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C au t i o n: Risk of fire/
flammable materials

 WARNING: Servicing shall only be performed as recommended by the equipment manufacturer. Maintenance 
 and repair requiring the assistance of other skilled personnel shall be carried out under the supervision of the 
 person competent in the use of flammable refrigerants. For more details ,please refer to the    Information on
 servicing  on   INSTALLATION MANUAL  .(This is only required for the unit adopts R32/R290 Refrigerant)
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Thank you for purchasing this air conditioner. This manual will provide you with information on how 
to operate, maintain, and troubleshoot your air conditioner. Following the instructions will ensure the 
proper function and extended lifespan of your unit.  
Please pay attention to the following signs:

Safety Precautions 1
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Failure to observe a warning may result in death. The appliance must be 
installed in accordance with national regulations. .

Failure to observe a caution may result in injury or equipment damage.

 
WARNING

 
CAUTION
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 WARNING
• Ask an authorized dealer to install this air 

conditioner. Inappropriate installation may 
cause water leakage, electric shock, or fire.  

• The warranty will be voided if the unit is not 
installed by professionals.  

• If abnormal situation arises (like burning 
smell), turn o� the power supply and call 
your dealer for instructions to avoid electric 
shock, fire or injury.  

• DO NOT let the indoor unit or the remote 
control get wet. It may cause electric shock 
or fire.

• DO NOT insert fingers, rods or other objects 
into the air inlet or outlet. This may cause 
injury, since the fan may be rotating at high 
speeds.  

 

• DO NOT use a flammable spray such as hair 
spray, lacquer or paint near the unit. This 
may cause fire or combustion. 

• Do not use means to accelerate the 
defrosting process or to clean, other than 
those recommended by the manufacturer.

• The appliance shall be stored in a room 
without continuously operating ignition 
sources (for example: open �ames, an 
operating gas appliance or an operating 
electric heater).

• The appliance shall be stored so as to 
prevent mechanical damage from occurring.

 

 

• Be aware that the refrigerants may not 
contain an odour.

• Compliance with national gas regulations 
shall be observed. 

• Keep ventilation openings clear of 
obstruction.

• DO NOT pierce or burn.

NOTE: The following informations are required 
              for the units adopt R32/R290 Refrigerant. 

• A warning that the appliance shall be stored 
in a well-ventilated area where the room size 
corresponds to the room area as speci�ed 
for operation.

• Any person who is involved with working on 
or breaking into a refrigerant circuit should 
hold a current valid certi�cate from an 
industry-accredited assessment authority, 
which authorises their competence to handle 
refrigerants safely in accordance with an 
industry recognised assessment speci�cation.

• 

• 

Servicing shall only be performed as 
recommended by the equipment 
manufacturer. Maintenance and repair 
requiring the assistance of other skilled 
personnel shall be carried out under the 
supervision of the person competent in the 
use of �ammable refrigerants.
If the supply cord is damaged, it must be 
replaced by the manufacturer, its service 
agent or similarly quali�ed persons in order 
to avoid a hazard.
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• DO NOT touch the air outlet while the swing 

flap is in motion. Fingers might get caught 
or the unit may break down. 

 

• DO NOT inspect the unit by yourself. Ask an 
authorized dealer to perform the inspection.

 

• To prevent product deterioration, do not use 
the air conditioner for preservation purposes 
(storage of food, plants, animals, works of 
art, etc.).  

• This appliance can be used by children aged 
from 8 years and above and persons with 
reduced physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience and 
knowledge if they have been given 
supervision or instruction concerning use of 
the appliance in a safe way and understand 
the hazards involved. Children shall not play 
with the appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be made by children 
without supervision.

 

• DO NOT operate the air conditioner with 
wet hands. It may cause electric shock.

 

• DO NOT touch the evaporator coils inside 
the indoor unit. The evaporator coils are 
sharp and may cause injury. 

 

• DO NOT place items that might be a�ected 
by moisture damage under the indoor unit. 
Condensation can occur at a relative 
humidity of 80%. 

 

• DO NOT expose heat-producing appliances 
to cold air or place them under the indoor 
unit. This may cause incomplete combustion 
or deformation of the unit due to the heat.  

 

• After long periods of usage, check the 
indoor unit to see if anything is damaged. If 
the indoor unit is damaged, it may fall and 
cause injury.  

• If the air conditioner is used together with 
other heating devices, thoroughly ventilate 
the room to avoid oxygen deficiency.   

• DO NOT climb onto or place objects on top 
of the outdoor unit.

 

• DO NOT operate the air conditioner when 
using fumigant insecticides. The chemicals 
may become layered with the unit and 
endanger those who are hypersensitive to 
chemicals.  

 

• DO NOT let children play with the air 
conditioner.

 

 • DO NOT operate the air conditioner in a wet 
room (e.g. bathroom or laundry room). This 
can cause electrical shock and cause the 
product to deteriorate. 
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Indoor Unit Parts And Major Functions 2
Unit Parts

Fig. 2.1

Operating Conditions

Use the system under the following temperatures for safe and e�ective operation. If the air 
conditioner is used under di�erent conditions, it may malfunction or become less e�cient.

COOL Mode HEAT mode DRY mode

Indoor 
Temperature 

17-32°C 
(62-90°F)

0-30°C 
(32-86°F)

17-32°C
(62-90°F)

Outdoor 
Temperature 

0-50°C 
(32-122°F)

-15-24°C 
(5-76°F)

0-50°C 
(32-122°F)-15-50°C 

(5-122°F)

(low temperature 
cooling models) 

Air outlet

Air inlet

Air filter(on some models)

Drain hose

Electric control cabinet

Refrigerant connecting pipe
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Features

Default Setting

When the air conditioner restarts after a power 
failure, it will default to the factory settings 
(AUTO mode, AUTO fan, 24°C (76°F)). This 
may cause inconsistencies on the remote 
control and unit panel. Use your remote 
control to update the status.   

Auto-Restart (some models)

In case of power failure, the system will 
immediately stop. When power returns, the 
Operation light on the indoor unit will flash. To 
restart the unit, press the ON/OFF button on 
the remote control. If the system has an auto 
restart function, the unit will restart using the 
same settings.     

Energy Saving Tips

• DO NOT set the unit to excessive temperature levels. 
• While cooling, close the curtains to avoid direct sunlight. 
• Doors and windows should be kept closed to keep cool or warm air in the room. 
• DO NOT place objects near the air inlet and outlet of the unit. This will reduce the efficiency of 

the unit.
 

• Set a timer and use the built-in SLEEP/ECONOMY mode if applicable.
• If you don’t plan to use the unit for a long time, remove the batteries from the remote control. 
• Clean the air filter every two weeks. A dirty filter can reduce cooling or heating efficiency. 
• Adjust louvers properly and avoid direct airflow.

Louver Angle Memory Function (Optional)

Some models are designed with a louver angle 
memory function. When the unit restarts after a 
power failure, the angle of the horizontal louvers 
will automatically return to the previous position. 
The angle of the horizontal louver should not be 
set too small as condensation may form and drip 
into the machine. To reset the louver, press the 
manual button, which will reset the horizontal 
louver settings.      

Refrigerant Leak Detection System 
(some models)

In the event of a refrigerant leak, the LCD screen 
will display “EC” and the LED indicator light will 
flash. 

Closing curtains during heating also
            helps keep the heat in  

Doors and windows should be kept 
                        closed  
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Manual Operations 3
This display panel on the indoor unit can be used to operate the unit in case the remote control has 
been misplaced or is out of batteries. 

Fig. 3.1

• MANUAL button: This button selects the mode in the following order: AUTO, FORCED COOL, OFF.

• FORCED COOL mode: In FORCED COOL mode, the Operation light flashes. The system will then 
turn to AUTO after it has cooled with a high wind speed for 30 minutes. The remote control will 
be disabled during this operation.  

• OFF mode: When the panel is turned OFF, the unit turns o� and the remote control is re-enabled. 

Infrared receiver
Timer indicator Alarm indicator

PRE-DEF 
(pre-heating/defrost) 
indicator  

Manual button

Operation indicator

LED display
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1. If the unit you purchased is a rear ventilated
one, take o� the �lter in the directions
indicated by the arrows in the following
diagram.

Fig. 4.1

Fig. 4.2

2. If the unit you purchased is a descensional
ventilated model, take o� the �lter in the
directions indicated by the arrows in the
following diagram.

Safety Precautions

• Contact an authorized service technician for 
repair or maintenance. Improper repair and 
maintenance may cause water leakage, 
electrical shock, or fire, and may void your 
warranty.    

• DO NOT substitute a blown fuse with a 
higher or lower amperage rating fuse, as this 
may cause circuit damage or an electrical fire.   

• Make sure the drain hose is set up according 
to the instructions. Failure to do so could 
cause leakage and result in personal property 
damage, fire and electric shock.   

• Make sure that all wires are connected 
properly. Failure to connect wires according 
to instructions can result in electrical shock 
or fire.  

Unit Maintenance

  BEFORE CLEANING OR 
MAINTENANCE

• Always turn o� your air conditioning system 
and disconnect the power supply before 
cleaning or maintenance.  

•  DO NOT use chemicals or chemically treated 
cloths to clean the unit.

 

•  DO NOT use benzene, paint thinner, 
polishing powder or other solvents to clean 
the unit. They can cause the plastic surface 
to crack or deform. 

 

•  DO NOT wash the unit under running water. 
Doing so creates an electrical hazard.

 

•  DO NOT use water hotter than 40°C (104°F) 
to clean the front panel. This can cause the 
panel to become deformed or discolored.

 

• Clean the unit using a damp, lint-free cloth 
and neutral detergent. Dry the unit with a 
dry, lint-free cloth.  

How To Clean The Air Filter
The filter prevents dust and other particles from 
entering the indoor unit. Dust buildup can reduce 
the efficiency of the air conditioner. For optimum 
efficiency, clean the air filter every two weeks or 
more frequently if you live in a dusty area. 
Replace the filter with a new one if it’s heavily 
clogged and cannot be cleaned.      

  WARNING: DO NOT REMOVE OR 
CLEAN THE FILTER BY YOURSELF 

Removing and cleaning the filter can be 
dangerous. Removal and maintenance must be 
performed by a certified technician.  

NOTE: In households with animals, you will 
have to periodically wipe down the grille to 
prevent animal hair blocking air�ow.

Care And Maintenance 4
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3. Remove the air �lter.
4. Clean the air �lter by vacuuming the surface 

or washing it in warm water with mild 
detergent.  
A. If using a vacuum cleaner, the inlet side 

should face the vacuum. 

Fig. 4.3

B. If using water, the inlet side should face 
down and away from the water stream. 

Fig. 4.4

5. Rinse the �lter with clean water and allow it 
to air-dry. DO NOT let the �lter dry in direct 
sunlight. 

 

6. Reinstall the �lter. 

Repairing Refrigerant Leaks

 WARNING

• If the refrigerant leaks, turn o� the air 
conditioner and any combustible heating 
devices, ventilate the room and call your 
dealer immediately. Refrigerant is both toxic 
and flammable. DO NOT use the air 
conditioner until the leak is repaired.

 

• When the air conditioner is installed in a 
small room, measures must be taken to 
prevent the refrigerant concentration from 
exceeding the safety limit in the event of 
refrigerant leakage. Concentrated 
refrigerant causes a severe health and safety 
threat.    

Refrigerant Leak Detection System 
(some models)

• In the event of a refrigerant leak, the LCD 
screen will display “EC” and the LED indicator 
light will flash. 

Preparation For Periods Of Non-Use

Maintenance after Extended Non-Use
1. Remove any obstacles blocking the vents of 

both the indoor and outdoor units.  
2. Clean the air �lter and the front grille of the 

indoor unit. Reinstall the clean, dry air �lter in 
its original position.  

3. Turn on the main power switch at least 12 
hours prior to operating the unit. 

Storing the Unit While Not In Use
1. Run the appliance on FAN mode for 12 hours 

in a warm room to dry it and prevent mold. 
2. Turn o� the appliance and unplug it.
3. Clean the air �lter according to the instructions 

in the previous section. Reinstall the clean, dry 
�lter before storing.  

4. Remove the batteries from the remote control.
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 CAUTIONS
If one of the following conditions occurs, switch o� the power supply immediately and contact 
your dealer for further assistance. 

• The operation light continues to flash rapidly after the unit has been restarted.
• The remote control buttons do not work.
• The unit continually trips fuses or circuit breakers.
• A foreign object or water enters the air conditioner.
• Other abnormal situations.

Common Problems

The following symptoms are not a malfunction and in most situations will not require repairs.

Problem Possible Causes

Unit does not 
turn on when 
pressing ON/ 
OFF button 

The unit has a 3-minute protection feature that prevents the unit from 
overloading. The unit cannot be restarted within three minutes of being 
turned o�. 
Cooling and Heating Models: If the Operation light and PRE-DEF (Pre-heating/
Defrost) indicators are lit up, the outdoor temperature is too cold and the unit’s 
anti-cold wind is activated in order to defrost the unit.  
In Cooling-only Models: If the “Fan Only” indicator is lit up, the outdoor 
temperature is too cold and the unit’s anti-freeze protection is activated in 
order to defrost the unit. 

The unit changes 
from COOL mode 
to FAN mode  

The unit changes its setting to prevent frost from forming on the unit. Once 
the temperature increases, the unit will start operating again. 
The set temperature has been reached, at which point the unit turns o� the 
compressor. The unit will resume operating when the temperature fluctuates 
again. 

The indoor unit 
emits white mist 

In humid regions, a large temperature di�erence between the room’s air and 
the conditioned air can cause white mist.  

Both the indoor 
and outdoor units 
emit white mist  

When the unit restarts in HEAT mode after defrosting, white mist may be 
emitted due to moisture generated from the defrosting process. 

The indoor unit 
makes noises 

A squeaking sound is heard when the system is OFF or in COOL mode. The 
noise is also heard when the drain pump (optional) is in operation. 
A squeaking sound may occur after running the unit in HEAT mode due to 
expansion and contraction of the unit’s plastic parts. 

Both the indoor 
unit and outdoor 
unit make noises  

A low hissing sound may occur during operation. This is normal and is caused 
by refrigerant gas flowing through both the indoor and outdoor units. 
A low hissing sound may be heard when the system starts, has just stopped 
running or is defrosting. This noise is normal and is caused by the refrigerant 
gas stopping or changing direction. 

The outdoor unit 
makes noises 

The unit will make di�erent sounds based on its current operating mode.

Troubleshooting 5
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Problem Possible Causes

Dust is emitted from 
either the indoor or 
outdoor unit  

The unit may accumulate dust during extended periods of non-use, which 
will be emitted when the unit is turned on. This can be mitigated by covering 
the unit during long periods of inactivity.  

The unit emits a 
bad odor  

The unit may absorb odors from the environment (such as furniture, cooking, 
cigarettes, etc.) which will be emitted during operations. 
The unit’s filters have become moldy and should be cleaned.

The fan of the 
outdoor unit 
does not operate  

During operation, the fan speed is controlled to optimize product operation.

Troubleshooting Tips
When troubles occur, please check the following points before contacting a repair company. 

Problem Possible Causes Solution

The unit 
is not 
working 

Power failure Wait for the power to be restored
The power switch is o� Turn on the power
The fuse is burned out Replace the fuse
Remote control batteries are dead Replace the remote control batteries
The unit’s 3-minute protection has 
been activated Wait three minutes after restarting the unit 

Poor cooling 
performance 

Temperature setting may be higher 
than the ambient room temperature Lower the temperature setting

The heat exchanger on the indoor 
or outdoor unit is dirty Clean the a�ected heat exchanger

The air filter is dirty Remove the filter and clean it according 
to instructions

The air inlet or outlet of either unit 
is blocked

Turn the unit o�, remove the obstruction 
and turn it back on 

Doors and windows are open Make sure that all doors and windows are 
closed while operating the unit 

Excessive heat is generated by 
sunlight

Close windows and curtains during 
periods of high heat or bright sunshine 

Low refrigerant due to leak or 
long-term use

Check for leaks, re-seal if necessary and 
top o� refrigerant 

The unit 
starts and 
stops 
frequently 

There’s too much or too little 
refrigerant in the system  

Check for leaks and recharge the system 
with refrigerant  

There is air, incompressible gas or 
foreign material in the refrigeration 
system.  

Evacuate and recharge the system with 
refrigerant

System circuit is blocked
Determine which circuit is blocked and replace 
the malfunctioning piece of equipment 

The compressor is broken Replace the compressor
The voltage is too high or too low Install a manostat to regulate the voltage

Poor heating 
performance 

The outdoor temperature is lower 
than 7°C (44.5°F) 

Check for leaks and recharge the system 
with refrigerant 

Cold air is entering through doors 
and windows

Make sure that all doors and windows are 
closed during use  

Low refrigerant due to leak or 
long-term use

Check for leaks, re-seal if necessary and 
top o� refrigerant 
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Error Codes  

 

1 Indoor EEPROM (Electrically Erasable Programmable 
Read-Only Memory) error  

1 O� E0

2 Indoor and outdoor unit communication malfunction 2 O� E 1
3 Indoor fan speed malfunction 4 O� E3
4 Indoor room temperature sensor error 5 O� E4
5 Evaporator coil temperature sensor error 6 O� E5
6 Refrigerant leak detection system malfunction 7 O� EC
7 Water level alarm malfunction 8 O� EE
8 Dual indoor unit (twin model only) communication 

malfunction 
9 O� E8

9 Other twin model malfunction 10 O� E9
10 Overload protection 1 On F0
11 Outdoor temperature sensor error 2 On F 1
12 Outdoor condenser pipe sensor error 3 On F2
13 Discharge air temperature sensor error 4 On F3
14 Outdoor EEPROM (Electrically Erasable 

Programmable Read-Only Memory) error 
5 On F4

15 Outdoor fan speed (DC fan motor only) malfunction 6 On F5
16

17

18

19

20

Inverter module IPM protection 1 Flash P0

21

High/Low voltage protection 2 Flash P 1

22

Compressor top overheating protection 3 Flash P2

23

Outdoor low temperature protection 4 Flash P3

24

Compressor drive error 5 Flash P4
Mode conflict 6 Flash P5
Compressor low-pressure protection 7 Flash P6

Indoor unit communication malfunction 11 On fa
Outdoor IGBT sensor error 8 Flash P7
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European Disposal Guidelines 6
Users in European Countries may be required to properly dispose of this unit. This appliance contains 
refrigerant and other potentially hazardous materials. When disposing of this appliance, the law 
requires special collection and treatment. DO NOT dispose of this product as household waste or 
unsorted municipal waste. 

 

When disposing of this appliance, you have the following options:
• Dispose of the appliance at designated municipal electronic waste collection facility.
• When buying a new appliance, the retailer will take back the old appliance free of charge.
• The manufacturer will also take back the old appliance free of charge.
• Sell the appliance to certified scrap metal dealers.

NOTE: Disposing of this appliance in the forest or other natural surroundings endangers your health 
and is bad for the environment. Hazardous substances may leak into the ground water and enter 
the food chain.
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Kullanım Ömrü
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilen 
kullanım ömrü 10 yıldır.

 www.fgeurope.com.tr

İthalatçı  Firma:
Fg Europe Klima Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
Aydınevler Mh. Sanayi Cac. Sancak Sk. 
No:7Maltepe,İstanbul / TURKEY
Tel : +90 216 587 45 00
Fax: +90 216 587 45 45

Değerli Müşterimiz;

Bu el kitabını kullanıcıların kolaylıkla bulabileceği bir yerde saklayın. İçinde 
klimanızın  düzgün  biçimde  kullanımı  ve  bakımlarının  yapılması  hakkında 
faydalı  bilgiler  bulunmaktadır.  Yapacağınız  basit  bir  koruyucu  bakımla, 
klimanızın  kullanım  ömrü  boyunca  önemli  derecede  zaman  ve  para 
tasarrufu  sağlayabilirsiniz.  Sorun  giderme  ipuçları  tablosunda,  sıkça 
karşılaşılan  problemlere  yönelik  birçok  cevap  bulacaksınız.  Herhangi  bir 
sorun  durumunda,  öncelikle  Arıza  Giderme  İpuçları  tablosuna  bakarak, 
servis çağırma ihtiyacını ortadan kaldırabilirsiniz

Üretici Firma:  
MIDEA-AIR CONDITIONING EQUIPMENT CO.LTD
Commercial Air Conditioner Division
Telephone: +86-757-2633-8371
Fax: +86-757-2239-0205
E-mail: mdveliteclub@midea.com
Address:Beijiao, Shunde, Foshan City, Guangdong Province, P.R. China 528311



 
 

 
  Split klimaların bulundukları yerden sökülerek yeni kurulacak ortamlara taşınmaları demontaj 
olarak adlandırılmaktadır.  Demontaj işlemi, split klimanın kurulu olduğu ortamdan belirli kurallara 
uyularak sökülmesi işlemiyle başlar. Demontaj yapılacak bir klima uzun yıllar kullanılmış olabilir. 
Uzun yıllar, basınç altında sürekli genleşip büzülmüş malzemeler, eğer uygun şekilde 
sökülmezlerse büyük tahribatlara uğrayabilirler. Kurallara uygun şekilde sökülmeyen bir klima 
kullanılmaz hale gelebilir. Demonte işlemi, soğutucu akışkanın dış üniteye toplanmasıyla başlar. 
Elektrik tesisatı, drenaj tesisatı ve bakır boru tesisatı, iç ve dış üniteden ayrılır. Sonra iç ve dış 
üniteye zarar verilmeden iç ünite askı sacından, dış ünite askı ayaklarından ayrılarak emniyetli bir 
noktaya alınır. Taşıma işleminde zarar görmemesi için özellikle iç ünitenin taşınmaya uygun hale 
getirilmesi gerekir. 

 

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR. 

* Klimaların ambalajları üzerinde bulunan taşıma ve   nakliye  uyarı işaret ve yazılarına  mutlaka  

uyulması gerekmektedir.  

* Klimalar taşınırken mutlaka taşımaya uygun  noktalarında hazırlanmış olan  taşıma  yuvalarından 

tutularak taşınmalıdır. 

* Dış üniteler  mutlaka  dik pozisyonda  yatırılmadan istiflenmeli ve taşınmalıdır.  

Her ürünün üst üste kaç adet kendinden taşıyabileceği  ürün üzerinde işaretlemeler ile belli edilmiş 

olup belirtilen sayıların  dışında adet ile istifleme ile   saklamak ve hareket  sağlamak   ürünlere  

ciddi  mekanik  zararlar verecektir.  

* Ürünlerin elektronik aksamlarının zarar  görmesi ihtimaline  karşı  özellikle içi ünitelerin  

ıslanmaması  ve  su ile temasından kaçınılması gerekmektedir.  

* Ambalajların üzerine basmak  ve üzerinde  yürümek   ürünlerde  ambalajlarda gözle görünmese 

bile ürünlerin üzerlerinde  ciddi mekanik hasara neden olabilir.  

* Taşıma  esnasında ürünleri sürüklemek ürünlere   taban ve bağlantı  noktalarında zarar 

verebileceği için uygun  kaldırma  şekilleri ve noktalarından faydalanarak   taşıma gerçekleştirilmesi 

gereklidir. 

* Taşıma ve nakliye  esansında   insan  sağlığına   zarar verebilecek  ve  hayati tehklikeye   sebep  

olabilecek  herhangi usulsuz  taşıma  metodlarında  bulunmamak  gerekmektedir. 

* Demonte edilip yeniden monte edilecek bir split klimadan istenilen verimin alınabilmesi için 

klimanın demontajının doğru ve kurallara uygun şekilde yapılması gerekir. Ve detayları aşağıda 

belirtilmiştir. Ayrıca lütfen montaj kılavuzundan bu husus ile ilgili bilgi alabilirsiniz. 

 

Malın ayıplı olduğu durumlarda tüketiciler,  6502 nolu TÜKETİCİNİN KORUNMASI  HAKKINDA 
     KANUN’un 11. Maddesi gereği seçimlilik haklarına sahiptirler.

Tüketiciler, şikayet ve itirazları hakkındaki başvurularını  Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici 
Hakem Heyetlerine yapabilirler



• Klima kapasitesinin kullanmak istediğiniz mekâna uygun olduğundan emin olun. Soğutma kapasitesi 

mekânın ihtiyacından daha küçük bir klima, verimli soğutma sağlayamayacağından kompresörü sürekli 

devrede tutmak zorunda kalacak ve enerji tüketimini artıracaktır.                                                          

• Soğutma kapasitesi mekânın ihtiyacından daha büyük bir klima ise ortamı çok hızlı soğutacağından 

kompresörü sık sık kapatıp açacaktır. Bu durum klimanın enerji tüketimini artıracaktır. Ayrıca daha 

yüksek kapasiteli klimalar daha yüksek ses seviyesine sahip olduğu için, klima kapasitesine göre daha 

küçük kalan mekândaki gürültü sizi rahatsız edecektir.  

• Klimayı kullandığınız mekânın ısı yalıtımlı olması konforunuzu artırır, enerji tüketimini düşürür. Bu 

nedenle mekânın ısı kayıp-kazanç noktalarının iyi izole edilmesi önemlidir. Ayrıca klima kullanımı 

sırasında mekânın kapı ve pencerelerinin kapalı olması gerekmektedir. Kapıların açık tutulması zorunlu 

ise (mağaza ve dükkânlar gibi yerlerde), hava perdesi gibi dışarıdan sıcak veya soğuk hava akımını 

engelleyici cihazlar kullanılmalıdır.  

• Güneşin camlardan doğrudan içeri girdiği saatlerde güneşliklerin, perdelerin veya panjurların 

kullanılması klimanın enerji tüketiminin artmasını engeller.  

• Dış ünitenin doğrudan güneş altında olduğu yerlerde, bir tente, gölgelik vs ile (dış ünitenin hava akışını 

engellememek şartıyla) doğrudan gelen güneş ışığından korunması enerji tüketiminin artmasını 

engeller.  

• Montaj esnasında iç ve dış ünitelerin yerleşim kurallarına uyulması önemlidir. Özellikle, ünitelerin 

hava giriş çıkış kanallarının ve üfleme menfezlerinin önlerinde hava akışını engelleyecek nesnelerin 

olmaması gerekmektedir.  

• Klimanın ihtiyaç duyduğunuz sıcaklık değerinden daha düşük değerlere ayarlanması enerji 

tüketiminizi artırırken, konfor etkisini azaltacaktır. Klimayı sürekli en düşük/yüksek ayar sıcaklığı yerine, 

ihtiyacınıza göre daha uygun sıcaklık değerlerinde kullanabilirsiniz. Yazın 23C°-26C° Kışın 20C°-23C° ve 

%50 nem oranının ideal konfor şartları olduğu bilinmekte ve bu konumlarda kullanmanız 

önerilmektedir. 

• Klimanın toz tutucu filtrelerini düzenli aralıklarla temizleyin. Filtrelerin zaman içinde tıkanması hava 

akışını önleyeceğinden, klimadan beklediğiniz performansı almanızı engelleyecektir. Bu durum klimayı 

zorlayacağı için, enerji sarfiyatının da artmasına sebep olacaktır.  

• Klimanın iç ve dış ünitelerinde yer alan ısı değiştiricilerinin temizliği çok önemlidir. Isı değiştiricilerinin 

kirlenmesi veya tıkanması, klimanın kapasitesini olumsuz yönde etkiler ve istediğiniz soğutma/ısıtmayı 

gerçekleştirmek için daha çok çalışmasına, dolayısıyla da enerji sarfiyatının artmasına sebep olur. Bu 

nedenle, klimaya yılda en az bir defa bakım yaptırmanızı öneririz. (Yıllık bakım garanti kapsamı 

dışındadır.)  

• Klimanın programlama özelliğini kullanarak enerji sarfiyatını düşürebilirsiniz. Mekânı kullanmadığınız 

zamanlarda klimanın kapanmasını ve kullanacağınız zamanlarda yeniden açılmasını sağlayabilirsiniz.  

• Hava yönlendirme kanatlarını, mekân içerisinde bulunan kişileri rahatsız etmeyecek şekilde 

ayarlamanızı öneririz. 

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMA İLİŞKİN BİLGİLER 
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Aşağıdaki işaretler dikkat ediniz:

Güvenlik önlemleri 

1

Bir uyarıya uyulmaması durumunda ölümle sonuçlanabilir. Cihaz ulusal yönetmeliklere 

uygun olarak kurulmalıdır.

.

UYARI

DİKKAT

UYARI
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Bu klimayı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kılavuz, klimanın nasıl çalıştırılacağı, bakımı ve giderileceği 
hakkında bilgi verecektir. Talimatları izleyerek ünitenizin uygun işlevini ve uzatılmış ömrünü sağlayacaktır. 

Bir güvenlik önlemi sağlanmazsa yaralanma veya ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.

•Bu klimayı kurması için yetkili satıcıdan isteyin. 
Uygun olmayan montaj su sızıntısına, elektrik 
çarpmasına veya yangına neden olabilir.
• Ünite yetkili servis tarafından kurulmazsa garanti 
geçersiz olur.
• Anormal bir durum ortaya çıkarsa (yanma kokusu 
gibi), güç kaynağını kapatın ve elektrik çarpmasından, 
yangından veya yaralanmadan kaçınmak için talimatlar 
için yetkili servisi arayın.
• İç ünitenin veya uzaktan kumandanın ıslanmasına izin
 vermeyin. Elektrik çarpmasına veya yangına neden 
olabilir.
• Hava girişine ya da çıkışına parmak, çubuk ya da 
başka cisimler sokmayın. Bu, fan yüksek hızlarda 
döndüğü için yaralanmaya neden olabilir.
• Ünitenin yakınında saç spreyi, cila veya boya gibi 
yanıcı bir sprey bulundurmayın. Bu, yangına veya 
yanmaya neden olabilir.
• Defrost işlemini hızlandırmak veya üretici tarafından 
önerilenler dışında temizlemek için araçlar kullanmayın.
• Cihaz sürekli yanan ateşleme kaynakları bulunmayan 
bir odada depolanmalıdır (örneğin: açık ames, çalışan 
bir gaz cihazı veya çalışan bir elektrikli ısıtıcı).
• Mekanik hasar görmesini önlemek için cihaz 
depolanmalıdır.  

• Soğutucu akışkanların koku içermediğine dikkat edin.

• Ulusal gaz düzenlemelerine uygunluk gözlemlenecektir.

• Havalandırma deliklerini tıkanıklıklardan uzak tutun.

• Delmeyin ya da yakmayın.

•  Cihazın,  oda  büyüklüğünün  çalışma  için  belirtilen  oda 
alanına  karşılık  geldiği  iyi  havalandırılan  bir  alanda 
saklanması gerektiği uyarısı.

Servis  sadece  ekipman  üreticisi  tarafından  önerildiği 
şekilde  yapılmalıdır.  Diğer  vasıflı  personelin  yardımını 
gerektiren  bakım  ve  onarım,  değişken  soğutucu 
akışkanların  kullanımında  uzman  kişinin  gözetiminde 
yapılır.

Elektrik  kablosu  hasar  görürse,  bir  tehlikeyi  önlemek için 
üretici, servis temsilcisi veya benzer şekilde kalifiye kişiler 
tarafından değiştirilmelidir..

•  Soğutucu  akışkan  devresinde  çalışmak  veya  
müdehale  edecek  olan  herhangi  bir  kişi,  sektörde  
kabul görmüş  bir  değerlendirme  şartnamesine  uygun  
olarak  soğutucu  akışkanları  güvenli  bir  şekilde  
kullanma  yetkinliğine  yetki  veren,  endüstri  tarafından 
onaylanmış bir  değerlendirme  otoritesinden  geçerli  bir  
sertifikaya  sahip olmalıdır.
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DİKKAT

 

•  Hava üfleme  kapağı  hareket  halindeyken  hava  
çıkışına dokunmayın. Parmaklar yakalanabilir ya da fan 
parçalanabilir.

•  Üniteyi  kendiniz  kontrol  etmeyin.  Yetkili  bir  bayiden 
kontrol yapmasını isteyin.

•  Ürünün  bozulmasını  önlemek  için  klimayı  koruma  
amacıyla  kullanmayın  (gıda, bitki, hayvan, sanat  eseri 
vb.).).

•  Evaporatör  bobinleri  iç  ünite  içinde  dokunmayın. 
Evaporatör bobinleri keskin ve yaralanmaya neden olabilir.

•  Klimayı ıslak ellerle çalıştırmayın. Elektrik çarpmasına 
neden olabilir.

• İç  ünite  altında  nem  hasarıyla  korunabilecek öğeleri  
yerleştirmeyin. Yoğunlaşma %80 bağıl nem oluşabilir.

•  Isı üreten aletleri soğuk havaya maruz bırakmayın  veya  
iç ünitenin altına koymayın. Bu, ısı nedeniyle ünitenin eksik 
yanmasına veya deformasyonuna neden olabilir.

•  Uzun  kullanım  sürelerinden  sonra,  bir  şeyin  hasar 
görüp  görmediğini  görmek  için  iç  üniteyi  kontrol  edin.  İç  
ünite  hasar  görürse,  düşebilir  ve  yaralanmaya  neden 
olabilir.

•  Klima diğer ısıtma cihazlarıyla birlikte kullanılıyorsa,  
oksijen  eksikliğini  önlemek  için  odayı  iyice havalandırın.

• Açık  ünitenin üzerine tırmanmayın veya nesneleri 
yerleştirmeyin.

•  Fumigant böcek ilacı kullanırken klimayı çalıştırmayın.  
Kimyasallar  ünite  ile  katmanlı  hale  gelebilir ve kimyasallara 
karşı aşırı duyarlı olanları tehlikeye atabilir.

• Çocukların klima ile oynamasına izin vermeyin.

•Klimayı  ıslak  bir  odada  (örneğin  banyo  veya çamaşır  
odası)  çalıştırmayın.  Bu  elektrik  çarpmasına  neden 
olabilir ve ürünün bozulmasına neden olabilir.

Bu cihaz;

Çocuklar cihazla oynamamalıdır.

Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından 
yapılmamalıdır.

Cihaz, ulusal kablolama yönetmeliklerine uygun 
olarak monte edilecektir.

İç ünite zemin üzerinde 2,5 m monte edilmelidir.

Tüm kutuplarda en az 3mm ayırma mesafesine 
sahip olan ve 10ma'nın üzerindeki derecelendirmeye
 sahip bir akım cihazı (RCD), ulusal kurala göre 
sabit kablolamaya dahil edilmelidir.
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Özellikler

Enerji Tasarrufu İpuçları

Panjur Açı Hafıza Fonksiyonu (İsteğe bağlı)
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Elektrik kesilmesinden sonra klima yeniden başlatıldığında, fabrika 

ayarlarına (OTOMATİK modu, OTO fan, 24 ° C (76 ° F)) varsayılan 

olarak ayarlanır.

 Bu uzaktan kumanda ve cihaz paneli üzerindeki tutarsızlıklara neden

 olabilir. Durumu güncellemek için uzaktan kumandayı kullanın.   

Otomatik yeniden başlatın (bazı modellerde)

Fabrika ayarları

Çalışma sırasında meydana gelen bir enerji kesintisi üniteyi 

tamamen durduracaktır. Otomatik yeniden başlatma özelliği 

olmayan bir ünitede, elektrik geri geldiğinde, iç ünite üzerindeki

 ÇALIŞMA göstergesi yanıp söner. Çalışmayı tekrar başlatmak

 için, uzaktan kumanda üzerindeki ON/OFF butonuna basın. 

Otomatik tekrar başlatma özelliğine sahip bir ünite için, elektrik 

geri geldiğinde, ünite önceki tüm ayarlar hafıza işlevi 

tarafından korunmuş şekilde tekrar başlatılır.

Bazı modellerde panjur açısı hafıza fonksiyonu ile 
tasarlanmıştır. Elektrik kesintisinden sonra ünite yeniden 
çalışmaya başladığında, yatay panjurun açısı otomatik 
olarak önceki konumuna döner.
Yatay panjurun açısından dolayı yoğuşma oluşabilir ve 
makineye damlayabilir.
Panjuru sıfırlamak için, yatay panjur ayarlarını 
sıfırlayacak manuel düğmeye basın.

Bir soğutucu sızıntısı durumunda, LCD ekran “EC” ve LED 

gösterge ışığı olacak yanıp sönecektir. 

Soğutucu kaçak Algılama Sistemi (bazı modeller)

* Üniteyi aşırı sıcaklık seviyelerine ayarlamayın.
* Soğutma sırasında, doğrudan güneş ışığından kaçınmak için perdeleri kapatın.
* Kapılar ve pencereler odada serin veya sıcak hava tutmak için kapalı tutulmalıdır.
* Ünitenin hava girişine ve çıkışına yakın nesneleri yerleştirmeyin. Bu, ünitenin verimliliğini azaltacaktır.

             * Bir zamanlayıcı ayarlayın ve varsa yerleşik uyku / ekonomi modunu kullanın.
* Üniteyi uzun süre kullanmayı planlamıyorsanız, pilleri uzaktan kumandadan çıkarın.
• Her iki haftada bir hava filtresini temizleyin. Kirli bir filtre soğutma veya ısıtma verimliliğini azaltabilir.
* Panjurları düzgün bir şekilde ayarlayın ve doğrudan hava akışından kaçının.

Isıtmada  perdelerin  kapalı  olması  ısı  tutmaya  yardımcı olur Isıtmada  Kapı ve pencerelerin  kapalı  olması  ısı  tutmaya  yardımcı olur 
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Manuel İşlemler 

3

Kapalı ünitedeki bu ekran paneli, uzaktan kumandanın yanlış yerleştirilmesi veya pillerin dışında olması durumunda üniteyi 
çalıştırmak için kullanılabilir.

MANUEL düğmesi: OTOMATİK, ZORUNLU SOĞUTMA KAPALI: Bu düğme sırayla modunu seçer

• ZORUNLU SOĞUTMA modu: ZORUNLU SOĞUTMA modunda, Çalışma ışığı yanıp söner. Sistem 30 dakika boyunca yüksek bir fan
 hızıyla çalıştıktan sonra AUTO'ya geçecektir. Bu işlem sırasında uzaktan kumanda devre dışı bırakılacaktır.

• KAPALI modu: Panel KAPALI olduğunda, ünite kapanır ve uzaktan kumanda yeniden etkinleştirilir..

Kızılötesi alıcı

Zamanlayıcı göstergesi 
Alarm göstergesi

Gösterge ÖN DEF (/ 

eritme ön ısıtma)  

Manuel düğmesi 

Çalışma göstergesi

LED ekran
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Güvenlik önlemleri

Hava Filtresi Temizlik için nasıl

FiltreLi iç cihaza giren toz ve diğer partikülleri önler. Toz 

birikmesi klimanın ef fi verimliliğini azaltabilir. Optimum ef fi, 

eksiklikten için, daha sık bir tozlu bölgede yaşıyorsanız eğer 

iki haftada hava fi ltre temizlemek veya. o ağır tıkalı ve 

temizlenmesi edilemezse yenisi ile fi ltre değiştirin.  

4
Bakım 

iletişime geçin. Yanlış onarım ve bakım, su sızıntısına,
 elektrik şokuna veya yangına neden olabilir ve 
garantinizi geçersiz kılabilir.
* Devre hasarına veya elektrik ateşine neden 
olabileceğinden, şişmiş bir sigortayı daha yüksek veya
 daha düşük bir amper veya sigorta ile değiştirmeyin.
* Drenaj hortumunun ayarlandığından emin olun.
• Bunu yapmamak sızıntıya neden olabilir ve kişisel 
mülkiyet hasarına, yangına ve elektrik çarpmasına 
neden olabilir.
• Tüm kabloların düzgün bağlandığından emin olun. 
Talimatlara göre kabloların bağlanamaması elektrik 
çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Temizlik veya bakımdan önce

*   Her zaman klima sistemi açmak ve güç kaynağını kesmek 
önce temizlik veya bakım.
• Kimyasalların kullanımı veya kimyasal birim temiz bezler 
tedavi etmeyin.
* Üniteyi temizlemek için benzen, boya tiner, parlatma tozu 
veya diğer çözücüler kullanmayın. Plastik yüzeyin 
çatlamasına veya deforme olmasına neden olabilirler.* 
Üniteyi akan suyun altında yıkamayın. Bunu yapmak 
elektrik tehlikesine neden olur.
* Ön paneli temizlemek için 40°C'den (104°F) daha sıcak 
su kullanmayın. Bu, panelin deforme olmasına veya 
renksizleşmesine neden olabilir.
* Üniteyi nemli, tüy bırakmayan bir bez ve nötr deterjan 
kullanarak temizleyin. Üniteyi kuru, tüysüz bir bezle kurutun
  

Ünite Bakım

* Onarım veya bakım için yetkili bir servis teknisyeni ile  

UYARI:  FİLTREYİ  KENDİNİZ 
ÇIKARMAYIN, TEMİZLEMEYİN

Filtrenin çıkarılması ve temizlenmesi tehlikeli olabilir. 
Kaldırma ve bakım sertifikalı bir teknisyen tarafından 
yapılmalıdır. 

NOT:NOT: Hayvanlarla evlerde, hayvan tüylerinin hava akışını 
engellememek  için  ızgarayı  periyodik  olarak  silmeniz
 gerekecektir. 

Şek. 4.1

Şek. 4.2

2.aşağıdaki şekilde oklarla gösterilen doğrultularda 

filltresini çıkarın

1.aşağıdaki şekilde oklarla gösterilen doğrultularda 

filltresini çıkarın
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8. ön ızgara takın ve ana gövde üzerinde kontrol 

kutusuna Ekran paneli yeniden takın. 

UYARI

Soğutma maddesi Kaçak Tespit Sistemi (bazı 

modellerde)

Kullanım Bakım Dönemlerine Hazırlık

Şek. 4.3

Şek. 4.4 

Şek. 4.2

NOT: Bazı modeller, ızgaranın dikey olarak hareket etmesini 
ve  filtre  temizleme  işlemini  basitleştirmesini  sağlayan 
otomatik kaldırma sistemiyle donatılmıştır.

2. Hava filitresini çıkarın.
3.  Yüzeyi  vakumlayarak  veya  hafif  Deterjanla  ılık  suda 
yıkayarak hava filtresini temizleyin.
A. bir  elektrikli  süpürge  kullanıyorsanız,  giriş  tarafı 
vakum karşı karşıya olmalıdır.
.

B. Su  kullanılıyorsa,  giriş  tarafı  su 
akışından aşağı ve uzak durmalıdır. 

6. Filtreyi temiz su ile durulayın ve hava kurumasına izin verin. 
Filtrenin doğrudan güneş ışığında kurumasına izin vermeyin 

7. Filtreyi Yeniden takın 

* Soğutucu sızıntıları varsa, klima ve herhangi bir yanıcı 
ısıtma cihazları açın, odayı havalandırın ve hemen 
satıcınızı arayın. Soğutucu hem toksik hem de yanıcı. 
Sızıntı tamir edilene kadar klimayı kullanmayın.
• Klima küçük bir odaya monte edildiğinde, soğutucu 
akışkanın sızıntı durumunda soğutucu 
konsantrasyonunun emniyet sınırını aşmasını önlemek 
için önlemler alınmalıdır. Konsantre soğutucu ciddi bir 
sağlık ve güvenlik tehdidine neden olur.

Soğutma maddesi Sızıntıları Onarımı

• Bir soğutucu sızıntısı durumunda, LCD ekran “EC” ve 

LED gösterge ışığı yanıp sönecektir gösterecektir. 

Kullanım Dışı Dönemler İçin Hazırlık 

1.  iç  ve  dış  ünitelerin  hava  emiş  
kısımlarındaki engelleri kaldırın.  

2. Filtreyi ve iç ünitenin ön ızgarayı temizleyin.   

Klimayı uzun süre kullanmayacaksanız  

Cihazı, kurutmak ve küfü önlemek için sıcak bir odada 12 saat 

boyunca FAN modunda çalıştırın.

2. Cihazı kapatın ve fişini çekin.

3. Önceki bölümdeki talimatlara göre hava filtresini temizleyin. 

Depolamadan önce temiz, kuru filtreyi yeniden takın.

4. Pilleri uzaktan kumandadan çıkarın
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UYARILAR

Aşağıdaki belirtiler bir arıza değildir ve çoğu durumda onarım gerektirmez.

Sorun Olası Nedenler

FAN moduna Soğutma 

modundan birimi 

değişikliklerinin  

İç ünite beyaz sis 

yayar 

Hem iç ve dış üniteler 

beyaz sis yayarlar  

Sorun giderme 

S
o
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Aşağıdaki koşullardan biri oluşursa, Güç kaynağı derhal kesin ve daha fazla yardım için satıcınıza başvurun.

• Ünite yeniden başlatıldıktan sonra çalışma ışığı hızla yanıp sönmeye devam eder.
• Uzaktan kumanda düğmeleri çalışmıyor.
• Ünite sürekli sigortaları veya devre kesicileri açar.
• Klimaya yabancı bir cisim veya su giriyor.
• Diğer anormal durumlar.

Genel sorunlar

Ünite, aşırı yüklenmeyi önleyen 3 dakikalık koruma özelliğine sahiptir. Ünite açıldıktan sonraki 
üç dakika içinde yeniden başlatılamaz.

Soğutma ve Isıtma Modelleri: Çalışma ışığı ve PRE-DEF (Ön Isıtma / Buz Çözme) 
göstergeleri yanıyorsa, dış hava sıcaklığı çok soğuk ve ünitenin buzunu almak için ünitenin 
soğuk önleme rüzgarları etkinleştirilir.

Yalnızca Soğutma Modellerinde: “Yalnızca Fan” göstergesi yanıyorsa, dış hava sıcaklığı çok 
soğuktur ve cihazın buzunu çözmek için cihazın donmaya karşı koruması etkinleştirilir.

Klima ON / OFF

 düğmesine 

basıldığında 

açılmıyor 

Ünite don oluşmasını önlemek için ayarını değiştirir. Sıcaklık yükseldiğinde, ünite tekrar 
çalışmaya başlayacaktır.

Ayarlanan sıcaklığa ulaşıldı; bu noktada ünite fan dönüyor. Sıcaklık tekrar dalgalandığında, 
ünite çalışmaya devam edecektir.

Nemli bölgelerde, odanın havası ve klimalı arasında büyük sıcaklık farkı beyaz sise 

neden olabilir.  

Birim çözülür ve sonra ısıtma konumunda yeniden başlatıldığında, beyaz bir sis buz çözme işleminden 

üretilen nem nedeniyle meydana gelebilir. 
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Sorun Olası Nedenler

Toz ya iç ve dış 

ünitenin yayılır  

dış ünitenin fanı 

çalışmıyor  
Çalışma sırasında, fan hızı ürün işlemi optimize etmek için kontrol edilir.

İç ünite gürültü 

yapar 

Sistem KAPALI veya SOĞUK modundayken bir gıcırtı sesi duyulur. (İsteğe bağlı) tahliye 

pompası çalışırken gürültü de duyulur. Bir gıcırtı sesi nedeniyle birimin plastik parçaların 

genleşme ve daralma HEAT konumunda üniteyi çalıştırdıktan sonra ortaya çıkabilir.

Hem iç ünite ve dış 

ünite gürültü yapmak  

Dış ünite gürültü 

yapar 

Düşük bir ıslık sesi işlemi sırasında oluşabilir. Bu normaldir ve her iki iç ve dış birimler 

arasında sayesinde soğutucu gaz akışından kaynaklanır. 

Düşük bir tıslama ses sistemi başladığında, duyulabilir  Bu gürültü normaldir ve 

soğutucu gaz durdurma veya yön değiştirmek kaynaklanır.

Ünite mevcut işletim moduna bağlı olarak farklı sesler çıkartacaktır.

Ünite, uzun süre kullanılmadığında, ünite açıldığında yayılacak olan toz biriktirebilir. Bu, uzun 
süre kullanılmadığında ünitenin kapatılmasıyla hafifletilebilir.  

Ünite kötü koku 

yayar

Ünite, işlemler sırasında yayılacak olan ortamdan (mobilya, yemek pişirme, sigara vb.)

 gelen kokuları emebilir..

Ünitenin filtreleri küflenmiş ve temizlenmelidir.
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Sorun giderme ipuçları

sıkıntılar oluştuğunda, bir onarım şirketi başvurmadan önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. 

Sorun Olası Nedenler Çözüm

Ünite 

Birimin 3 dakikalık koruma aktive edildi 

Zayıf soğutma 

performansı 

olduğundan emin olun 

Birim 

başlayıp 

duruyor 

sık sık 

Zayıf ısıtma 

performansı 

Bütün kapı ve pencereler kullanım sırasında kapalı olduğundan 

emin olun  

Güç kesintisi Gücün geri kazanılmasını bekleyin 
Sigorta atmış                                                    Sigortayı aç    
Sigorta yandı Sigortayı değiştirin

çalışmıyor 

Uzaktan kumanda pilleri bitmiş Uzaktan kumandanın pillerini değiştirin

Klima başladıktan sonra üç dakika bekleyin 

Sıcaklık ayarı ortam oda sıcaklığından 
daha yüksek olabilir 

Sıcaklık ayarını düşürün

 

iç  ve dış ünitenin ısı eşanjörü kiri olabilir iç  ve dış ünitenin ısı eşanjörünü temizleyin

Hava Filtresi kirli Talimatlara göre filtreleri temizleyin

Her iki ünitenin hava giriş ya da çıkışında engel 
olabilir 

klimanın hava giriş çıkışındaki engelleri 
kaldırın
klima kullanırken tüm kapı ve pencereler kapalı 

Kapılar ve pencereler açık 

Aşırı ısı güneş ışığına maruz kalmış olabilir yüksek ısı veya parlak güneşli dönemlerde ve 

pencereleri ve perdeleri kapatın 

Düşük soğutucu sızıntı olabilir 
yeniden  müdehale  gerekli  ve  üst  o  takdirde  Sızıntı 

kontrolü yapılmalıdır

Sİstemde çok fazla ya da çok az soğutucu

 var  

sızıntılara karşı kontrol edin ve soğutucu ile sistemi 

yeniden şarj  edin ( y.servis tarafından )

Soğutma sistemindeki hava, olabilir gaz 

veya yabancı madde olabilir  
Boşaltın ve soğutucu ile sistemi yeniden şarj 
( y.servis tarafından )

Sistem devresi engellendi 
hangi devrenin engellendiğini belirleyin ve arızalı 
ekipmanı değiştirin ( y. servis tarafından) 

Kompresör bozuldu kompresörü değiştirin

voltajı çok yüksek veya çok düşük voltajını düzenleyen bir regülatör taktırın

Dış ortam sıcaklığı 7 ° C den daha 
düşük (44.5 ° F) 

sızıntılara karşı kontrol edin ve soğutucu ile sistemi 

yeniden şarj 

Soğuk hava kapılardan ve pencerelerden içeri giriyor 

Düşük soğutucu sızıntısı sızıntılara karşı kontrol edin ve soğutucu ile sistemi 

yeniden şarj  edin ( y.servis tarafından )
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Hata Kodları  

• Inverter Split Tip

Numara Sebeb olmak

Zamanlayıcı 

göstergesi 

Hata 

kodu

1 

Kapalı EEPROM (Elektrikle Silinebilir Programlanabilir 

Salt Okunur Bellek) hatası  

E 1

E3

E 4

E5

AK

EE

8 

Çift iç ünite (ikiz modeli) iletişim arızası 

E8

E9

14 

16 

17

18

19

20

P0

21

22

P2

23

P3

24

P4

25

P5

26

P6

P7

Gösterge Operasyonu 

külleri fl

1 Kapalı E0

2 İç ve Dış ünite iletişim arızası 2 Kapalı

3 Fan hızı arızası 4 Kapalı

4 İç oda sıcaklığı sensörü hatası 5 Kapalı

6 Soğutucu sızıntı tespit sistemi arıza 7 Kapalı

7 Su seviyesi alarmı arızası 8 Kapalı

9 Kapalı

9 Diğer ikiz modeli arıza 10 Kapalı

11 Dış sıcaklık sensörü hatası 2 Sabit 
F 1

13 Hava sıcaklığı sensör hatası Deşarj 4 Sabit 
F3

5 Sabit 
F4

Otomatik kaldırma paneli iletişim hatası 8 Sabit 
F7

Otomatik kaldırma paneli arıza 9 Sabit 
F8

Otomatik kaldırma paneli açıktır 10 Sabit 
F9

Inverter modülü IPM koruma 1                      Yanıp-Söner 

Kompresör sürücü hatası 5                      Yanıp-Söner 

Mod çatışması 6                      Yanıp-Söner 

5 Evaporatör sıcaklık sensörü hatası 6 Kapalı

10 Aşırı yükleme koruması 1 Sabit 
F0

12  Dış Ünite kondanser boru sensör hatası 3 Sabit 
F2

P 1

 DIŞ ÜNİTE EEPROM (Elektrikle Silinebilir 

Programlanabilir Salt Okunur Bellek) hatası 

15 Dış Ünite fan hızı (DC fan motoru için) arıza 6 Sabit 
F5

Yüksek / Alçak gerilim koruması 2                      Yanıp-Söner 

Kompresör üst aşırı ısınma koruma 3                      Yanıp-Söner 

Dış Ünite düşük sıcaklık koruması 4                      Yanıp-Söner 

Kompresör düşük basınçlı koruma 7                      Yanıp-Söner 

Dış Ünite IGBT sensör hatası 8                      Yanıp-Söner 





• Sayfa 14 •Sayfa 14 •

Avrupa Bertaraf Kuralları 

Bu cihazın atarken, aşağıdaki seçenekler vardır:

• belirlenen belediye elektronik atık toplama tesisinde cihazın bertaraf edin.

• Yeni bir cihaz satın alırken, perakendeci ücretsiz olarak eski cihazı geri alacak.

• Üretici de ücretsiz eski cihazı geri alacak.

NOT: orman veya diğer doğal ortamda bu cihazın atılması sağlığınızı tehlikeye sokan ve çevre için kötü. 
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Avrupa Ülkeleri'nden kullanıcıların bu üniteyi uygun şekilde elden çıkarması gerekebilir. Bu cihaz, soğutucu ve 
diğer potansiyel olarak tehlikeli malzemeler içermektedir. Bu cihazı elden çıkarırken, yasa özel toplama ve 
işleme gerektirir. Bu ürünü ev atığı veya sınıflandırılmamış belediye atığı olarak atmayın.

• cihazı sertifikalı hurda metal satıcılarına satınız..

NOT: orman veya diğer doğal ortamda bu cihazın atılması sağlığınızı tehlikeye sokan ve çevre için kötü. 

Tehlikeli maddelerin yeraltı suyuna sızıntı ve besin zincirine girebilir.
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Sıra No Firmanın Bulunduğu İl Firma Adı Firma Adresi Firma Telefonu Fax E-Mail

1 KAYSERİ ABDULKADİR SINAVLI - GARANTİ SOĞUTMA HÜRRİYET MAH. MEVLANA CAD. NO:6/A MELİKGAZİ KAYSERİ 903523868484 903523208734 garantisogutma@hotmail.com

2 KONYA ADEM AYAR - AYARSAN SOĞUTMA KUZGUNKAVAK MAH. CİHANGİR CAD. . NO:3/A 903323525152 903323525343 ayarsan@iklimsa.com

3 UŞAK ADEN ÇİNAR KÖME MAHALLESİ ÇAMLI SOKAK NO:19/B 902762155977 902762155977 karabulut2020@hotmail.com

4 İZMİR ARDA TEKNİK-MAHİR CELAYİR Esnaf GÜVEN MAH. ONAT CAD. NO:131/A - / BUCA 902324339599 02324339599 mahir-celayir@hotmail.com

5 İSTANBUL ATILIM TEK ISITMA SOĞUTMA KLİMA SİSTEMLERİ TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. ATAKENT MAH.DADALOĞLU CAD. NO:34/C ÜMRANİYE/ 902163443444 902165218914 atilim@atilimtek.com

6 İSTANBUL BAŞARANN TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TELSİZLER MAH. DERNEK CAD. NO:6/A KAĞITHANE 902122813394 902123253780 basaranteknik@superonline.com

7 MERSİN BAYRAM İKİZ - KIZILMURAT MAH.2704 SOK.ESKİ HAL CAD.NO:50 TARSUS 03246248433 03246248433 musteri@tse.org.tr

8 İSTANBUL BEŞLER ELEKTRİK BOBİNAJ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. GÜRSEL MAHALLESİ, BAHÇELER CADDESİ, NO.31/A KAGITHANE 05348996553 902122206517 iklimsabesler@hotmail.com

9 ADANA CEYLAN SOĞUTMA - SOMER ÇAYIRCI ESNAF/941 YENİ BARAJ MAH 68032 SOKAK ÇAĞLA APARTMANI ZEMİN KAT 2/A SEYHAN/ 903222242022 0322 228 20 28 -

10 İSTANBUL ÇABA SERVİS/HAMZA SARIKAYA ESNAF F.ÇAKMAK MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD.ERENLER SOK. NO:16 BAHÇELİEVLER/İST. 02124441383 02124441383 daikin@cabaservis.com

11 İSTANBUL ÇALIK KLİMA ELEKTROTEKNİK SAN.İÇ VEDIŞ TİC.LTD.ŞTİ. BOSTAN MAH. ÖMER HAYYAM CAD. NO:82 BEYOĞLU 902122371260 902122371891 calikklima@hotmail.com

12 ŞANLIURFA ÇINAR SOĞUTMA-NECATİ ÇINAR SAHIS BARIŞ MAH YEŞİLOVA SK NO:12/1 / SURUÇ 904146114646 904146114646 musteri@tse.org.tr

13 ERZİNCAN EBUBEKİR AKAR-AKAR ELEKTRİK NEDİM MURADOĞLU İŞ MERKEZİ NO:10 904462142464 904462241799 akar.elektrik24@gmail.com

14 DİYARBAKIR FERHAT KÜRKÜT-TEKNO SOĞUTMA BEYAZ EŞYA VE EV ALET TAMİR PEYAS MAH.YILMAZ GÜNEY CAD.GÜNEŞ 1 APT.ALTI 04122573814 04122573814 musteri@hotmail.com

15 İSTANBUL FERRO TEKNİK-HAYRİ NURETTİN PEÇEN SAPANBAĞLARI MH. KARAAĞAÇ CD. NO:5/B PENDİK 02163898144 02165170501 info@ferroteknik.net

16 İSTANBUL GÜRBÜZ ELEKTRİKLİ EVALETLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. FENERYOLU FAHİR AÇAN S. NO:7 /1 KADIKÖY 902164188232 902163309049 rafeterdinc@gurbuzevaletleri.com

17 İSTANBUL GÜRBÜZ TİCARET DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI VE KLİMA SANAYİ LTD ŞTİ AKATLAR KARANFİL MAH. ZEYTİNOĞLU CAD. ÇINAR SOK. NO:260 BEŞİKTAŞ/ 902123513896 902123513162 murat@gurbuzticaret.com

18 İSTANBUL ÖZÇAĞRI ISITMA SOĞUTMA HİZ.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. FEVZİ ÇAKMAK MAH.ÇAKMAK SOK.NO.20/B / KÜÇÜKÇEKMECE 02126240323 02124244150 hyb@simaydanismanlik.com.tr

19 UŞAK SAÇLIOĞLU SOĞUTMA -MEHMET NAZIM SAÇLI İSLİCE MAH. GÜMÜŞ SOKAK NO:36 901231234567 0 276 223 3943 saclıoglu@

20 HATAY YELİZ ISITMA VE SOĞUTMA-MEHMET FATİH ÖZBADEMCİ İSTİKLAL MAH. TALAT PAŞA SOKAK . NO:1 / ERZİN 903266814303 03266814832 yelizbobinaj@hotmail.com

21 İSTANBUL YILDIRIM SOĞUTMA ISITMA VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. EMNİYET EVLERİ MAH. ÇELEBİ MEHMET SOK. NO:16 A/B 4.LEVENT- KAĞITHANE/ 902122811157 902122683535 yidirimsogutma@gmail.com

22 TRABZON ZEHRA BAŞ KARSAN SOĞUTMA İSKENDERPAŞA MAH.DENİZ SOKAK NO:4/B 904623221625 0462 326 54 36 karsansogutma@iklimsa.com

FG EUROPE KLİMA TEKNOLOJİLERİ SAN.TİC.A.Ş. / Y.SERVİS LİSTESİ


