
Flair Duvar Tipi Split Klima

FLR0901HW / FLR0901HWO

FLR1201HW / FLR1201HWO

FLR1801HW / FLR1801HWO

FLR2401HW / FLR2401HWO

KULLANIM KILAVUZU



Bu cihazın; fiziksel, duyusal veya zihinsel becerileri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan 
(çocuklar dahil olmak üzere) kişiler tarafından, kendilerinin güvenliğinden sorumlu kişinin gözetimi 
veya yönlendirmesi olmaksızın kullanımı uygun değildir. Çocukların bu cihazla oynamadıklarından 
emin olmak için kontrol edilmesi gereklidir. 

Klimanın montajı, taşınması veya bakımı gerekirse,  bunu yapmak için lütfen önce satıcı veya 
bölgenizdeki servis merkeziyle bağlantı kurun. Klima ile ilgili montaj, taşınma veya bakım gibi 
işlemler, uzman personel tarafından yapılmalıdır. Aksi halde, ciddi hasara, kişisel yaralanma veya 
ölüme neden olabilir. 

Bu işaret, bu ürünün AB genelinde diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini 
gösterir. Kontrolsüz atıkların çevre veya insan sağlığına zarar vermesini önlemek üzere, 
maddi kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını teşvik etmek için sorumlu bir 
şekilde geri dönüştürün. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için lütfen iade ve toplama 
sistemlerine veya satış kanalına başvurun. Bu ürün çevre için güvenli geri dönüşüme 

uygundur. 

Notices 

R32: 675 

 

 
 



Cihaz, yanıcı gaz R32 ile doldurulmuştur. 

Bu cihazı kullanmadan önce, ilk olarak kullanım kılavuzunu okuyun.  

Bu cihazı monte etmeden önce, ilk olarak montaj kılavuzunu okuyun.  
 
Bu cihazı onarmadan önce, ilk olarak servis kılavuzunu okuyun.  
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UYARILAR:
Buz çözme işlemini hızlandırmak veya temizlemek için imalatçı firma tarafından 
önerilenlerin dışındaki araçları kullanmayın. Onarım gerekiyorsa, en yakın yetkili 

servis merkeziyle bağlantı kurun. Uzman olmayan kişiler tarafından yapılan 
müdahaleler tehlikeli olabilir. Cihaz, ateş kaynakları (örneğin: çıplak alev, çalışan 

gazlı aletler...) olmayan bir odada saklanmalıdır. Delmeyin veya ateşe atmayın. 

Cihaz, düşük yanıcı özellikteki R32 gaz ile doldurulmuştur. Tamirat için, sadece 
üreticinin talimatlarına kesinlikle uyun. Soğutucuların kokusuz olduğunu 
unutmayın. Uzman kılavuzunu okuyun. 

  

 

 

 

 
Soğutucu akışkan 

 Klimanın fonksiyonunu yerine getirmesi için, sistemde özel bir soğutucu akışkan 
dolaşır. Kullanılan soğutucu, fluorür R32'dir. Soğutucu, yanıcı özellikte ve 
kokusuzdur. Ayrıca, belirli koşullarda patlamaya da yol açabilir. Ancak, 
soğutucunun tutuşma derecesi çok düşüktür. Sadece ateşle tutuşturulabilir. 

 En çok kullanılan soğutucu akışkanlara kıyasla R32, ozon tabakasına zarar 
vermeyen, kirletmeyen bir soğutucu akışkandır . Sera etkisi de oldukça 
düşüktür. R32, çok yüksek enerji verimliliği sağlayan çok iyi termodinamik 
özelliklere sahiptir. Bu nedenle cihazlar daha az soğutucu akışkan miktarına 
ihtiyaç duyarlar. 

 

gaz 



DİKKAT 
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Uyarılar 

Çalıştırma ve Bakım 
 Bu cihaz; 8 yaşından itibaren çocuklar ve yetişkinler ile 

cihazın güvenli kullanımıyla ilgili gözetim veya 

yönlendirmenin olması ve tehlikelerin farkına varması 

koşuluyla fiziksel, duyusal veya zihinsel becerileri 

azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler 

tarafından kullanılabilir. 
 Çocuklar cihazla oynamamalıdır. 
 Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim olmaksızın 

çocuklar tarafından yapılmamalıdır. 
 Klimayı çoklu prize bağlamayın. Aksi halde yangın 

tehlikesi doğabilir. 
 Klimayı temizlerken güç kaynağı bağlantısını kesin. 

Aksi halde elektrik çarpmasına neden olabilir. 
 Besleme kablosu hasar görmüşse, bir tehlike 

yaratmaması için üretici, servis teknisyeni veya benzeri 
uzman kişiler tarafından değiştirilmesi gerekir. 

 Elektrik çarpmasını önlemek için klimayı suyla 
yıkamayın. 

 İç üniteye su püskürtmeyin. Elektrik çarpmasına veya 

arızaya neden olabilir. 
 Filtreyi çıkardıktan sonra, yaralanmaları önlemek için 

kanatçıklara dokunmayın. Deformasyona veya yangın 

tehlikesine neden olmamak için, filtreyi kurutmak 

amacıyla ateş veya saç kurutma makinesi kullanmayın. 

 



Uyarılar 
 

DİKKAT  

 Bakım, uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Aksi 
halde, kişisel yaralanma veya hasara neden olabilir. 

 Klimayı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Elektrik 
çarpmasına veya hasara neden olabilir. Klimanın tamir 
edilmesi gerekiyorsa lütfen satıcınıza başvurun. 

 Hava girişi veya çıkışlarına parmaklarınızı veya 
cisimleri uzatmayın. Kişisel yaralanmalara veya hasara 
neden olabilir. 

 Hava girişi ve çıkışlarını kapatmayın. Arızaya sebep 
olabilir. 

 Arızaya sebep olacağından uzaktan kumanda üzerine 
su dökmeyin. 

 Aşağıdaki durumlar meydana geldiğinde, lütfen klimayı 
kapatın, gücü hemen kesin ve servis için yetkili satıcıya 
veya yetkili uzmanlara başvurun. 
 Güç kablosu aşırı ısınmış veya hasarlı. 
 Çalışırken anormal sesler çıkıyor. 
 Sigorta sık sık kapatıyor. 
 Klimadan yanık kokusu geliyor. 
 İç ünite sızdırıyor. 

 Klima normal olmayan koşullarda çalışıyorsa, 
arızalanma, elektrik çarpması veya yangın tehlikesine 
neden olabilir. 

 Acil durum çalıştırma anahtarı ile üniteyi açar veya 
kapatırken, lütfen bu anahtarı metal olmayan yalıtkan 
bir cisimle bastırın. 

 Dış ünitenin üst paneline basmayın veya ağır 
nesneler koymayın. Hasar veya kişisel yaralanmaya 
neden olabilir. 
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Uyarılar 
 

DİKKAT 
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Cihazın Montajı 
 Montaj, uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Aksi 

halde, kişisel yaralanma veya hasara neden olabilir. 
 Cihazı kurarken elektrik güvenlik yönetmeliklerine 

uyulmalıdır. 
 Yerel güvenlik yönetmeliklerine göre, yetkili güç 

besleme devresi ve sigorta kullanın. 
 Sigorta kullanın. Aksi takdirde arızaya neden 

olabilir.    
 Tüm kutuplarda en az 3 mm'lik bir kontak aralığına 

sahip bir tüm kutuplu devre kesici şalterin sabit 
tesisat olarak bağlanması gerekir. 

 Uygun kapasiteli bir devre kesiciyi de dikkate alarak 
lütfen aşağıdaki tabloyu inceleyin. Hava anahtarı; 
mıknatıslı bağlaşım ve ısıtmalı bağlaşım 
fonksiyonuna sahip olmalıdır, bu durumda kısa 
devre ve aşırı yük koruması yapabilir. 

 Klima doğru topraklanmalıdır. Yanlış topraklama 
elektrik çarpmasına neden olabilir. 

 Nitelikli olmayan güç kablosu kullanmayın. 
 Güç kaynağının, klimanın gerektirdiği koşulları 

karşıladığından emin olun. Çıkışı dalgalı güç 
beslemesi veya doğru olmayan tesisat arızaya 
neden olacaktır. Klimayı kullanmadan önce lütfen 
uygun güç kaynağı kablosu takın. 

 Elektrik prizinin faz iletkeni, nötr iletkeni ve 
topraklama kablosunu doğru şekilde bağlayın. 

 Elektrik ve güvenlikle ilgili herhangi bir çalışmaya 
başlamadan önce güç kaynağı beslemesini 
kapadığınızdan emin olun. 

 



Uyarılar 
 

DİKKAT 
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 Montaj tamamlanmadan önce gücü kullanmayın. 
 Besleme kablosu hasarlıysa, bir tehlikeye yol 

açmamak için onarımın üretici, servis temsilcisi veya 
yetkili teknisyen tarafından yapılması gerekir. 

 Soğutucu akışkan devresinin sıcaklığı yüksek 
olacaktır, lütfen ara bağlantı kablosunu bakır borudan 
uzak tutun. 

 Cihaz, ulusal kablolama yönetmeliklerine uygun 
olarak monte edilmelidir. 

 Montaj sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır. 
 Klima birinci sınıf bir elektrikli cihazdır. Bir uzman 

tarafından ve özel topraklama cihazı kullanılarak 
doğru şekilde topraklanmalıdır. Lütfen daima etkili bir 
şekilde topraklandığından emin olun, aksi halde 
elektrik çarpmasına neden olabilir. 

 Klimadaki sarı-yeşil kablo, başka amaçlarla 
kullanılmayacak topraklama iletkenidir. 

 Topraklama direnci ulusal elektrik güvenliği 
yönetmeliklerine uygun olmalıdır. 

 Cihaz, prize erişilebilecek bir konuma takılmalıdır. 
 İç ünite ve dış ünitenin tüm kabloları bir uzman 

teknisyen tarafından bağlanmalıdır. 
 Güç bağlantı kablosunun uzunluğu yetersizse, yeni bir 

kablo için lütfen tedarikçi ile görüşün. Kabloyu 
kendiniz uzatmaya çalışmayın. 

 



Uyarılar 
 

DİKKAT 

 Fişli klimalar için, montaj tamamlandıktan sonra 
prize erişilebilir mesafede olmalıdır. 

 Direkt bağlı fişsiz klimalar için, besleme hattına bir 
sigorta takılmalıdır. 

 Klimayı başka bir yere taşımanız gerekirse, bu 
işlemi sadece uzman teknik personelin yapması 
gerekir. Aksi halde, kişisel yaralanma veya hasara 
neden olabilir. 

 Yer seçiminde, çocukların erişemeyeceği ve 
hayvanlardan veya bitkilerden uzak yerler olmasına 
dikkat edin. Bu olamıyorsa, güvenlik amacıyla lütfen 
etrafını çitle çevirin. 

 İç üniteler duvara bitişik monte edilmelidir. Bu 
ürünün montajı ve kullanımı talimatları üretici firma 
tarafından sağlanmaktadır. 

Çalışma sıcaklık aralığı 
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 İç ortam tarafı DB/WB(℃ ) Dış ortam tarafı DB/WB(℃ ) 
Maksimum soğutma 32/23 43/26 
Maksimum ısıtma 27/- 24/18 

NOT: 
● Çalışma sıcaklık aralığı (dış ortam sıcaklığı) :  

-15℃ ~ 43℃’dir. 

 



hava girişi 

panel 
İç Ünite 

aux.düğm
esi 

horizontal louver 

air outlet 

sıcaklık göstergesi 
indicator güç göstergesi 

indicator 
alıcı  

(Gösterge içeriği veya konumu yukarıda gösterilenlerden 

farklı olabilir, lütfen gerçek ürünlere bakın) uzaktan kumanda  
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Parçaların adları 
Name 

filtre 
 
 
yard. tuş 
 
 
 
 
yatay havalandırma 
kapağı 
 

hava çıkışı 

 



1 

2 

3 

4 

5 

Açma/Kapama Tuşu 

Mod Tuşu 

Fan Tuşu 

▲/ düğmesi 

Swing / Salınım Tuşu  

Sleep / Uyku Tuşu 
 

Sıcaklık Tuşu 
 

Turbo Tuşu 

I Feel Fonksiyon Tuşu 

Timer / Zamanlayıcı Tuşu 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1    
2 

3 4 
5 

7 

9 

   
6 

8 
10 

   

X-Fan Tuşu 

Light / Ekran Işığı 12 
11 

Uzaktan kumanda üzerindeki tuşların tanıtımı 
Sıcaklık görüntü tipi 

:İç ortam sıcaklığı :Ayar sıc. 
: Dış ortam sıcaklığı. 

Turbo mod 
Fan hızı ayarı 

Sinyal gönderme  
Çocuk kilidi 

Sağlık fonksiyonu 
havalandırma            
8℃ ısıtma fonksiyonu 

    Çalışma modu 
Otom. mod 
Soğutma modu 
Kurutma modu 
Fan modu   
Isıtma modu 

Ayarlanan sıc. 
Uyku modu 

Işık fonksiyonu 
Hissedien Sıc. fonksiyonu 
I feel function X-fan modu 
Zaman ayarı 

ZAMANLAYICI AÇMA/KAPAMA 

Yukarı & aşağı salınma 
NOT: Bu genel bir uzaktan kumandadır. Bu fonksiyon, bazı modellerde mevcuttur, bazı 

modellerde ise yoktur. Lütfen gerçek modellere bakınız. 

   

 

   

  

 

 

  

  

 

 

 

Uzaktan kumanda üzerindeki tuşlar 
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Not: Bu, genel amaçlı bir uzaktan kumandadır ve çok 

fonksiyonlu klimalarda kullanılabilir; modelin sahip olmadığı 

bazı fonksiyonlar için, uzaktan kumanda üzerindeki ilgili 

düğmeye basıldığında ünitenin orijinal çalışma durumunu 
koruyacağı unutulmamalıdır. 

 



Uzaktan kumanda üzerindeki tuşların tanıtımı 
 Not: 
● Bu, genel amaçlı bir uzaktan kumandadır ve çok fonksiyonlu klimalarda kullanılabilir; 

modelin sahip olmadığı bazı fonksiyonlar için, uzaktan kumanda üzerindeki ilgili tuşa 
basıldığında ünitenin orijinal çalışma durumunu koruyacağı unutulmamalıdır. 

● Gücü açtığınızda klimadan bir ses duyulur. Çalışma göstergesi " ", AÇIK (kırmızı 

gösterge) durumdadır. Ardından, uzaktan kumandayı kullanarak klimayı 

çalıştırabilirsiniz. 
● Açık durumunda, uzaktan kumanda üzerindeki tuşa basıldığında, uzaktan kumanda 

ekranındaki " " sinyal simgesi bir kez yanıp söner ve klima "di" ses verir, bu da 

sinyalin klimaya gönderildiği anlamına gelir.  
● Kapalı durumunda, uzaktan kumanda ekranında sıcaklık ve saat simgesi görüntülenir 

(Zamanlayıcı açık, zamanlayıcı kapalı ve ışık fonksiyonları ayarlanmışsa, ilgili simgeler 

aynı anda uzaktan kumanda ekranında da görüntülenecektir); Açık durumunda, 

ekranda ilgili ayar fonksiyon simgeleri görüntülenecektir. 

 

 3  Fan Tuşu  

Bu tuş, fan hızını AUTO'dan , , 'ye, ardından tekrar AUTO'ya dönen 
sırada ayarlamak için kullanılır.  
Not: Kurutma modunda fan, düşük hızda çalışır. 

 4▲ /  Tuşu 
 

   

Ayar sıcaklığını artırmak/azaltmak için ▲/  tuşuna basın. OTOMATİK modda, 
sıcaklık ayarı yapılamaz. 

 

Timer On ve Timer Off olarak ayarlandığında, zamanı ayarı için "▲" veya " " 
tuşuna basın. 

 5  Swing Tuşu 
Bu tuşa basarak yukarı ve aşağı salınma açısını ayarlayabilirsiniz 

 6  Sleep Tuşu  

Uyku fonksiyonunu açmak için, Soğutma veya Isıtma modunda bu tuşa basın. 
Uyku fonksiyonunu iptal etmek için bu tuşa tekrar basın. Fan, Kurutma ve 
Otomatik modlarında bu fonksiyon kullanılamaz. 

 

ISITMA 
OTOMATİK SOĞUTMA KURUTMA FAN 

1  On/Off  Tuşu  
 

Üniteyi açmak için bu tuşa basın, kapamak için bu tuşa tekrar basın.  
 

2  Mode Tuşu  
 

Bu tuşa her bastığınızda, aşağıdaki gibi döngüsel olarak değişen OTOMATİK, 
SOĞUTMA, KURUTMA, FAN ve ISITMA  modlarından biri seçilir:  
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“ 



Uzaktan kumanda üzerindeki tuşların tanıtımı 
  7  Temp Tuşu 
Bu tuşa bastığınızda, iç ünite ekranında iç ortam için ayarlanan sıcaklığı ve iç ortamın 
sıcaklığını görebilirsiniz. Uzaktan kumandadaki ayar, aşağıdaki gibi döngüsel olarak 

seçilir:       görüntü yok 

Not: 
● Bazı modellerde dış ortam sıcaklık göstergesi yoktur. Bu durumda, iç ünite, "      " 

sinyalini alır, ancak iç ortam sıcaklık ayarını gösterir. 

 8  Turbo Tuşu 
SOĞUTMA veya ISITMA modunda, Turbo fonksiyonunu açmak/kapamak için bu 
düğmeye basın. 
  9  I Feel Tuşu 
I FEEL fonksiyonunu başlatmak için bu tuşa basın, uzaktan kumanda ekranında " " 
görüntülenecektir. Bu fonksiyon ayarlandıktan sonra, uzaktan kumanda algılanan 
ortam sıcaklığını kontrol ünitesine gönderir ve ünite, iç ortam sıcaklığını, tespit edilen 
sıcaklığa göre otomatik olarak ayarlayacaktır.I FEEL fonksiyonunu kapatmak için bu 
düğmeye tekrar basın, " " kaybolacaktır. I FEEL fonksiyonu açıldığında, uzaktan 
kumandanın, uzaktan kumandadan iç üniteye gönderilecek sinyalin alınabileceği bir 
mesafede olması gerekir.  

 

 

10 Timer Tuşu  
• AÇIK durumunda, zamanlayıcıyı KAPALI duruma getirmek için bu düğmeye basın; 
KAPALI durumunda, AÇIK duruma getirmek için bu düğmeye basın. 
• Bu düğmeye bir kez basın ve gösterilecek HOUR ON (OFF) karakterleri yanıp 
sönmeye başlar. Bu arada, zamanlayıcı ayarını yapmak için "▲" veya " " düğmesine 
basınız ("▲"  veya " " düğmesini basılı tutarsanız zaman hızlı değişecektir). Zaman 
ayar aralığı 0,5 ~ 24 saattir. 
Zamanlayıcı ayarını onaylamak için bu düğmeye tekrar basın ve HOUR ON (OFF) 
karakterlerinin yanıp sönmesi duracaktır. 
Eğer karakterler yanıp sönerken zamanlayıcı düğmesine basılmazsa, 5 sn'den sonra 
zamanlayıcı ayar durumundan çıkacaktır. Zamanlayıcı onaylanmış durumdayken, 
tekrar bu düğmeye basılırsa zamanlayıcıyı iptal etmiş olursunuz. 

11 X-Fan Tuşu  
SOĞUTMA veya KURUTMA modunda X-fan fonksiyonunu açmak için bu düğmeye 
basın. Bu fonksiyon başlatıldığında, iç ünite fanı, cihazı uzaktan kumandayla 
kapattıktan sonra bir süre daha düşük hızda çalışmaya devam edecektir. 

12 Light Tuşu  
Ekran ışığını açmak için bu düğmeye basın, kapatmak için bu düğmeye tekrar basın. 
Birlikte kullanılan Tuş fonksiyonları 

 
 

"▲" ve " " düğmelerinin birlikte kullanımı: Kilit  
Tuş takımını kilitlemek veya kilidini açmak için "▲" ve " " tuşlarına aynı anda 3sn süreyle 

basın. Uzaktan kumanda kilitliyse,  görüntülenir. Bu durumda, herhangi bir tuşa basılırsa, 
 simgesi üç kez yanıp sönecektir. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
“
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Uzaktan kumanda kaybolduğu veya hasar gördüğünde, klimayı açmak veya kapatmak 
için lütfen yardımcı düğmeyi kullanın. Şekilde görüldüğü gibi, paneli kaldırın, klimayı 
açmak veya kapatmak için yardımcı düğmeye basın. Klima açıldığında, otomatik 
modda çalışacaktır. 

Birlikte kullanılan Tuş fonksiyonları 
 

Enerji tasarrufu fonksiyonunu başlatmak için SOĞUTMA modunda "TEMP" ve "TIMER" 
tuşlarına aynı anda basın. Uzaktan kumandadaki ekranda "SE" görüntülenir. 
Fonksiyondan çıkmak için işlemi tekrarlayın. 

ISITMA modunda "TEMP" ve "TIMER"  düğmelerine aynı anda basın.Uzaktan 
kumanda üzerindeki ekranında "  " simgesi ve seçili sıcaklık "8 ℃" görüntülenir. (46 
℉ Fahrenheit kabul edilerek). Fonksiyondan çıkmak için işlemi tekrarlayın. 

 

"MODE" ve " " tuşlarının birlikte kullanımı: 
  Fahrenheit ve santigrat arasında geçiş yapma  
 

 

WIFI Fonksiyonu* 
WIFI fonksiyonunu açmak veya kapatmak için "MODE" ve "TURBO" tuşlarına 
aynı anda basın. WIFI fonksiyonu açıldığında, uzaktan kumanda ekranında "

" simgesi görüntülenir; 10 saniye boyunca "MODE" ve "TURBO" tuşlarına 
aynı anda basılırsa, uzaktan kumanda WIFI sıfırlama kodunu gönderecek ve 
WIFI fonksiyonu açılacaktır. Uzaktan kumanda enerjilendirildiğinde, WIFI 
fonksiyonu varsayılan olarak AÇIK durumda olacaktır. 

*Bu fonksiyonlar sadece bazı modellerde mevcuttur.  

Uzaktan kumanda pillerinin değiştirilmesi 

 

1. Şekilde gösterildiği gibi, uzaktan kumandanın arka 

tarafındaki “ ” işaretine bastırarak pil bölmesinin                
kapağını ok yönünde kaydırın. 

2. İki adet 7 # (AAA 1,5V) kuru pili değiştirin ve "+" ve "-" 
kutupların doğru konumda olduklarından emin olun. 

3. Pil kutusunun kapağını yerine takın. 

çıkar 

Acil durum 

panel Yard.düğme 

DİKKAT: 
“Yard.”. düğmesine basmak için yalıtkan bir cisim kullanın 
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Ünite KAPALI durumunda, ℃ ve ℉ arasında geçiş yapmak için "MODE" ve " " 
tuşlarına aynı anda basın. 
 
 
(46℉ if Fahrenheit is adopted). Repeat the operation to quit the function. 

 

"TEMP" ve "TIMER" tuşlarının birlikte kullanımı: 
  Enerji tasarruf Fonksiyonu* 
 

"TEMP" ve "TIMER" düğmelerinin birlikte kullanımı: 
  8 ℃ Isıtma Fonksiyonu* 
 

Pil bölmesinin kapağı 

piller Sinyal gönderici 

 



Temizlik ve Bakım 
 

■ Temizlik yapmadan önce , elektrik çarpmaması için klimayı kapayın ve gücü 
kesin. 

■ Elektrik çarpmasını önlemek için klimayı su ile yıkamayın. 
■ Klima temizliğinde uçucu sıvı kullanmayın. 

       İç ünitenin yüzey temizliği    
İç ünitenin yüzeyi kirlenirse, silmek için kuru veya ıslak yumuşak bir bez 

kullanılması önerilir. 
NOT: 
● Temizlik yaparken paneli çıkarmayın. 

Paneli açın 
Paneli, şekilde görüldüğü gibi 
belirli bir açıyla yukarı kaldırın. 

1 
3 ● Filtreyi toz tutucu veya su ile 

temizleyin. 
● Filtre çok kirli ise, temizlemek 

için su (45℃ altında) kullanın 

ve kurutmak için serin veya 
gölgeli bir yere koyun. 

2 Filtreyi, şekilde görüldüğü 

gibi çıkarın. 

4 Filtreyi yerine takın ve kapağı 

sıkıca kapayın. 

Filtrenin temizlenmesi 

   

Filtreyi temizleyin 

Filtreyi çıkarın 

Filtreyi yerine takın 
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                     DİKKAT 
■ Filtre her üç ayda bir temizlenmelidir. Eğer ortam çok tozlu ise, temizlik daha 

sık aralıklarla yapılmalıdır.  
■ Filtreyi çıkardıktan sonra, yaralanmaları önlemek için kanatçılara dokunmayın. 
■ Deformasyon veya yangına yol açmamak için, filtreyi kurutmak amacıyla ateş 

veya saç kurutma makinesi kullanmayın. 

■  
 

DİKKAT: 

 



Arıza analizi 
Genel durum analizi 

Servis talebinde bulunmadan önce lütfen aşağıdaki maddeleri kontrol edin. 
Sorun giderilemiyorsa, lütfen yerel satıcı veya yetkili personelle bağlantı kurun. 
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Kontrol edilecek noktalar  

   

Çözüm 

 

 

 

 

 

 
İç ünite 
uzaktan 
kumanda 
sinyalini 
alamıyor  
veya   
uzaktan 
kumandada 
herhangi     
bir hareket      
yok 

 

 

 

 

 

 

 

 
İç       
üniteden  
hava       
çıkışı         
yok 

● Ciddi bir zarar var mı?       

(statik elektrik, dalgalı voltaj)? 
● Fişi çekin, 3 dakika sonra 

tekrar takın ve üniteyi tekrar 
açın. 

● Uzaktan kumanda sinyal 
alma sınırları içinde mi? 

 
● Sinyal alış mesafesi 8 m’dir. 

● Kapatan bir engel var mı? ● Engeli kaldırın. 
● Uzaktan kumanda cihazı, 

alıcıyı görecek şekilde 

yönlendirilmiş mi? 

● Uygun açıyı seçin ve uzaktan 

kumandayı iç ünitedeki 

alıcıya doğrultun. 
● Uzaktan kumandanın alış  

hassasiyeti düşük, ekran 
bulanık veya görüntü yok mu? 

● Pilleri kontrol edin. Eğer çok 

zayıflamışsa yeni pil takın. 

● Çalışır durumda uzaktan 
kumandanın ekranında 

görüntü yok mu? 

● Uzaktan kumanda hasarlı mı 

gözüküyor. Öyleyse yenisiyle 
değiştirin.  

 
● Odada floresan lamba mı var? 

● Uzaktan kumandayı iç 

ünitenin yakınına götürün. 
● Floresan lambayı kapayıp 

tekrar deneyin. 

● İç ünitenin hava girişi veya 

hava çıkışı kapalı mı? 
● Kapatan engeli kaldırın. 
 

● Isıtma modunda, iç ortam 

sıcaklığı ayar sıcaklığına  
ulaştı mı? 

● Ayarlanan sıcaklığa 

ulaşıldığında iç ünite hava 

üflemeyi keser. 
 
 

● Isıtma modu şimdi mi açıldı? 
● Soğuk hava üflenmemesi için 

iç ünite birkaç dakika 

gecikmeli olarak çalışmaya 

başlar, bu normaldir. 

 

Durum   
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Durum  

 

Çözüm 

 

 

 

 
 

Klima 
çalışmıyor 

● Elektrik kesik mi? ● Elektrik gelince deneyin 
recovery. 

● Fiş yerine oturmuş mı? ● Fişi yerine takın. 

● Hava anahtarı çalışmıyor 

veya sigorta mı atık? 
● Uzmanı, hava anahtarını 

veya sigortayı değiştirsin 
● Tesisatta arıza mı var? ● Uzman değiştirsin  
● Ünite durduktan hemen sonra 

tekrar mı başlatıldı? 
● ? 

● 3 dakika bekleyin, ardından 

üniteyi tekrar açın. 

● Uzaktan kumanda fonksiyon 
ayarları doğru mu? 

 
● Fonksiyonu sıfırlayın. 
 

 
İç ünite 

hava 
çıkışından 
buğu 

çıkıyor 

 
 

● İç ortamda sıcaklık ve         

nem yüksek mi? 
 

● İç ortam havası hızla 

soğutulmuştur. Bir süre 

sonra iç ortam sıcaklığı ve 

nem azalır ve buğu kaybolur. 

 

 

 
Sıcaklık 

ayarı 

yapılamıyor 

 
 

● Ünite otomatik modda mı 

çalışıyor? 
 

● Otomatik modda sıcaklık 

ayarı yapılamaz. Sıcaklık 

ayarı yapmak istiyorsanız 

lütfen çalışma modunu 

değiştirin. 

● İstediğiniz sıcaklık, ayarlanan 

sıcaklık aralığını aşıyor mu? 

 
● Sıcaklık ayar aralığı: 

16℃ ~30℃’dir . 
 

 
 

Soğutma 

(ısıtma) 

etkisi 
zayıf. 

 

● Voltaj çok mu düşük? ● Voltajın normal değerine 

gelmesini bekleyin. 
● Filtre kirlenmiş mi ? ● Filtreyi temizleyin. 

● Ayarlanan sıcaklık uygun 

aralıkta mı? 
● Sıcaklığı uygun aralığa 

ayarlayın. 

● Kapı veya penceler açık mı? ● Kapı veya penceleri kapayın. 

Koku 
çıkıyor 

 

● Koku yayan bir kaynak 
(örneğin mobilya veya sigara 
vb.) mı var? 

 

Arıza analizi 
 

● Koku kaynağını yok edin. 

● Filtreyi temizleyin. 

Kontrol edilecek noktalar 

 



Arıza analizi 
 

Hata Kodu 
● Klima normal durumda değilse, iç ünitedeki sıcaklık göstergesi, ilgili kodu 

görüntülemek üzere yanıp söner. Hata kodunu bulmak için lütfen aşağıdaki 
listeye bakın. 

Yukarıdaki gösterge şeması 
sadece referans içindir. Gerçek 
gösterge ve durum için lütfen 
gerçek cihaza bakınız. 

İç ünite 
göstergesi 

Hata kodu 
 

Not: Başka hata kodları için, lütfen servis için yetkili uzmanlarla bağlantı kurun. 

DİKKAT 
■ Aşağıdaki durumlar meydana geldiğinde, lütfen klimayı kapatın ve hemen elektriği 

kesin ve servis için yetkili satıcıya veya yetkili uzmanlara başvurun. 
 ● Güç kablosu aşırı ısınmış veya hasarlı. 

 ● Çalışma sırasında anormal sesler çıkıyor.  
● Klimadan yanık kokusu geliyor.    

■ Klimayı kendiniz onarmaya veya düzeltmeye çalışmayın. 
■ Klima anormal şekilde çalışıyorsa, arızaya, elektrik çarpmasına veya yangın 

tehlikesine neden olabilir. 
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Hata kodu Sorun giderme 
E5/E6/E8/ 
U8/H3/H6 

Cihazı yeniden başlattığınızda düzelebilir. Aksi takdirde, servis için 
lütfen yetkili uzmanlarla bağlantı kurun. 

C5/F0/F1/F2 Servis için lütfen yetkili uzmanlarla bağlantı kurun. 

 

   

Klima 
anormal 
çalışıyor 

●  Dışardan bir etki mi var?     

(gökgürültüsü, kablosuz 

cihazlar) ? 

● Gücü kapayın, tekrar açın, 

ardından cihazı açın. 

 
 

 

 
● Klima hemen şimdi mi açıldı 

(veya kapandı)?  
 

 
● Çıkan ses, ünitenin       

içindeki soğutucunun akış 

sesidir ve normaldir. 

 
Çıtırdama  
sesi geliyor 

 

● Klima hemen şimdi mi açıldı 

(veya kapandı)?  
 

 

 Bu ses, sıcaklık değişimi 
nedeniyle panel veya diğer 
parçaların genleşmesi ve/veya 
büzüşmesinden kaynaklanan 
sürtünme sesidir. 

 

 

 

Durum          

 

Çözüm  

 

 

“Su sesi” 

geliyor  
 

 Hava anahtarı sık sık kapanıyor. 
 İç ünite sızdırıyor 
 

Kontrol edilecek noktalar 

 



Soğutucu akışkan ile çalışma güvenliği 
    Montaj ve bakım elemanı için yeterlilik koşulları 

 

 Soğutma sistemiyle çalışan tüm teknik elemanlar, yetkili kuruluşlar tarafından 
verilen geçerli bir sertifika ve bu sektörde bilinen soğutma sistemleri konusunda 
deneyim sahibi olmalıdır. Cihazın bakım ve tamiri için başka teknisyene ihtiyaç 
varsa, bu elemanlar, yanıcı soğutucu uzmanı yetkililer tarafından denetlenmelidir. 

 Sadece bu ekipmanın üreticisinin önerdiği yöntemle tamir edilebilir. 
 

  Montaj notları 
 

 Klimanın, çıplak alev  bulunan bir odada kullanılmasına izin verilmez 
 Delik açmak veya bağlantı borusunu yakmak yasaktır. 
 Montaj öncesinde sızıntı testi yapılması zorunludur. 

Bakım notları 
 

 Bakım alanı veya oda alanının, etikette belirtilen koşulları karşılayıp 
karşılamadığını kontrol edin. 
- Sadece etikette belirtilen koşulları karşılayan odalarda çalıştırılabilir. 

 Bakım alanının iyi havalandırılmış olup olmadığını kontrol edin. 
- Çalışma süresince sürekli havalandırma mevcut olmalıdır.  

 Bakım alanında alev üreten veya potansiyel yangın kaynağı olup olmadığını 
kontrol edin. 

 Bakım alanında çıplak alev yasaktır ve sigara içilmemelidir.  
 

Kaynak 
 

Soğutucu sistem borularını bakım sırasında kesme veya kaynak yapılması 
gerekiyorsa, lütfen aşağıdaki adımları izleyin: 
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Yanıcı soğutucuyla çalışma güvenliği 
çalıSafety operation of flammable 
refrigerant 

a. Üniteyi kapatın ve güç kaynağını kesin 
b. Soğutucu akışkanı boşaltın 
c. Vakumlama yapın 
d. N2 gazı ile temizleyin 
e. Kesme veya kaynak yapın 
f.  Kaynak yapılması için servis noktasına götürün 

 Soğutucu akışkan, özel depolama tankına geri boşaltılmalıdır. 
 Vakum pompasının çıkışı yakınında çıplak alev olmadığından ve iyi 

havalandırıldığından emin olun. 

Soğutucu Akışkanın Doldurulması 
 R32'ye özel soğutucu vakum pompası ve geri toplama cihazı kullanın. Farklı tür 

soğutucu akışkanların birbirine karışmadığından emin olun. 
 Soğutucu akışkan tankı, akışkan doldurulurken dik tutulmalıdır.  
 Doldurma bittikten sonra, test yapmadan önce lütfen sızıntı kontrolü yapın; bir 

diğer sızıntı kontrolü, boşaltılırken yapılmalıdır. 
 

Taşınma ve depolamada güvenlik yönergeleri 
 

 Lütfen hazneyi boşaltma ve açmadan önce yanıcı gaz detektörünü kullanarak 
kontrol edin.  

 Ateş kaynağı bulundurulmaz ve sigara içilmez. 
 Lokal kurallar ve yasalar a göre montaj yapılmalıdır. 
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SATIŞ SONRASI HİZMETLER BİLGİSİ: 
Servis ihtiyacınız için lütfen așağıdaki adresten firmamıza ulașınız. 
ALARKO CARRIER SAN. TİC. A.Ş. SATIŞ SONRASI HİZMETLER DEPARTMANI. 

ADRES: GOSB - Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Cad. 41480 Gebze - 
KOCAELİ 
TELEFON: +90 262 648 60 00 
FAKS: +90 262 648 60 08  .
 www.alarko-carrier.com.tr / info@alarko-carrier.com.tr



: GOSB - Gebze Org. San. Bölgesi, Ş. Bilgisu Cad.  41480 Gebze-KOCAELİ
  Tel: (0262) 648 60 00 - Fax: (0262) 648 60 08
: Sedat Simavi Sok. No: 48, 06550 Çankaya - ANKARA
  Tel: (0312) 409 52 00 - Fax: (0312) 440 79 30
: Şehit Fethibey Cad. No:55, Kat:13, 35210 Pasaport - İZMİR
  Tel: (0232) 483 25 60 - Fax: (0232) 441 55 13
: Ziyapaşa Bulvarı Çelik Ap. No : 25/5-6, 01130 ADANA
  Tel: (0322) 457 62 23 - Fax: (0322) 453 05 84
: Mehmetçik Mahallesi Aspendos Bulvarı No: 79/5 - ANTALYA
  Tel: (0242) 322 00 29 - Fax: (0242) 322 87 66
: 444 0 128

İSTANBUL  

ANKARA

İZMİR

ADANA

ANTALYA

MDH
web: www.alarko-carrier.com.tr
e-posta: info@alarko-carrier.com.tr




