KLİMA CİHAZI UZAKTAN KONTROL ÜNİTESİ
KULLANMA KILAVUZU
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GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
1. Kılavuzu kullanmadan önce, alınması gereken tedbirleri dikkatlice okuyunuz ve cihazı bu
tedbirler doğrultusunda çalıştırınız.
2. Bu bölümdeki talimatlar güvenlik amaçlıdır, emniyetli çalışma şartlarını korumaya özen
gösteriniz.
Bu işaret, doğru şekilde uygulanmadığı takdirde, kullanıcıların veya servis
elemanlarının ölüm veya ciddi şekilde yaralanmasıyla sonuçlanacak prosedürleri
işaret etmektedir.
1. Bu kontrol ünitesini bireysel olarak montaj etmeye çalışmayınız.
2. Bu kontrol ünitesi kullanıcıların üzerinde tamirat yapabilecekleri parçalar içermemektedir.
Arıza ve tamiratlar için yetkili servise müracaat ediniz.
3. Yer değiştirme söz konusu olduğunda, devreden çıkarma ve tekrar montaj işlemleri için
yetkili servise müracaat ediniz.
4. Eğer herhangi bir problem meydana gelirse (yanık kokusu… vb. ), çalışmayı durdurmak için
elektrik şalterini derhal kapatınız ve yetkili servise müracaat ediniz.
Bu işaret, doğru şekilde uygulanmadığı takdirde, kullanıcıların ölüm veya ciddi
şekilde yaralanmasına yol açabilecek prosedürleri işaret etmektedir.

Bu işaret, doğru şekilde uygulanmadığı takdirde, kullanıcılara veya donanıma
zarar verebilecek prosedürleri işaret etmektedir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrol ünitesini suyla direkt temasa maruz bırakmayınız.
Kontrol ünitesini ıslak eller ile kullanmayınız.
Anahtarlara keskin cisimler ile dokunmayınız.
Kontrol ünitesini, klimayı veya filtreyi temizlerken her zaman elektrik şalterini kapatınız.
Montaj edilecek olan yeri herhangi bir hasar olup olmadığı konusunda kontrol ediniz.
Herhangi bir elektrik ekipmanın kontrol ünitesinden en az 1 m uzakta olduğundan emin
olunuz.
7. Kontrol ünitesini herhangi bir ocak veya ısıtma aparatının yanına montaj etmeyiniz.
8. Kontrol ünitesini montaj ederken, küçük çocukların erişimini engellemek için gerekli
önlemleri alınız.
9. Kontrol ünitesi yanında yanıcı gazlar kullanmayınız.
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ELEMANLARIN İSİMLERİ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Çalıştır / Durdur Butonu
Sıcaklık Ayar Butonu
Ana Kontrol Butonu
Fan Kontrol Butonu
Sıcaklık Sensör Butonu
Enerji Tasarruf Butonu
Zamanlayıcı Modu (Saat Ayarı)
Gün (Tatil) Butonu
Geri Alma Butonu
Zaman Ayar Butonu
Silme Butonu
Ayarlama (Onay) Butonu
Yatay hava akış yönü ve kanatçık
sallama (swing) butonu
Düşey hava akış yönü ve kanatçık
sallama (swing) butonu
Çalışma Lambası
Zamanlayıcı ve Saat Göstergesi
Çalışma Modu Göstergesi
Fan Hızı Göstergesi
Çalışma Sabitleme Göstergesi
Sıcaklık Göstergesi
Çözülme Göstergesi
Düşey kanatçık sallama (swing)
göstergesi
Yatay kanatçık sallama (swing)
göstergesi
Sıcaklık Sensör Göstergesi
Enerji Tasarruf Modu Göstergesi
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HAZIRLIK AŞAMALARI
SAAT VE TARİHİ AYARLAMA

TIMER MODE butonuna 2 saniye veya fazla
bir süre basınız. Uzaktan kumanda ünitesindeki
zaman göstergesi yanıp sönecektir.

DAY butonuna basınız ve günü seçiniz. Seçilen günün
etrafında

işareti görünecektir.

( Pazartesi günü Saat : 10:00 )

SET TIME butonuna basınız ve saati ayarlayınız.
• Saati 1 dakikalık artışlarla ayarlamak için butona arka arkaya basınız.
• Saati 10 dakikalık artışlarla ayarlamak için butona arka basınız ve bir süre bekleyiniz.

İşlemi tamamlamak için tekrar basınız.

ÇALIŞMA
NOT : Isıtma ile ilgili talimatlar yalnızca “ISI POMPALI“ ve “ISI GERİ KAZANIMLI” modeller için geçerlidir.

ÇALIŞMAYI BAŞLATMA / DURDURMA
START / STOP butonuna basınız.
Çalışma Lambası
Klima Devrede : Işık Yanar.
Klima Kapalı : Işık Yanmaz.

4

ÇALIŞMA MODUNU BELİRLEME
ÇALIŞMA MOD AYARI

AUTO ve FAN modu, ISI POMPALI modellerde seçilemez.

ü Çalışma modunu ayarlamak için MASTER CONTROL butonuna basınız.
ü Eğer DRY seçilirse, Fan hızı AUTO olarak ayarlanacaktır.

ODA SICAKLIĞI AYARI
ü Oda sıcaklığını ayarlamak için SET TEMPERTURE butonuna basınız.

Azaltma

Artırma

ü 10˚C, 12˚C ve 14˚C gibi düşük oda sıcaklıkları, cihazın modeline bağlı olarak
ayarlanamayabilir.

FAN HIZI AYARI
ü Fan hızını ayarlamak için FAN CONTROL butonuna basınız.

ENERJİ TASARRUF MOD AYARI

ü Enerji tasarruf modunu açmak veya
kapatmak için ENERGY SAVE butonuna
basınız.
ü Klima enerji tasarruf modu, cihazın
modeline bağlı olarak bu ünitede mevcut
olmayabilir.
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DÜŞEY HAVA AKIŞ YÖNÜ AYARLAMA
(SWING İŞLEMİ)

ü START / STOP butonuna basarak klimayı
çalıştırınız ve yönergeleri izleyiniz.

ü Düşey hava akış yönünün ayarlamak için

Düşey Swing (Kanatçık Sallama) İşlemi

YATAY HAVA AKIŞ YÖNÜ AYARLAMA
(SWING İŞLEMİ)

DÜŞEY HAVA AKIŞ YÖNÜ (VERTICAL
AIRFLOW DIRECTION) butonuna basılır.
Swing işlemi için aynı butona 2 saniyeden
uzun bir süre basınız. Swing işlemini iptal
etmek için aynı butona bir kere daha 2
saniyeden uzun süre basınız.

ü START / STOP butonuna basarak klimayı
çalıştırınız ve yönergeleri izleyiniz.

ü Düşey hava akış yönünün ayarlamak için

YATAY HAVA AKIŞ YÖNÜ (HORIZONTAL
AIRFLOW DIRECTION) butonuna basılır.
Swing işlemi için aynı butona 2 saniyeden
uzun bir süre basınız. Swing işlemini iptal
etmek için aynı butona bir kere daha 2
saniyeden uzun süre basınız.

Düşey Swing (Kanatçık Sallama) İşlemi

NOTLAR
1.

Her zaman uzaktan kontrol ünitesinin HAVA
AKIŞ YÖNÜ (AIRFLOW DIRECTION) butonunu
kullanınız. Cihazın kanatçıklarını manuel olarak
hareket ettirmeye çalışmak, cihazın yanlış
çalışmasına neden olabilir. Böyle bir durumda
cihazı kapatınız ve tekrar başlatınız.
ü Kanatçıklar
yeniden
doğru
çalışmaya
başlamalıdır.
ü Soğutma işlemi sırasında, düşey hava akış
yönünü sağlayan kanatçığı uzun süre aşağı
yönde duracak şekilde ayarlamayınız. Su buharı
çıkış deliğinde yoğunlaşıp, damlayabilir.
2. Swing mesafesi, daha önceden ayarlanmış hava
akış yönüne bağlıdır.
ü Swing işlemi, klima fanı çalışmıyorken veya çok
düşük hızlardayken geçici olarak durabilir.
3. Swing işlemi modele bağlı olarak cihazınızda
bulunmayabilir.

DÜŞEY HAVA AKIŞ YÖNÜ
SWING İŞLEMİ

YATAY HAVA AKIŞ YÖNÜ
SWING İŞLEMİ
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ODA SICAKLIĞI SENSÖRÜ SEÇİMİ

Oda sıcaklığının, iç bünyede bulunan sıcaklık
sensörü veya uzaktan kumanda ünitesi ile
belirlenmesi için THERMO SENSOR butonuna
basınız.
Ekranda Sıcaklık Sensör simgesi
göründüğünde,
oda sıcaklığı uzaktan kumanda ünitesi ile
belirlenmektedir.

NOTLAR
1. Bu özellik fabrika çıkışında kapalıdır.Oda sıcaklığını doğru olarak belirleyebilmek için, bu
özelliği kullanırken yetkili servis personeline müracaat ediniz.
2. Eğer bu özellik kapalı ise, oda sıcaklığının belirlendiği yer değiştirilemez ve
işareti,
THERMO SENSOR butonuna basıldığında belirir.

ZAMANLAYICI ON/OFF (AÇMA/KAPAMA)
•

Yönergeler ısıtma ile ilgilidir ve yalnızca “ISI POMPALI“ ve “ISI GERİ KAZANIMLI” modeller için
geçerlidir.

ZAMANLAYICI ON/OFF AYARLAMA

ü Zamanlayıcı açma veya kapama (TIMER ON/OFF) için ZAMANLAYCI MODU (TIMER MODE) butonuna
basınız.

1 – 24 saat arasında

OFF Timer 6 saate ayarlı iken

ü Zamanı ayarlamak için ZAMAN AYAR (SET TIME) butonuna basınız.
ü Zaman ayarlandıktan sonra, zamanlayıcı otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.
ü Zamanlayıcı Kapalı (OFF Timer) çalışana kadar ki süre, zamanlayıcı ekranında zaman geçtikçe azalarak
görünür.
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ZAMANLAYICI MODUNUN İPTAL EDİLMESİ
ü Zamanlayıcı modunu iptal etmek için DELETE butonuna basınız.
ü Zamanlayıcı Modu (TIMER MODE), TIMER MODE butonuna basılıp,
mod değiştirilmek suretiyle de iptal edilebilir.

HAFTALIK ZAMANLAYICI
•

Yönergeler ısıtma ile ilgilidir ve yalnızca “ISI POMPALI“ ve “ISI GERİ KAZANIMLI” modeller için
geçerlidir.

•

Zamanlayıcı özelliği modele bağlı olarak çalışmayabilir.

HAFTALIK ZAMANLAYICIYI AYARLAMA

ü Haftalık zamanlayıcıyı seçmek için ZAMANLAYICI MODU (TIMER MOD) butonuna basınız.
ü

ü SET butonuna 2 saniye veya biraz daha fazla basınız.

HAFTANIN GÜNÜNÜ AYARLAMA

ü Haftanın gününü seçmek için DAY butonuna basınız, daha sonra onaylamak için SET butonuna basınız.
*Her gün için, her bir gün etrafında
simgesi göründüğünde, bütün günler beraber ayarlanabilir.

ZAMAN AYARI

Çalışma zamanı ayarlandığında
işareti belirir.

Zamanlayıcı 7:00 – 18:00 arasına ayarlanmıştır.
ü ON Time (zamanlayıcı açık) ayarını 30 dakikalık artışlara göre ayarlamak için, ZAMAN AYAR (SET TIME)
butonuna basınız.Ardından SET butonuna basarak OFF Time (zamanlayıcı kapalı) ayarına geçebilirsiniz.
OFF Time ayarını aynı şekilde yapabilirsiniz.
ü Eğer gerekliyse, ikinci haftalık zamanlayıcı ayarını aynı yolla yapabilirsiniz.
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Çalışma Zamanını Silmek İçin

3 ve 4 numaralı adımları
haftanın başka bir günü
için, haftalık zamanlayıcıyı
ayarlamak için tekrar
ediniz.

Haftalık zamanlayıcı ayarlarını
tamamlamak için SET butonuna 2
saniye veya daha fazla basınız.

Eğer 3. Ve 4. Adımlar sırasında DELETE
butonuna basılırsa, seçilen gün için çalışma
zamanı silinecektir.Eğer bütün günler
seçildiyse, haftanın tamamı için çalışma
zamanları silinecektir.

HAFTALIK ZAMANLAYICIYI İŞLEMİNİ BAŞLATMA/İPTAL ETME
Başlatmak İçin ;

Çalışma Zamanı 7:00 – 18:00
Geçerli gün için çalışma zamanı gösterilmektedir.
ü Haftalık zamanlayıcı seçili olduğunda, zamanlayıcı otomatik olarak çalışır.
İPTAL ETMEK İÇİN
ü Zamanlayıcı modunu iptal etmek için DELETE butonuna basınız.
ü Zamanlayıcı Modu (TIMER MODE), TIMER MODE butonuna basılıp,
mod değiştirilmek suretiyle de iptal edilebilir.
NOTLAR
1. HAFTALIK ZAMANLAYICI KURULUMU SIRASINDA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER
Aşağıdaki durumlarda kurulum mümkün değildir, buna göre zamanı düzeltiniz.
ü İlk başta ON Time ayarını, daha sonra OFF Time ayarını yaptığınızdan emin olunuz.ON Time veya OFF
Time ayarından herhangi birinin yanlış yapılması durumunda, zamanlayıcı doğru çalışmayacaktır.
ü WEEKLY 2 (2.HAFTA) ayarı, WEEKLY 1 (1.HAFTA) ayarından daha önce ayarlanamaz.
ü WEEKLY 1 (1.HAFTA) ve WEEKLY 2 (2.HAFTA) zaman aralıkları birbiriyle çakışamaz.
2. Ayarlanabilecek en erken OFF Time, ON Time zamanından 30 dakika sonrasıdır.
3. OFF Time bir sonraki güne de kayabilir.
4. Zamanlayıcı işlemi ayarlanmış olsa bile, iç ünite zamanlayıcı gösterge lambası yanmaz.(Bu lamba
kablosuz kontrol üniteleri için kullanılmaktadır.)
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DAY OFF (TATİL) AYARI

Haftalık zamanlama sırasında,
günü ayarlamak için, SET
butonuna 2 saniye veya daha
fazla basılır.

DAY OFF (TATİL) ayarını
yapmak için günü seçiniz.

DAY OFF ayarı yapmak için DAY
(DAY OFF) butonuna 2 saniye veya daha
fazla basılır.

DAY OFF Simgesi

DAY OFF ayarını tamamlamak
için SET butonuna 2 saniye veya
daha fazla basılır.

DAY OFF Pazartesi gününe ayarlanmıştır.
İptal Etmek İçin : Ayarlarda izlenilen prosedürlerin aynısı izlenir.

NOTLAR
1.
2.

DAY OFF (TATİL) ayarı, haftalık ayarları daha önceden mevcut olan günler için yapılabilir.
Eğer çalıma zamanı bir sonraki güne sarkıyor ise (bir sonraki gün ayarı sırasında), etkili olabilecek DAY
OFF (TATİL) aralığı aşağıda gösterildiği gibi ayarlanır.
Normal
Bir Sonraki Gün Ayarı

3.

DAY OFF (TATİL) ayarı yalnızca bir defada ayarlanabilir. DAY OFF (TATİL) ayarı, ayarlanan gün
geçtiğinde otomatik olarak iptal olur.

SICAKLIK (GERİ ALMA) ZAMANLAYICI (TEMPERTURE SET BACK TIMER)
•

Yönergeler ısıtma ile ilgilidir ve yalnızca “ISI POMPALI“ ve “ISI GERİ KAZANIMLI” modeller için
geçerlidir.

•

Zamanlayıcı özelliği modele bağlı olarak çalışmayabilir.

SICAKLIK (GERİ ALMA) ZAMANLAYICI AYARI
Eğer var olan bir SET BACK
sıcaklık ayarı yoksa, sıcaklık
için “- - “ görünür.

SET BACK onay ekranına geçebilmek için SET BACK butonuna basınız.
SET BACK çalışma zamanı ve ayarlanan sıcaklık görülecektir.
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ü SET butonuna 2 saniye veya biraz daha fazla basınız.

ü

Gün Ayarı

Çalışma Zamanı Ayarı

Bütün günleri birarada ayarlamak
ü Haftalık zamanlayıcıyı ayarlamak için “3 ve 4” numaralı adımları izleyiniz.DELETE butonu daha önceki
prosedürlerde anlatıldığı üzere HAFTALIK ZAMANLAYICI için kullanılabilir.
Sıcaklık Ayarı

Sıcaklığı (10˚C den 30˚C ye) ayarlamak için SET TEMPERTURE
(SICAKLIK AYAR) butonuna basınız.

Çalışma zamanı 15:00 – 22:00

ü 3. Ve 4. Adımları tekrarlayınız.
ü Sıcalık (geri alma) zamanlayıcı ayarlarını tamamlamak için SET
butonuna 2 saniye veya biraz daha fazla bir süre basınız.

SICAKLIK (GERİ ALMA) İŞLEMİNİ BAŞLATMAK / İPTAL ETMEK
Başlatmak İçin

SET BACK zamanlama sırasında ekran görüntüsü
ü SET BACK butonuna basınız.SET BACK onay ekranı 5 saniye boyunca görünecektir, daha sonra
zamanlayıcı otomatik olarak çalışacaktır.
İptal Etmek İçin

ü SET BACK butonuna basınız, daha sonra SET BACK onay ekranı göründüğünde DELETE butonuna
basınız.SET BACK butonuna tekrar basılsa bile, işlem iptal edilmiş olacaktır.
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NOTLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Geri alma zamanlayıcı (SET BACK TIMER) sadece sıcaklığı değiştirmek için kullanılabilir, klima
işlemlerini durdurma / başlatma için kullanılamaz.
Geri alma zamanlayıcı (SET BACK TIMER) her gün iki defa çalışmak üzere ayarlanabilir fakat bir tek
sıcaklık ayarı kullanılabilir.
Geri alma zamanlayıcı (SET BACK TIMER), ON/OFF ve HAFTALIK ZAMANLAYICI (WEEKLY TIMER)
özellikleriyle birlikte kullanılabilir.
SOĞUTMA/KURUTMA modu sırasında, SET BACK (GERİ ALMA) sıcaklığı 17˚C veya altında olsa bile,
klima, minimum 18˚C de çalışacaktır.
GERİ ALMA (SET BACK) çalışma zamanı, yalnızca SET BACK onay ekranında görülebilir.
10˚C, 12˚C ve 14˚C gibi düşük oda sıcaklıkları, cihazın modeline bağlı olarak ayarlanamayabilir.

ARIZA TESPİTLERİ
“E:EE” hata kodu görüldüğünde, klima sistemi kontrol edilmelidir.Lütfen yetkili servis personeline müracaat
ediniz.
(1) Klimanın çalışmasını durdurun.
(2)
Arıza Birimi Numarası

Hata Ekranı

Hata Kodu

Arıza Tespit Ekranı

Arıza tespitlerine başlamak / sonlandırmak için için, SET TEMPERTURE (SICAKLIK AYAR) butonlarına aynı anda 5
saniye boyunca basınız.

ÇALIŞTIRMA İPUÇLARI

•

Yönergeler ısıtma ile ilgilidir ve yalnızca “ISI POMPALI“ ve “ISI GERİ KAZANIMLI” modeller için
geçerlidir.

ISITMA / SOĞUTMA ÖNCELİĞİ (sadece AIRSTAGE ISI POMPALI MODEL VRF SİSTEM için)
•
•

Eğer aynı sistemde bulunan bir başka iç ünite daha önceden soğutma / kurutma modunda çalışıyorsa,
ısıtma modu işlemleri gerçekleştirilemez.
Eğer aynı sistemde bulunan bir başka iç ünite daha önceden ısıtma modunda çalışıyorsa,
soğutma / kurutma modu işlemleri gerçekleştirilemez.

AYAR KİLİTLEME / SINIRLAMA
•

simgesi göründüğünde, belli fonksiyonlar için yapılamayan ayarlar vardır.

OTOMATİK ÇÖZÜLME VE YAĞ GERİ KAZANIM OPERASYONU
•

Otomatik çözülme ve yağ geri kazanım operasyonu sırasında, uzaktan kontrol ünitesinde
görüntülenir.

simgesi
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HAFTALIK ZAMANLAYICI (WEEKLY TIMER)
•
•
•
•

•

Haftanın her bir günü için farklı çalışma zamanları ayarlanabilir.
Her gün için bir ya da iki tane çalışma devresi (bir veya iki tane ON ve bir veya iki tane OFF zaman aralığı)
ayarlanabilir.
30 dakikalık periyotlarla ayar yapılabilir.
OFF zaman ayarı bir sonraki günü de içine alabilir.
Gelen haftanın herhangi bir günü için “DAY OFF” ayarı kullanılarak işlem iptal edilebilir.(Tek seferlik iptal
etme)

DAY OFF (TATİL)
•
•

Gelen haftada seçilen bir gün için, zamanlanmış işlemleri iptal etmek için “DAY OFF” ayarını kullanınız.
Bu geçici ve tek seferlik bir iptaldir.”DAY OFF” ayarı, belirli gün geçtiğinde otomatik olarak temizlenir.

SICAKLIK GERİ ALMA ZAMANLAYICI (TEMPERTURE SET BACK TIMER)
•

•

Haftanın her günü için, çalışma zamanlarındaki ayarlanmış sıcaklığı değiştirmek için kullanılır.
Bu özellik diğer zamanlayıcı özelliklerle beraber kullanılabilir.

SORUN GİDERME
Servise başvurmadan önce, aşağıdaki kontrolleri yapınız:
Sebep ve Yapılacak Eylem
• Her hangi bir elektrik arızası var mıdır?
• Herhangi bir sigorta veya şalter atmış mıdır?
• Ana şalter OFF pozisyonuna mı ayarlanmıştır?
• Zamanlayıcı çalışıyor mu?
Eğer bu kontrollerden sonra problem devam ediyorsa veya yanık kokusu aldıysanız, derhal çalışmayı
durdurunuz, elektrik şalterini kapatınız ve yetkili servise müracaat ediniz.

BİR KERE
DAHA
KONTROL
•

Belirti
Tamamen
çalışamaz
durumda

TEKNİK ÖZELLİKLER
UZAKTAN KUMANDA (KABLOLU TİP)
MODEL
UTB -

UB

GÜÇ

YÜKSEKLİK (mm)

DC 12 V

120

ÖLÇÜLER VE AĞIRLIK
GENİŞLİK (mm) DERİNLİK (mm)
120

17

AĞIRLIK (mm)
160
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