirmesi neticesinde herhangi bir 
duyuru yap lmadan de i iklikler yap labilir. 

MONTAJ SIRASI 
 Montaj yerini seçin; 
 ç üniteyi monte edin; 
 D  üniteyi monte edin; 
 Ba lant  borusunu monte edin; 
 Bo altma borusunu ba lay n; 
 Kablo tesisat n  ba lay n; 
 Test çal mas  yap n. 
 Di erleri 

 



3. B RL KTE VER LEN TEÇH ZATLAR 
Teslimat kapsam nda verilen a a daki ba lant  parçalar nda herhangi bir eksiklik olup olmad n  kontrol ediniz. Yedek ba lant  
parçalar  varsa, bunlar  dikkatli ekilde muhafaza edin. 

Remote controller & Its Holder 

ADI EK L M KTAR 

1. Uzaktan  kumanda (baz  modellerde) 
 

1 

2. Uzaktan kumanda tutucusu (baz  
modellerde)  

1 

3. Montaj vidas  (ST2.9*10-C-H) 
 

2 

4. Alkalin kuru piller (AM4) 
 

2 

Others 
5. Kullan m k lavuzu  1 
6. Kurulum k lavuzu  1 

7. Uzaktan kumanda k lavuzu  1 
 
 



4. ÜN TEN N MUAYENES  VE TA INMASI 
Teslimat s ras nda, paket kontrol edilmeli ve e er herhangi 
bir hasar varsa, derhal servis yetkilisine durum bildirilmelidir. 
Ünitenin ta nmas  s ras nda, a a dakileri göz önünde 
bulundurun: 
1. K r labilir, üniteyi dikkatli ta y n. 

Kompresörün zarar görmemesi için üniteyi dik tutun. 
2. Önce ünitenin geçirilece i güzergah  belirleyin. 
3. Üniteyi mümkün oldu unca orijinal ambalaj nda ta y n. 
4. Üniteyi kald r rken, kay n zarar görmemesi için her 

zaman koruyucu ekipmanlar kullan n ve ünitenin a rl k 
merkezine dikkat edin. 

 
5. Ç ÜN TEN N MONTAJI 
5.1 Montaj yeri 
(Teknik özellikler için, bak n z ekil 5-1, ekil 5-2 ve Tablo 5-

1.) 
ç ünitenin montaj  a a daki gereklilikleri kar layan bir 

yere yap lmal d r: 
• Montaj ve bak m i lemleri için yeteri kadar alana sahip 

olmal d r. 
• Tavan yatay olmal  ve yap s  iç ünitenin a rl na 

dayanabilmelidir. 
• Hava giri inde ve ç k nda herhangi bir engel 

bulunmamal  ve d  ortamdaki havadan en az ekilde 
etkilenmelidir. 

• Hava debisi tüm odaya ula abilmelidir. 
• Ba lant  borusu ve de arj hortumu kolayl kla d ar  

ç kar labilmelidir. 
• Is t c lardan do rudan bir s  yay lmas  olmamal d r. 
 

 
ekil 5-1 

 

 D KKAT 

 

ç üniteyi, d  üniteyi, güç kayna  kablo tesisat n  ve
iletim kablo tesisat n  radyo ve televizyondan en az 1
metre uzakta tutun. Bunun amac , elektrikli cihazlarda
görüntü ve seste parazitler olu mas n  önlemektir.
(Elektrik dalgalar n n üretildi i ko ullara ba l  olarak,
1 metre mesafe b rak lsa dahi parazit olu abilir.) 

 

5.2 Ana gövdeyi kurun 

 
1 Ø10 ask  c vatalar  ile montaj. (4 c vata) 

 Ask  c vatalar n n mesafeleri için lütfen ekil 5-3 ve ekil 
5-4 içeri ine bak n. 

 Tavan n yap s n  de erlendirin ve lütfen montaj  010 
ask  c vatalar  ile yap n. 

 Tavanda yap lacak i lem tavan n yap s na göre farkl l k 
gösterir, özel prosedürler için in aat i leri ile ilgilenen 
personele ba vurun. 
• Tavan  düz ekilde tutun. Olas  vibrasyonlar n 

önüne geçmek için çat  kiri ini güçlendirin. 
• Çat  kiri ini kesin. 
• Kesilen bölümü güçlendirin ve çat  kiri ine takviye 

yap n. 
 Montaj yerini seçtikten sonra, klimay  yerine asmadan 

önce so utucu borular n , drenaj borular n , iç ünite ve 
d  ünite ba lant  borular n  ba lant  yerlerine kadar 
çekin. 

 Ask  vidalar n n montaj n  yap n. 
 
AH AP YAPI 
Çat  kiri ine enlemesine bir kadron koyun, sonra ask  
c vatalar n  tak n. 
 

 
 
 

ekil 5-3 
 

E. So utucu ak kan 
borusunun ba lant  

noktas  (E. s v  taraf ) 

D. So utucu ba lant  
noktas  borusu (D. gas 

taraf  
) 

Drain point 

Hook 

Kiri  üzerindeki takoz 

Çat  kiri i 
Tavan 

Ask  c vatalar  



YEN  BETON TU LALAR 
Vidalar n dö enmesi veya gömülmesi. 

 
 
OR J NAL BETON TU LALAR Ç N 
Uzat labilir vidal  ask  kancalar n n gev ememesi için, betona 
45~50mm derinlikte girecek ekilde tak n. 

 
ÇEL K ÇATI K R  YAPISI 
Do rudan aç l  çelik destek üzerine montaj  yap n. 

 
 
2 ç üniteyi monte edin. 
• Yan levhay  ve zgaray  ç kar n (Bak n z ekil 5-8) 
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• Ask  kolunu ask  vidas na yerle tirin. (Bak n z ekil 5-9) 
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2. Tavana kurulum 

 
3. Duvara Montaj 
 

 
5.3 Ünitenin ölçüleri 
Tablo 5-1 Birim: mm 

MODEL A B C D E 
18~24 1068 675 235 983 220 
30~48 1285 675 235 1200 220 
36~48 1650 675 235 1565 220 

60 1650 675 235 1565 220 
 
 
 

(Araya girerek 
takma) 

(Kayd rarak 
takma) 

ekil 5-4 

ekil 5-5 

Çelik çubuk 
Vidalar n tak lmas  

(Boru asma ve gömülü vida) 

ekil 5-6 

ekil 5-7 

Ask  vidas  

Ask  vidalar  Aç l  destek çeli i 

zgara 

Ask  kolu 

Yan levha 

Hanging screw 
bolt 

Vida somunu 

Washer 

Hanging screw 
bolt 

Hanging arm 

ekil 5-10 

ekil 5-11 

D. So utucu ak kan borusunun 
ba lant  noktas  (D. gaz taraf ) 

A a  do ru (1-2)/100 aras nda e im verin 

E. So utucu ak kan borusunun 
ba lant  noktas  (E. s v  taraf ) 

Drenaj noktas  

ekil 5-12 



6. DI  ÜN TEN N MONTAJI 
D  Ünite Montaj Talimatlar  
Ad m 1: Montaj yerini seçin. 
D  ünitenin kurulaca  yer u gereklilikleri kar layan bir yer 
olmal d r: 

 D  üniteyi mümkün oldu unca iç üniteye yak n bir yere 
yerle tirin. 

 Montaj ve bak m için yeterli yer olmal d r. 
 Hava giri  ve ç k nda engel olmamal d r ve güçlü 

rüzgara maruz kalmamal d r. 
 Üniteyi kar y nt lar na, yaprak birikimine ve di er 

mevsimler döküntülere maruz kalmayacak ekilde 
konumland r n. Mümkünse ünite için güne lik ayarlay n. 
Güne lik hava ak n  engellememelidir. 

 Montaj alan  kuru ve iyi havaland rmal  olmal d r. 
 Ba lant  borular n n ve kablolar n n tak lmas  ve bak m 

için eri ilmesi için yeterli yer olmal d r. 

 Alanda yan c  gaz veya kimyasallar olmamal d r. 
 D  ünite ile iç ünite aras ndaki boru tesisat  uzunlu u 

izin verilen maksimum boru uzunlu u ölçüsünü 
a mamal d r. 

 E er mümkünse, ünitenin kurulumunu do rudan güne  
 alan bir yere yapmay n. 

 E er mümkünse, ünitenin montaj n  kom ular n z n 
gürültüsünden rahats z olmayaca  bir yere yap n. 

 Montaj yeri güçlü rüzgara maruz kal yorsa (örne in 
deniz kenar ) ünite rüzgardan korunmas  için duvara 
kar  yerle tirilmelidir. E er gerekirse güne lik kullan n. 
(Bak n z ekil 6.1 ve 6.2) 

 ç ve d  üniteleri ve kablolar n  statik veya görüntü 
bozulmalar n  önlemek için televizyon veya radyodan en 
az 1 metre uza a tak n. Radyo dalgalar na ba l  olarak, 
1 metrelik uzakl k paraziti ortadan kald rmayabilir. 
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Ad m 2: D  üniteyi monte edin. 
D  üniteyi destek c vatalar yla sabitleyin (M10). 
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 D KKAT 

 

• Hava dola m n  engelleyecek engelleri kald r n. 
• Montaj ve bak m için yeterli alan kald ndan

emin olmak için Uzunluk Özelliklerine bak n. 
 

Kuvvetli rüzgar 

Kuvvetli rüzgar 

Vidalar ile sabitleyin 

Kuvvetli rüzgar 



Split Tip D  Ünite (Bak n z ekil 6.4, 6.5, 6.6, 6.10 ve Tablo 
6.1) 

 
Tablo 6.1: Ayr k Tip D  Ünitenin Uzunluk Özellikleri (birim: 
mm/inch) 

D  Ünite Boyutlar  Montaj Ölçüleri 
G x Y x D Mesafe A Mesafe B 

760x590x285 (29.9x23.2x11.2) 530 (20.85) 290 (11.4) 
810x558x310 (31.9x22x12.2) 549 (21.6) 325 (12.8) 
845x700x320 (33.27x27.5x12.6) 560 (22) 335 (13.2) 
900x860x315 (35.4x33.85x12.4) 590 (23.2) 333 (13.1) 
945x810x395 (37.2x31.9x15.55) 640 (25.2) 405 (15.95) 
990x965x345 (38.98x38x13.58) 624 (24.58) 366 (14.4) 
938x1369x392 (36.93x53.9x15.43) 634 (24.96) 404 (15.9) 
900x1170x350 (35.4x46x13.8) 590 (23.2) 378 (14.88) 
800x554x333 (31.5x21.8x13.1) 514 (20.24) 340 (13.39) 
845x702x363 (33.27x27.6x14.3) 540 (21.26) 350 (13.8) 
946x810x420 (37.24x31.9x16.53) 673 (26.5) 403 (15.87) 
946x810x410 (37.24x31.9x16.14) 673 (26.5) 403 (15.87) 
952x1333x410 (37.5x52.5x16.14) 634 (24.96) 404 (15.9) 
952x1333x415 (37.5x52.5x16.34) 634 (24.96) 404 (15.9) 

Dikey De arjl  Tip D  Ünite (Bak n z ekil 6.7, 6.8, 6.9, ve 
Tablo 6.2) 
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Tablo 6.2: Dikey De arj D  Ünitenin Uzunluk Özellikleri 
(birim: mm/inch) 

MODEL 
ÖLÇÜLER 

W Y D 
18 554/21,8 633/25 554/21,8 
24 554/21,8 633/25 554/21,8 
36 554/21,8 759/29,8 554/21,8 
36 600/23,6 633/25 600/23,6 
36 600/23,6 759/29,8 600/23,6 
36/48/60 710/28 759/29,8 710/28 
60 710/28 843/33 710/28 
 

ekil 6.4 

ekil 6.5 

ekil 6.6 

(Duvar veya engel) 

Hava ç k  

ekil 6.7 

ekil 6.8 

(Duvar veya engel) 

Hava giri i 

Hava giri i 

Hava giri i 

Hava giri i 



NOT: Di  ünite ile kurulum k lavuzunda belirtilen duvarlar 
aras ndaki minimum mesafe, hava geçirmez bir oda 
durumunda aynen geçerli de ildir. Ünitenin üç taraf ndan (M, 
N, P) en az ikisinde hiçbir engel olmamas na dikkat edin 
(Bak n z ekil 6.10) 
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Tahliye Ba lant s n n Montaj  
D  üniteyi yerine vidalamadan önce, ünitenin alt k sm na bir 
drenaj ba lant s  takman z gerekir. (Bak n z ekil 6.11) 

1. Lastik contay  drenaj ba lant s n n d  üniteye 
ba lanacak ucuna tak n. 

2. Drenaj ba lant s n  ünitenin taban tepsisinde 
bulunan deli e geçirin. 

3. Drenaj ba lant s n  90° döndürerek, ünitenin 
önünden bak ld nda yerine oturmas n  sa lay n. 

4. Drenaj ba lant s n n uzatmas n  (birlikte verilmez) 
drenaj ba lant s na takarak, s tma s ras nda olu an 
suyun üniteden d ar  yönlendirilmesini sa lay n. 

NOT: Suyun herhangi bir hasar veya kayma gibi tehlike 
olu turmayacak ekilde güvenli bir yere tahliye edildi inden 
emin olun. 
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Duvarda delik aç lmas  hakk nda notlar 
So utucu ak kan tesisat  ve iç ünite ile d  üniteyi birbirine 
ba layacak olan sinyal kablosu için duvarda bir delik 
açman z gereklidir. 

1. D  ünitenin pozisyonunu baz alarak, duvarda 
aç lacak deli in yerini belirleyin. 

2. 65-mm (2.5") matkap ucu kullanarak, duvarda bir 
delik aç n. 
NOT: Duvarda delik açarken, kablolar n, s hhi 
tesisat n ve di er malzemelerin zarar görmemesini 
sa lay n. 

3. Deli e koruyucu duvar man onunu koyun. Bu 
man on, deli in kenarlar n  korur ve montaj 
i lemleri tamamland  zaman s zd rmazl k 
sa laman za yard mc  olur. 

7. DRENAJ HORTUMUNUN BA LANMASI 
 ç ünite drenaj hortumunu monte edin 

Ç k , PTI vida di ine sahiptir, PVC borular  ba larken 
lütfen s zd rmazl k malzemeleri ve boru z rh  kullan n. 

 D KKAT 
 
• ç ünitenin drenaj hortumuna ve iç ünitenin 

ba lant lar na s  yal t m  yap lmal d r, aksi takdirde su 
yo u mas  olabilir. 

• Boru ba lant s  için sert PVC yap t r c  kullan lmal  ve 
s z nt  olmamas  sa lanmal d r. 

• ç ünitenin ba lant lar n  yaparken, lütfen iç ünite 
borular na bask  uygulanmamas n  sa lay n. 

• Drenaj hortumunun a a  yönde e imi en az 1/100 
oldu unda, herhangi bir kavis bulunmamal d r. 

• Enine çekildi i zaman drenaj hortumunun toplam 
uzunlu u 20 metreden fazla olmamal d r, borunun daha 
uzun olmas  durumunda, kavis yapmas n  önlemek için 
bir sabitleme aya  kullan lmal d r. 

• Borular n kurulumu için ekil 7-1 içeri ine bak n. 
 

D  ünitenin toplama 
tavas n n deli i 

Conta 
Conta 

Drenaj ba lant s  



8. BA LANTI BORUSUNUN MONTAJI 
 
Güvenlik Önlemleri 

 UYARI 
 

• Montaj yerinde çekilen tüm boru tesisat n n lisansl  
bir so utma teknisyeni taraf ndan yap lmas  ve ilgili 
bölgesel ve ulusal yönetmeliklere uygun olmas  
gereklidir. 

• Klima küçük bir odaya monte edilirse odadaki 
so utucu ak kan yo unlu unun s z nt  durumunda 
güvenlik s n r n  a mamas  için tedbirler al nmal d r. 
E er so utucu ak kan s z nt s  olur ve 

• yo unlu u s n r  a arsa oksijen yetersizli i tehlikesi 
meydana gelebilir. 

• So utma sistemini kurarken so utucu ak kan 
devresine hava, toz, nem veya yabanc  madde 
girmemesini sa lay n. Sistemdeki kirlilikler kötü 
çal ma kapasitesine, so utma çevriminde yüksek 
bas nca, patlama ve yaralanmalara yol açabilir. 

• Montaj s ras nda herhangi bir so utucu ak kan 
kaça  olursa montaj alan n  hemen havaland r n. 
Kaçak so utucu ak kan zehirli ve yan c d r. 

• Montajdan sonra so utucu ak kan kaça  
olmad ndan emin olun. 

Boru Uzunlu u ve Yüksekli i Bilgileri 
So utucu ak kan borusunun uzunlu u, büküm say s  ve iç 
ve d  üniteler aras ndaki yükseklik fark  Tablo 8-1 içeri inde 
verilen gereklilikleri kar lamal d r: 
 

Tablo 8.1: Modele göre Maksimum Uzunluk ve Bo altma 
Yüksekli i. (Birim: m/ft.) 
 

Model tipi Kapasite 
(Btu/sa) Boru uzunlu u 

Maksimum 
bo altma 
yüksekli i 

50Hz T1 
Condition/R22 Split 
Tip 

12K 15/49 8/26 
18K-24K 30/98.4 10/32.8 
30K-42K 50/164 20/65.6 
48K-60K 50/164 25/82 

50Hz Dikey De arj, 
60Hz T1 condition/ 
R22 Split Tip, Dikey 
De arj 

12K 15/49 8/26 
18K-24K 30/98.4 10/32.8 

30K-60K 30/98.4 20/65.6 

R410A Inverter Split 
Tip 

<15 K 25/82 10/32.8 
>15K - <24K 30/98.4 20/65.6 
>24K - <36 K 50/164 25/82 
>36K - <60K 65/213 30/98.4 

R410A Split Tip 

12K 15/49 8/26 
18K-30K 25/82 15/49 
36K 30/98.4 20/65.6 
48K-60K 50/164 25/82 

50Hz/60Hz T3 
condition (d  ünite 
a a da) 

18K-24K 35/114 10/32.8 
30K 30/98.4 15/49 
36K 30/98.4 20/65.6 
42K-60K 50/164 25/82 

50Hz/60Hz T3 
Condition (d  ünite 
yukar da) 

18K-24K 25/82 15/49 
30K 30/98.4 20/65.6 
36K 30/98.4 25/82 
42K 50/164 30/98.4 
48K-60K 50/164 35/114 

H zl  ba lant  parçal  
ünite 12K-18K 5/16.4 5/16.4 

 



So utucu Ak kan Borusu Ba lant  Talimatlar  
 

 D KKAT 

• Kollara ay rma borusu yatay olarak tak lmal d r. 10° 
üstündeki aç lar ar zaya sebep olabilir. 

• ASLA ba lant  borusunu iç ve d  üniteler 
tak lmadan takmay n. 

• Su s z nt s n  önlemek için gaz ve s v  borular n  
yal t n. 

 
1. Ad m: Borular n Kesilmesi 
 
So utucu ak kan borular n  haz rlarken, düzgün biçimde 
kesilmeleri ve hav a aç lmas  i lemlerinde özellikle özen 
gösterin. Böylece verimli çal ma sa lan r ve ileride çok az 
bak m ihtiyac  do ar. 

• ç ve d  ünite aras ndaki mesafeyi ölçün. 
• Bir boru kesici kullanarak, borular  ölçülen 

mesafeden biraz daha uzun kesin. 

 D KKAT 

ASLA keserken boruyu deforme etmeyin. Keserken borular n 
zarar görmemesi, ezilmemesi ve ekillerinin bozulmamas  
için özellikle dikkatli olun. Böylesi bir durumda, ünitenin 
s tma verimi önemli ölçüde dü ecektir. 

 
1. Borunun tam olarak 90° aç yla kesilmesini sa lay n. 

Kötü kesim örnekleri için ekil 8.1 içeri ine bak n 
 

 

 

Ad m 2: Çapaklar  temizleyin. 
Çapaklar, so utucu ak kan boru tesisat  ba lant lar nda 
contan n s zd rmazl n  etkileyebilir. Tamamen 
temizlenmeleri gereklidir. 

1. Çapaklar n borunun içine dü memesi için, boruyu 
a a  do ru tutun. 

2. Bir raspa veya çapak temizleme aleti kullanarak 
borunun kesilen k sm ndaki tüm çapaklar  
temizleyin. 
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Ad m 3: Hav a aç lm  boru uçlar  
Contan n hava s zd rmamas  için düzgün bir ekilde hav a 
aç lmal d r. 

1. Borudaki çapaklar  temizledikten sonra, borunun 
içine yabanc  maddeler girmemesi için uçlar n  PVC 
bant ile sar n. 

2. Boruyu yal t m malzemesi ile sar n. 
3. Borunun her iki ucuna somunlar  tak n. Somunlar n 

do ru yöne bakt ndan emin olun, çünkü hav a 
aç ld ktan sonra bunlar  yerlerinden ç kar p yönlerini 
de i tiremezsiniz. Bak n z ekil 8.3 
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4. Hav a açma i lemine haz r oldu unuzda, borunun 
uçlar ndaki PVC bantlar  sökün. 

5. Borunun ucuna hav a kal b n  ba lay n. Borunun 
ucu ba lant  somununun ötesine geçmelidir. 

 

 
 

E ik Pürüzlü Bükülmü  

Boru 

Delik 
geni letici 

Ba lant  
noktas  

Hav al  
somun 

Bak r boru 

Hav a kal b  

Boru 



6. Hav a açma aletini kal b n üzerine yerle tirin. 
7. Boruda tam bir hav a aç l ncaya kadar, hav a açma 

aletinin kolunu saat yönünde çevirin. Boruyu Tablo 8-2 
içeri inde gösterilen boyutlara göre geni letin. 

Tablo 8.2: BORU TES SATININ HAV A KALIBININ 
ÖTES NE UZATILMASI 

Boru 
gösterge S kma torku 

Hav a boyutu (A) (Birim: 
mm/ nç) Hav a ekli 

Min. Maks. 

Ø 6,4 14,2-17,2 N.m 
(144-176 kgf.cm) 

8,3/0,3 8,3/0,3 
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Ø 9,5 32,7-39,9 N.m 
(333-407 kgf.cm) 

12,4/0,48 12,4/0,48 

Ø 12,7 49,5-60,3 N.m 
(504-616 kgf.cm) 

15,4/0,6 15,8/0,6 

Ø 15,9 61,8-75,4 N.m 
(630-770 kgf.cm) 

18,6/0,7 19/0,74 

Ø 19,1 

97,2 ile -118,6 
N.m aras  (990 

ile -1210 kgf. cm 
aras ) 

22,9/0,9 23,3/0,91 

Ø 22 

109,5 ile -133,7 
N.m aras  (1117 
ile -1364 kgf. cm 

aras ) 

27/1,06 27,3/1,07 

 
1. Hav a açma aletini ve hav a kal b n  ç kar n, sonra 

borunun ucunda çatlak olmad n  ve hav an n 
düzgün oldu unu kontrol edin. 

Ad m 4: Borular n ba lanmas  

Bak r kablolar  önce iç üniteye ba lad ktan sonra d  üniteye 
ba lay n. Önce dü ük bas nç borusunu, sonra yüksek bas nç 
borusunu ba laman z gereklidir. 

1. Ba lant  somunlar n  takarken borular n geni letme 
uçlar na ince bir so utma ya  uygulay n. 

2. Ba layaca n z iki borunun merkezlerini hizalay n. 
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3. Somunu elinizle s kabildi iniz kadar s k n. 
4. Bir ayarl  anahtar kullanarak, somunu ünitenin 

borusuna sabitleyin. 
5. Somunu s k ca tutarken hav al  somunu Tablo 7.5 

içeri inde verilen tork de erlerine göre s kmak için 
bir tork anahtar  kullan n. 

 
NOT: Borular  üniteye ba lay p sökerken hem somun 
anahtar n  hem tork anahtar n  kullan n. 
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 D KKAT 

Borular n etraf na yal t m sar n. Ç plak boruyla do rudan 
temas yan k veya so uk s rmas na sebep olabilir. 

Borunun do ru ba land ndan emin olun. Çok s k l rsa çan 
a z hasar görebilir ve s z nt ya sebep olabilir. 

M N MUM BÜKÇE YARIÇAPI TAL MATLARI 

Borular  ortadan a a daki ekilde gösterildi i gibi dikkatlice 
bükün. ASLA borular  90° üstünde veya 3 defadan daha 
fazla bükmeyin. 

 
 
Ba parma n z  kullanarak borular  bükün 

 
min-yar çap 10cm (3.9") 

6. Bak r borular  iç üniteye ba lad ktan sonra elektrik 
kablosunu, sinyal kablosunu ve borular  ba lama 
band yla sar n. 

 
NOT: ASLA sinyal kablosunu di er kablolarla birlikte 
çekmeyin. Bunlar  bir araya toplarken, sinyal kablolar n  
ba ka kablolar ile çekmeyin ve kesi melerine izin vermeyin. 
 

7. Bu boru hatt n  duvardan dolay n ve iç üniteye 
ba lay n. 

8. D  ünitenin valfleriyle birlikte tüm borular  yal t n. 
9. ç ve d  üniteler aras nda so utucu ak kan ak n  

ba latmak için d  ünitenin durdurma valflerini aç n. 
 

 D KKAT 

Montajdan sonra so utucu ak kan kaça  olmad ndan 
emin olun. So utucu ak kan s z nt s  varsa alan  hemen 
havaland r n ve sistemin havas n  al n (Bu k lavuzun Hava 
Alma bölümüne bak n). 

 

ç ünite boru tesisat  Hav al  somun Boru 



9. HAVA ALMA 
Güvenlik Önlemleri 
 

 D KKAT 

• Ölçüm cihaz nda -0.1 MPa de erinden dü ük ve hava 
de arj kapasitesi 40 L/dk de erinden yüksek bir vakum 
pompas  kullan n. 

• D  ünitenin havas n n bo alt lmas na gerek yoktur. 
ASLA d  ünitenin gaz ve s v  durdurma vanalar n  
açmay n. 

• Birle ik Ölçüm cihaz nda 2 saat sonra -0.1MPa veya 
daha az okunmas n  sa lay n. Üç saatlik çal madan 
sonra ve ölçüm cihaz nda -0.1MPa üstünde de er 
okunduktan sonra gaz s z nt s  veya boru içinde su olup 
olmad n  kontrol edin. S z nt  yoksa 1 veya 2 saat 
boyunca yine hava bo altmas  yap n. 

• ASLA sistemin havas n  bo altmak için so utucu 
ak kan kullanmay n. 

 
Bo altma Aç klamalar  
Manifold göstergesi ile vakum pompas n  kullanmadan önce, 
kullan m k lavuzlar n  okuyun ve bunlar  tan y n. 
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1. Manifold göstergesinin dolum hortumunu d  
ünitenin dü ük bas nç valfinde bulunan servis 
ucuna ba lay n. 

2. Manifold göstergesinden vakum pompas na ba ka 
bir dolum hortumu ba lay n. 

3. Manifold göstergesinin dü ük bas nç taraf n  
tamamen aç n. Yüksek bas nç taraf n  kapal  tutun. 

4. Sistemi bo altmak için vakum pompas n  çal t r n. 
5. Vakum pompas n  en az 15 dakika veya Birle ik 

ölçüm cihaz nda -76cmHG (-1x105Pa) okunana 
kadar çal t r n. 

6. Manifold göstergesinin Dü ük Bas nç taraf n  
kapat n ve vakum pompas n  durdurun. 

7. 5 dakika bekleyin, sonra sistem bas nc nda bir 
de i iklik olmad n  kontrol edin. 

NOT: E er sistem bas nc nda bir de i iklik olmazsa, paket 
valfin (yüksek bas nç valfi) kapa n  gev etin. Sistem 
bas nc nda bir de i iklik olursa gaz s z nt s  olabilir. 

8. Paket valfe (yüksek bas nç valfi) alt  kö e anahtar  
tak n ve anahtar  saat yönünün tersine 1/4 tur 
çevirerek valfi aç n. Sistemden gaz ç k n  dinleyin, 
5 saniye geçtikten sonra valfi kapat n. 
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9. Bas nçta de i im olmad ndan emin olmak için 
Bas nç Göstergesini bir dakika boyunca izleyin. 
Bas nç Göstergesinin de eri atmosfer bas nc ndan 
çok az yüksek olmal d r. 

10. Dolum hortumunu servis ucundan ç kar n. 
11. Alt  kö e anahtar kullanarak, hem yüksek bas nç 

hem de dü ük bas nç valflerini sonuna kadar aç n. 
VALF GÖVDELER N  YAVA ÇA AÇIN 

Valf gövdelerini açarken, alt  kö e anahtar durdurucuya 
gelinceye kadar çevirin. ASLA valfi daha fazla zorlamay n. 

12. Valf kapaklar n  önce elle s kt ktan sonra uygun bir 
aletle s k n. 

 
So utucu Ak kan Ekleme Hakk nda Not 

 D KKAT 

• So utucu ak kan dolumu kablo tesisat , hava 
bo altma ve s z nt  testi i lemlerinden sonra 
yap lmal d r. 

• ASLA maksimum izin verilen so utucu ak kan 
miktar n  a may n veya sistemi fazla doldurmay n. 
Aksi durumda ünite hasar görebilir veya bozulabilir. 

• Uygun olmayan maddelerle doldurulursa patlama 
veya kaza olabilir. Uygun so utucu ak kan 
kullan n. 

• So utucu ak kan kaplar  yava  bir ekilde 
aç lmal d r. Sistemi doldururken mutlaka koruyucu 
di li kullan n. 

• ASLA so utucu ak kan türlerini kar t rmay n. 
 
Tablo 9-1 
 S v  Borusu (mm) R410A R22 

06,35 ç ünitedeki orifis 0.022kg/m*(L-5) 0.030kg/m*(L-5) 
D  ünitedeki orifis 0.011kg/m*(L-5) 0.015kg/m*L 

 ç ünitedeki orifis 0.060kg/m*(L-5) 0.065kg/m*(L-5) 
09,52 D  ünitedeki orifis 0.030kg/m*(L-5) 0.030kg/m*L 

012,7 ç ünitedeki orifis 0.110kg/m*(L-5) 0.115kg/m*(L-5) 
D  ünitedeki orifis 0.060kg/m*(L-5) 0.060kg/m*L 

015,9 ç ünitedeki orifis 0.170kg/m*(L-5) 0.190kg/m*(L-5) 
D  ünitedeki orifis 0.085kg/m*(L-5) 0.095kg/m*L 

019 ç ünitedeki orifis 0.250kg/m*(L-5) 0.290kg/m*(L-5) 
D  ünitedeki orifis 0.125kg/m*(L-5) 0.145kg/m*L 

NOT: yukar daki tablo s v  borusu için geçerlidir. 
Büküm say s , maksimum yükseklik fark n n uzunlu una 
ba l d r. Genellikle her biri 10m büküm gerektirir. 
Tablo 9-1 uyar nca, R’den negatif bir sonuç elde edilirse, 
so utucu ak kan ilave etmeye veya eksiltmeye gerek 
yoktur. 
ç üniteye bir kelebek grubu monte edilirse, ilave so utucu 

ak kan Tablo 9-1 içeri inde belirtilen R de erinin iki kat 
olacakt r. 
 

Manifold Göstergesi 
Bas nç göstergesi 

Yüksek bas nç valfi 

Dolum hortumu 

Vakum pompas  

Alçak bas nç valfi 

Dolum hortumu 

Alçak bas nç valfi 

-76cmHg 

Tümle ik gösterge 

Hav al  somun 



10. KABLO TES SATI 
Cihaz montaj  ulusal kablolama yönetmeliklerine uygun 
olarak yap lmal d r. 
Kliman n anma gerilim de erine uygun ba ms z bir güç 
kayna  ile kullan lmas  gereklidir. 
Kliman n harici güç kayna nda, iç ve d  ünitelerin 
topraklama kablolar n n ba land  bir topraklama kablo 
tesisat  bulunmal d r. 
Kablo tesisat  i lemleri, devre emas na uygun biçimde 
yetkin ki iler taraf ndan yap lmal d r. 
Ulusal yönetmeliklere uygun biçimde yap lacak bir 
tesisatta, tüm kutuplar nda en az 3mm bir ay rma 
mesafesi olan, 10mA de erinin üzerinde bir kaçak ak m 
rölesi (RCD) kullan lmal d r. 
Çapraz etkilenmeyi önlemek için güç kablo tesisat  ile 
sinyal kablo tesisat n n yerle imlerinin düzgün olmas n  
sa lay n. 
Kablo tesisat n  dikkatli bir ekilde kontrol etmeden 
enerji vermeyin. 
Güç kablosunun tip gösterimi H07RN-F’dir. 
 
NOT: EMC Direktifi 2004/108/EC’ye uygundur. 
Kompresörün çal maya ba lamas  s ras nda titre im 
etkilerini önlemek üzere 
(teknik süreç), a a daki montaj artlar  geçerlidir 
. 
1. Kliman n güç ba lant s  ana güç da t m nda 

yap lmal d r. Da t m dü ük empedansl  olmal d r, 
normalde gerekli empedans de erine 32 A sigorta 
noktas nda ula l r. 

2. Bu güç hatt na ba ka bir ekipman ba lanmamal d r. 
3. E er çama r makinesi, klima veya elektrikli f r nlar için 

herhangi bir k s tlama bulunuyorsa, detayl  bilgiler almak 
için lütfen ebeke sa lay c n z ile görü ün. 

4. Kliman n enerji detaylar  ile ilgili olarak ürünün anma 
de erleri plakas na bak n. 

5. Herhangi bir sorunuz olmas  halinde, yetkili sat c n zla 
irtibata geçiniz. 

 
 
10.1 Kablonun ba lanmas  

 D  ünitenin elektrik kapa n  ç kar n. 
D  ünitede kapak yoksa c vatalar  bak m panosundan sökün 
ve koruma panosunu ç kar n. (Bak n z ekil 10.1, 10.2) 

 
ekil 10.1 

 

 
ekil 10.2 

ç ve d  ünitelerin klemens blokundaki e le en numaralara 
göre ba lant  kablosunu klemenslere ba lay n. 
Kapa  veya koruma kasas n  geri tak n. 
Elektrik Özellikleri 
(Bak n z Tablo 10-1 - Tablo 10-8) 
Kablo tesisat  emas  
(Bak n z: ekil 10.3 – ekil 10-6) 
 
11. TEST ÇALI MASI 
1 Tüm kurulum tamamland ktan sonra bir test çal mas  
yap lmal d r. 
 
2 Test çal mas  öncesinde lütfen a a daki maddeler 
do rulay n: 

• ç ünite ve d  ünite düzgün ekilde kurulmu  
olmal d r. 

• Boru ve kablolar do ru ekilde ba lanm  olmal d r. 
• So utucu ak kan boru sisteminin s zd rmazl k 

kontrolünün yap lm  olmal d r. 
• Bo altma engellenmiyor olmal d r. 
• Is  yal t m n n düzgün çal mal d r. 
• Topraklama kablolar  düzgün ekilde ba lanm  

olmal d r. 
• Boru tesisat n n uzunlu u ve ilave edilen so utucu 

ak kan miktar  kaydedilmi  olmal d r. 
• Güç kayna  kliman n anma gücüne uygun 

olmal d r. 
• D  ünitenin ve iç ünitenin giri  ve ç k lar nda 

herhangi bir engel olmamal d r. 
• Gaz taraf  ve s v  taraf  servis valflerinin her ikisi de 

aç k olmal d r. 
• Elektrik beslemesi aç larak klima kompresörü 

önceden s t lm  olmal d r. 
3 Kullan c  gereksinimine göre, uzaktan kumanda duvar 
ask s n , uzaktan kumanda sinyalinin iç üniteye sorunsuz 
ula abilece i bir yere monte edin. 
4 Test çal mas  

 Klimay , uzaktan kumanda ile “SO UTMA” moduna al n ve 
a a daki hususlar  kontrol edin. E er herhangi bir ar za 
olursa, lütfen “Kullan c  K lavuzunda” bulunan “Sorun 
Giderme" bölümüne uygun biçimde çözümleyin. 
1) ç ünite 
Uzaktan kumanda açma anahtar n n düzgün çal t n  
kontrol edin. 
Uzaktan kumandan n butonlar n n düzgün çal t n  kontrol 
edin. 
Hava ak  panjurunun normal ekilde hareket etti ini kontrol 
edin. 
Oda s cakl n n düzgün ayarland n  kontrol edin. 
Gösterge lambalar n n normal bir ekilde yand n  kontrol 
edin. 
Durum butonlar n n düzgün çal t n  kontrol edin. 
Drenaj n normal oldu unu kontrol edin. 
Çal ma s ras nda titre im ya da anormal gürültü olmad n  
kontrol edin. 
I. Klima ISITMA/SO UTMA tipi ise, kliman n iyi s t p 
s tmad n  kontrol edin. 

2) D  ünite 
Çal ma s ras nda titre im ya da anormal gürültü olmad n  
kontrol edin. 
Kliman n yaratt  rüzgar sesi, gürültü veya yo u ma 
suyunun etraf  olumsuz etkilemedi ini kontrol edin. 
Herhangi bir gaz kaça  olmad n  kontrol edin. 

D KKAT 
Kliman n durdurulduktan sonra hemen tekrar çal t r lmas n  
önlemek için yakla k 3 dakika boyunca etkin olan bir koruma 
özelli i mevcuttur. 

Kapak 

Vida 

Koruma Plakas  



Enerji Özellikleri (iç ünite güç kayna ) 
 Tablo 10-1 

 
MODEL 18 24 30~36 42~48 60 

ENERJ  
FAZ 1 Faz 1 Faz 1 Faz 1 Faz 1 Faz 
FREKANS VE GER L M 208-240 V 208-2 40V 208-240V 208-2 40V 208-2 40V 

DEVRE KES C /S GORTA(A) 2 0 /16 40/25 50/30 60/45 60/50 
 Tablo 10-2 

MODEL 30~36 42~60 30~36 42~60 

ENERJ  
FAZ 3 Faz 3 Faz 3 Faz 3 Faz 
FREKANS VE GER L M 380-420V 380-420V 208-240V 208-240V 

DEVRE KES C /S GORTA(A) 25 /20 25/20 40/25 45/35 
Enerji Özellikleri (d  ünite güç kayna ) 

 Tablo 10-3 
MODEL 12~18 24 30~36 42~48 60 

ENERJ  FAZ 1 Faz 1 Faz 1 Faz 1 Faz 1 Faz 
FREKANS VE GER L M 208-2 40V 208-240V 208-2 40V 208-2 40V 208-240V 

DEVRE KES C /S GORTA(A) 2 0/16 40/30 60/40 70/55 70/60 
MODEL 18 24 30~36 42~48 60 
ENERJ  FAZ 1 Faz 1 Faz 1 Faz 1 Faz 1 Faz 
(iç ünite) FREKANS VE GER L M 208-240V 208-2 40V 208-240V 208-240V 208-2 40V 
DEVRE KES C /S GORTA(A) 20/16 20/16 20/16 20/16 20/16 
ENERJ  FAZ 1 Faz 1 Faz 1 Faz 1 Faz 1 Faz 
(d  ünite) FREKANS VE GER L M 208-240V 208-2 40V 208-240V 208-240V 208-2 40V 
DEVRE KES C /S GORTA(A) 20/16 40/25 50/30 60/45 60/50 

 Tablo 10-6  
MODEL 30~36 42~60 30~36 42~60  
ENERJ  FAZ 1 Faz 1 Faz 1 Faz 1 Faz 
(iç ünite) FREKANS VE GER L M 208-2 40V 208-240V 208-2 40V 208-240V 
DEVRE KES C /S GORTA(A) 20/16 20/16 20/16 20/16 
ENERJ  FAZ 3 Faz 3 Faz 3 Faz 3 Faz 
(d  ünite) FREKANS VE GER L M 380-420V 380-420V 208-2 40V 208-240V 
DEVRE KES C /S GORTA(A) 25/20 25/20 40/25 45/35 
nverter tip klima için Enerji Özellikleri (ba ms z güç kayna ) 
 Tablo 10-4 

MODEL 30~36 42~60 30~36 42~60 

ENERJ  FAZ 3 Faz 3 Faz 3 Faz 3 Faz 
FREKANS VE GER L M 380-420V 380-420V 208-240V 208-240V 

DEVRE KES C /S GORTA(A) 25 /20 25/20 40/25 45/35 
 

 Tablo 10-7 
MODEL 18 24 30~36 42~48 60 
ENERJ  FAZ 1 Faz 1 Faz 1 Faz 1 Faz 1 Faz 
(iç ünite) FREKANS VE GER L M 22 0-240V 220-2 40V 220-2 40V 220-2 40V 220-240V 
DEVRE KES C /S GORTA(A) 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10 
ENERJ  FAZ 1 Faz 1 Faz 1 Faz 1 Faz 1 Faz 
(d  ünite) FREKANS VE VOLTAJ 20 8-240V 208-2 40V 208-2 40V 208-2 40V 208-240V 
DEVRE KES C /S GORTA(A) 30/20 30/20 40/30 40/35 50/40 

 Tablo 10-8  
MODEL 30~36 42~60 30~36 42~60  
ENERJ  FAZ 1 Faz 1 Faz 1 Faz 1 Faz 
(iç ünite) FREKANS VE VOLTAJ 220-240V 220-2 40V 220-2 40V 220-240V 
DEVRE KES C /S GORTA(A) 15/10 15/10 15/10 15/10 
ENERJ  FAZ 3 Faz 3 Faz 3 Faz 3 Faz 
(d  ünite) FREKANS VE GER L M 380-420V 380-420V 208-2 40V 208-240V 
DEVRE KES C /S GORTA(A) 30/20 30/25 50/40 50/40 
 



Güç kayna  yukar daki tabloya uygun biçimde seçilmelidir. Terminallere eri im sa lamadan önce tüm besleme devrelerinin 
ba lant s  kesilmelidir. 

 Kablo ba lant  ekli 
 ekil 10-3 

 
 ekil 10 -4 

 
Enerji beslemesi 
 

• Parazit önleme i levini etkin k lmak için klimay  düzgün ekilde topraklay n 

• Parazit önleme i levini etkin k lmak için klimay  düzgün ekilde topraklay n 



 

 
 

 
 

A D KKAT 
Ulusal Kablo Tesisat  Yönetmeli ine uygun olarak dö enmi  kablo tesisat nda tüm aktif iletkenlerinde hava bo lu u kontak 
ay rmas na sahip bir kesme ayg t  bulunmal d r. 
Kablo ba lant lar  ilgili elektrik devre emas na uygun olarak yap lmal d r, aksi halde ünite zarar görür. 
Baz  durumlarda iç ünitenin terminal blo unda bulunan i aretler L N L1 N1 olarak belirtilebilir. 

Ürün iyile tirme politikas na dayal  olarak tasar m ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin 
de i tirilebilir. Ayr nt lar için sat  temsilciniz veya üretici ile irtibata geçiniz. 

• Parazit önleme i levini etkin k lmak için klimay  düzgün ekilde topraklay n 



 
 
 
 
 
 

1. ÜRET C  VE THALATÇI B LD R M  
 

MALATÇI F RMA:        

Midea Residential Air-Conditioning Iternational Building 22 Lingang Road,Northern of 
No.5 Industr al District Beijiao, Shunde ,Foshan, Guangdong, P.R China 

Tel: 0086-757-26339165 Fax: 0086-757-2633-8363 

Email:  www.midea.com 

 

THALATÇI F RMA: 
 

OAC KL MLEND RME A . 

Gürsel mah. Nurtaç cad. No:71/A ka thane stanbul TÜRK YE 

Tel: (212)297 22 22 (Pbx)   Fax: (212) 297 97 02 

www.oac.com.tr 

 

          SERV S B LG S :Servis ihtiyac n z için lütfen a a daki adresten firmam za ula n z  

      

       TEKN K SERV S MERKEZ   
   

       OAC KL MLEND RME A . 

       Gürsel mah. Nurtaç cad. No:71/A ka thane stanbul TÜRK YE 

 TELEFON : +90 212 246 22 22  FAKS : +90 212 247 53 73 

 Email:  servis@olefini.com.tr    servis@oac.com.tr 

       

          www.oac.com.tr 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

 

ÖNEML  NOT 

1- Gümrük ve Ticaret  Bakanl nca cihaz n tespit edilen kullan m ömrü 10 y ld r. 
2- Kliman z n montaj n , ar zas n  ve bak m n  Yetkili Servisimize yapt r n z aksi takdirde 

Cihaz n z firmam z n vermi  oldu u garanti den faydalanamayacakt r. 

3- Klimalar n bak m  mü terinin sorumlulu undad r. Bak m  yap lmayan cihaz garanti 

Kapsam  d na ç kar. 

4- Firmam z 6 ayda bir bak m  tüketicilerine tavsiye eder. 

5- Hava fitrelerinin 15 günde bir temizlenmesi mü terinin sorumlulu undad r. 

6- Kliman z  montaj ettirmeden yetkili servisten kliman z n kapasitesinin ve montaj yerinin 

Uygunlu unu teyit ettiriniz. 

7- Garanti belgenizi Yetkili sat c  ve Yetkili servise onaylat n z. Ayr ca, Montaj formunu 

Yetkili servisten isteyiniz ve garanti süresince bu formlar  muhafaza ediniz. 

8- Bo  veya eksik doldurulmu  garanti belgeleri geçerli kabul edilmeyip cihaz n z garanti 

d  olarak kabul edilecektir. 

9- Ar za ve bak m sonras  yetkili servisinizden ar za ve bak m formunu isteyiniz ve garanti 

Süresince muhafaza ediniz. 

10- Kliman z  montaj ettirmeden herhangi bir hasar olup olmad n  kontrol ediniz. Sorun 

Var sa sat c  firmaya durumu bildiriniz. 

11- Klima montaj ndan sonra ortaya ç kacak her türlü k r lma, çizilme ve benzeri hasarlar 

Garanti kapsam  d ndad r. 

12- Klimalar kullan m amac  d nda kullan l rsa garanti kapsam  d nda kal r. 

13- Cihaz n çal mas  için gerekli elektrik artlar n n sa lanmas  tüketicinin sorumlu u- 

undad r. Bundan kaynaklanacak ar zalar garanti kapsam› d ndad r.  

14- Klimalar n z n montaj yerini belirlerken ar za durumunda cihaza müdahalenin kolay 

Olabilece i yerleri tercih etmeniz sizi platform, vinç gibi ekstra masraflardan  

Kurtaracak t r. 

15- Klima k n so utmada kullan lacak ise klimaya ilave olarak k  kiti tak lmal d r. 

16- Gemi karavan, T r gibi hareketli mekânlara tak lan klimalar garanti haricidir. 

17- Klimalar insan konforu d nda kullan l rsa (tavuk çiftli i, mantar, çim üretimi, meyve, 

Çiçek so utma gibi) garanti harici kabul edilir. 

18- Klima montaj teknik artlar na uymayan ve buna ra men mü teri onay  ile yap lan 

Montajlar da cihaz garanti harici olarak i lem görür, 

 



 
 
 
 
TÜKET C  HAKLARI 
 
(1) Mal n ay pl  oldu unun anla lmas  durumunda tüketici;  
a) Sat lan  geri vermeye haz r oldu unu bildirerek sözle meden dönme,  
b) Sat lan  al koyup ay p oran nda sat  bedelinden indirim isteme,  
c) A r  bir masraf gerektirmedi i takdirde, bütün masraflar  sat c ya ait olmak üzere sat lan n ücretsiz 
onar lmas n  isteme,  
ç) mkân varsa, sat lan n ay ps z bir misli ile de i tirilmesini isteme, seçimlik haklar ndan birini 
kullanabilir. Sat c , tüketicinin tercih etti i bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.  

(2) Ücretsiz onar m veya mal n ay ps z misli ile de i tirilmesi haklar  üretici veya ithalatç ya kar  da 
kullan labilir.  
Bu f kradaki haklar n yerine getirilmesi konusunda sat c , üretici ve ithalatç  müteselsilen sorumludur. 
Üretici veya ithalatç , mal n kendisi taraf ndan piyasaya sürülmesinden sonra ay b n do du unu ispat 
etti i takdirde sorumlu tutulmaz. 
 
(3) Ücretsiz onar m veya mal n ay ps z misli ile de i tirilmesinin sat c  için orant s z güçlükleri 
beraberinde getirecek olmas  hâlinde tüketici, sözle meden dönme veya ay p oran nda bedelden 
indirim haklar ndan birini kullanabilir. Orant s zl n tayininde mal n ay ps z de eri, ay b n önemi ve 
di er seçimlik haklara ba vurman n tüketici aç s ndan sorun te kil edip etmeyece i gibi hususlar 
dikkate al n r.  
 
(4) Ücretsiz onar m veya mal n ay ps z misli ile de i tirilmesi haklar ndan birinin seçilmesi 
durumunda bu talebin sat c ya, üreticiye veya ithalatç ya yöneltilmesinden itibaren azami otuz i  günü, 
konut ve tatil amaçl  ta nmazlarda ise altm  i  günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu 
Kanunun 58 inci maddesi uyar nca ç kar lan yönetmelik eki listede yer alan mallara ili kin, tüketicinin 
ücretsiz onar m talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir.  
 
j) Tüketicilerin ikayet ve itirazlar  konusundaki ba vurular n  tüketici mahkemelerine ve tüketici 
hakem heyetlerine yapabileceklerine ili kin bilgi,  
Ar zalarda kullan m hatas n n bulunup bulunmad n n, yetkili servis istasyonlar , yetkili servis 
istasyonunun mevcut olmamas  halinde s ras yla; mal n sat c s , ithalatç s  veya üreticisinden birisi 
taraf ndan mala ili kin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir 
nüshas n n tüketiciye verilmesi zorunludur. 

Tüketiciler, ikinci f krada belirtilen rapora ili kin olarak bilirki i taraf ndan tespit yap lmas  
talebiyle uyu mazl n parasal de erini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici 
mahkemesine ba vurabilir
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Merkez ve Satıfl Sonras› Hizmetler
Gürsel Mh. Nurtaç Cd. No:71/A Ka€›thane

‹stanbul-Türkiye T+90 212 297 2222

F+ 90 212 297 9702  info@oac.com.tr
servis@oac.com.tr oac.com.tr

Depo
Çakmaklı Mh. Uzak Uygörmüfl Cd.

K›dem Sk. No:3 B.Çekmece-‹stanbul

T+90 212 886 1845

F+ 90 212 886 2672

depo@oac.com.tr

‹ç Anadolu Bölge Müdürlü€ü
‹lkbahar Mh. 603. Sk. No: 1/8

Çankaya-Ankara

T +90 312 491 9072 - 73

F +90 312 491 9074

ankara@oac.com.tr

Akdeniz Bölge Müdürlü€ü
Kızıltoprak Mh. Ali Çetinkaya Cad.

Sefero€lu Apt. No:123 K:1 D:2

Muratpafla-Antalya T +90 242 311 2068

F +90 242 311 2063

antalya@oac.com.tr

Ege Bölge
T +90 533 207 7710

izmir@oac.com.tr
Çukurova Bölge
T +90 533 207 7718

adana@oac.com.tr


