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SPLİT TİPİ KLİMA
Climate 5000
RAC 2,6-3 IBW / RAC 2,6-2 OUE
RAC 3,5-3 IBW / RAC 3,5-2 OUE
RAC 5,3-3 IBW / RAC 5,3-2 OUE
RAC 7-3 IBW / RAC 7-2 OUE

Kullanıcı Kılavuzu

ÖNEMLİ NOT:

Yeni klimanızı monte etmeden veya çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkate okuyun. Bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.
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1 Güvenlik Uyarıları
Montajdan Önce Güvenlik Uyarılarını Okuyun

Talimatların dikkate alınmamasına bağlı yanlış montaj, ciddi hasar-
lara veya yaralanmalara neden olabilir.

Potansiyel hasar veya yaralanma riski, İKAZ veya DİKKAT kelimeleri ile 
sınıflandırılmıştır.

İKAZ

Bu simge, kılavuz dikkate alınmadığında ağır yaralanma tehlikesi 
olduğunu belirtir.

DİKKAT

Bu simge, talimatlar dikkate alınmadığında hafif yaranma veya 
ünitenin veya başka eşyaların hasar görme tehlikesi olduğunu 
belirtir.

İKAZ

MONTAJ HAKKINDA İKAZLAR

 • Bu klimayı sadece nitelikli personel tarafından monte edilmelidir. 
Yanlış montaj, su sızıntısına, elektrik çarpmasına veya yangına 
neden olabilir.

 • Bu ünitenin tüm onarım, bakım ve yer değiştirme işlemleri bir yetkili 
servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır. Yanlış onarım ciddi yara-
lanmalara veya ürün arızasına neden olabilir.

ÜRÜN KULLANIMI HAKKINDA İKAZLAR

 • Anormal bir durum ortaya çıkarsa (örneğin yanık kokusu) üniteyi 
hemen kapatın ve fişini elektrikten çekin. Elektrik çarpması, yangın 
veya yaralanma gibi durumları önlemek için bayinizi arayın.

 • Hava girişine veya çıkışına çubuk benzeri cisim veya parmaklarınızı 
sokmayın. Fan yüksek hızda dönerken yaralanma meydana gelebilir.

 • Ünitenin yanında saç spreyi, vernik veya boya gibi yanıcı spreyler 
kullanmayın. Aksi takdirde yangın veya alev meydana gelebilir.

 • Klimayı yanıcı gazların yanında veya çevresinde çalıştırmayın. Yayı-
lan gaz ünite etrafında birikebilir ve patlamaya neden olabilir.

 • Klimanızı nemli odalarda (örn. banyo veya çamaşır odası) çalıştır-
mayın. Aksi takdirde elektrik çarpması meydana gelebilir ve ürün 
bozulabilir.

 • Soğuk havanın önünde uzun süre durmayın.

ELEKTRİK HAKKINDA İKAZLAR

 • Sadece belirtilen şebeke kablosunu kullanın. Şebeke kablosu hasar-
lıysa nitelikli personel tarafından değiştirilmelidir.

 • Uzatma kablosu kullanmayın ve klima fişinin takılı olduğu prize 
başka cihaz fişi takmayın. Zayıf elektrik bağlantıları, zayıf yalıtım ve 
yetersiz gerilim yangına neden olabilir.

TEMİZLİK VE BAKIM HAKKINDA İKAZLAR

 • Temizleme yapmadan önce üniteyi durdurun ve gücü devreden 
çıkartın. Aksi halde elektrik çarpması meydana gelebilir.

 • Klimayı aşırı miktarda suyla temizlemeyin.
 • Klimayı yanıcı temizlik maddeleriyle temizlemeyin. Yanıcı temizlik 

maddeleri yangına veya bozulmaya neden olabilir.
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İKAZ

Servis sadece Nitelikli Personel tarafından yapılmalıdır. Nitelikli 
başka personelin yardımını gerektiren bakım ve onarımlar, yanıcı 
soğutucu akışkanların kullanımında uzmanlığı olan kişinin gözetiminde 
yapılacaktır. Daha fazla ayrıntı için lütfen MONTAJ KILAVUZUNDAKİ 
"Bakım bilgileri"ne başvurun. 
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DİKKAT

 • Cihazı brülör veya başka ısıtma kaynaklarıyla kullanırsanız oksijen 
yetersizliğini önlemek için odayı iyice havalandırın.

 • Uzun süre kullanmadığınızda klimayı kapatın ve üniteyi devreden 
çıkartın.

 • Yoğuşmuş suyun üniteden rahatça boşaltılmasını sağlayın.
 • Klimayı ıslak ellerle çalıştırmayın. Elektrik çarpmasına neden 

olabilir.
 • Cihazı kendi kullanımı dışındaki amaçlarla kullanmayın.
 • Dış ünitenin üstüne tırmanmayın veya herhangi bir nesne koymayın.
 • Kapılar pencereler açıkken veya ortam çok nemli olduğunda klimayı 

uzun süre çalışır halde tutmayın.

İç ünitede veya dış ünitede gösterilen sembollerin açıklanması:

İKAZ

Bu sembol, bu cihazın yanıcı soğu-
tucu akışkan kullandığını gösterir. 
Soğutucu akışkan kaçağı olursa 
veya soğutucu akışkan bir dış 
ateşleme kaynağının etkisine açık 
bırakılırsa, yangın riski oluşur.

DİKKAT
Bu sembol kullanım kılavuzunun 
dikkatle okunması gerektiğini 
gösterir.

DİKKAT Bu sembol servis personelinin bu 
ekipmanı montaj kılavuzuna göre 
kullanması gerektiğini gösterir.

DİKKAT

DİKKAT
Bu sembol, kullanım kılavuzu veya 
montaj kılavuzu gibi bilgilerin 
mevcut olduğunu gösterir.

Tablo 1. 
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2 Ünite Teknik Veri ve Özellikleri

2.1 Ünite Parçaları

 
Ön Panel

Uzaktan Kumanda

Ekran penceresi

Uzaktan Kumanda
Tutucu

Kanat

Ekran Kodu
Anlamları

"buz çözme" BUZ ÇÖZME özelliği etkinken.
"çalıştırma" ünite açıkken.
"program saati" PROGRAM SAATİ ayarlıyken.
" " Sıcaklığı, işletim özelliğini ve Arıza kodlarını gösterir: 

3 saniye " ":
 • ZAMANLAYICI AÇIK ayarlıyke
 • DÖNDÜRME, TURBO veya SESSİZ özellikleri açıkken

3 saniye " ":
 • ZAMANLAYICI KAPALI ayarlıyken
 • DÖNDÜRME, TURBO veya SESSİZ özellikleri kapalıyken

" " soğuk hava önleme açıkken 
" " buz çözerken
" " ünite kendini temizlerken
" " donma koruma açıkken

Şekil 1. 

NOT:
Kızılötesi uzaktan kumanda kullanımı hakkında yönlendirme bu literatür paketine dahil değildir.

2.2 En İyi Performansın Alınması
SOĞUTMA, ISITMA ve NEM ALMA modlarında en iyi performans 
aşağıdaki sıcaklık aralıklarında elde edilir. Klimanız bu aralıklar dışında 

kullanıldığında bazı güvenlik koruma özellikleri etkinleşir ve ünite en iyi 
seviyenin altında performans gösterir.
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2.3 Split Tipi İnverter

SOĞUTMA 
modu

ISITMA modu NEM ALMA 
modu

Oda Sıcaklığı 17 °C - 32 °C 0 °C - 30 °C 10 °C - 32 °C

Dış Hava 
Sıcaklığı

0 °C - 50 °C -15 °C - 30 °C 0 °C - 50 °C

Tablo 2. 

YARDIMCI ELEKTRİKLİ ISITICILI DIŞ HAVA ÜNİTELERİ İÇİN

Dış hava sıcaklığı 0  °C'nin altında olduğunda, düzgün ve sürekli 
performansı sağlamak için ünitenin her zaman prize bağlı kalmasını 
kesinlikle öneririz.

Ünitenizin performansını arttırmak için aşağıdakileri yapın:

 • Kapı ve pencereleri kapalı tutun.
 • ZAMANLAYICI AÇIK ve ZAMANLAYICI KAPALI işlevlerini kullanarak 

enerji kullanımını sınırlayın.
 • Hava giriş ve çıkış ağızlarını engellemeyin.
 • Hava filtrelerini düzenli olarak kontrol edin ve temizleyin.

Her işlevle ilgili ayrıntılı açıklama için Uzaktan Kumanda Klıavuzu'na 
bakın.

2.4 Diğer Özellikler
 • Otomatik Yeniden Başlatma 

Olası bir elektrik kesintisi sonrasında güç kaynağı geri geldiğinde, 
ünite önceki ayarlara göre otomatik olarak yeniden başlar.

 • Soğutucu Akışkan Kaçak Algılama 
Ünite soğutucu akışkan kaçağı algıladığında otomatik olarak "EC" 
gösterir.

 • Kanat Açısı Anımsama 
Ünite açıldığında otomatik olarak son durumundaki kanat açısına 
geçer.

Ünitenizin gelişmiş işlevleriyle ilgili (TURBO modu ve kendini temizleme 
işlevleri gibi) ayrıntılı açıklama için Uzaktan Kumanda Kılavuzu'na 
bakın.

ÇİZİMLER HAKKINDA NOT
Bu kılavuzdaki çizimler açıklama amaçlıdır. İç ünitenizin şekli farklı 
olabilir. Elinizdeki ünitenin şekli geçerlidir.

Hava akışı dikey açısının ayarlanması

Ünite açıkken hava akış yönünü (dikey açıda) ayarlamak için DÖNDÜRME/
YÖN düğmesini kullanın.
1. Kanadı etkinleştirmek için DÖNDÜRME/YÖN düğmesine bir kez 

basın. Düğmeye her bastığınızda kanalda 6° ayar yapar. İstediğiniz 
yöne gelinceye kadar düğmeye basın.

2. Kanadın aşağıya ve yukarıya sürekli dönmesini sağlamak için 
DÖNDÜRME/YÖN düğmesini 3 saniye basılı tutun. Otomatik işlevi 
durdurmak için tekrar basın.

Hava akışı yatay açısının ayarlanması

Hava akışı yatay açısı elle ayarlanmalıdır. Yönlendirme kolunu (Bkz. 
Şekil 3) çekin ve istediğiniz yöne göre ayarlayın.

KANAT AÇILARIYLA İLGİLİ NOT
SOĞUTMA veya NEM ALMA modunu kullanırken kanadı uzun süre için 
fazla dikey açıya ayarlamayın. Suyun kanat ağzında yoğuşarak zemine 
veya eşya üzerine damlamasına neden olabilir. (Bkz. Şekil 2)
SOĞUTMA veya ISITMA modundayken kanadı fazla dikey açıya 
ayarlarsanız hava akışı kısıtlanacağından ünitenin performansı azalır.
Kanadı elle ayarlamayın. Senkron dışı hareket etmesine neden olur. Bu 
olay meydana gelirse üniteyi kapatın, fişini çekin, birkaç saniye bekleyin, 
sonra tekrar çalıştırın. Böylece kanat sıfırlanmış olur.

DİKKAT

Kanadı uzun süre fazla dikey açıda tutmayın. Yoğuşan suyun eşya üzerine 
damlamasına neden olabilir.

Aralık

Şekil 2. 

DİKKAT

Parmaklarınızı ünitenin üfleme ve emme tarafının içine veya yanına 
koymayın. Ünitenin içindeki yüksek hızlı fan yaralanmaya neden olabilir.

Yönlendirme kolu

Şekil 3. 

Uyku Sırasında Çalıştırma

UYKU işlevi, siz uyurken (ve sürekli aynı sıcaklığa ihtiyaç duymadığınızda) 
enerji tüketimini azaltmak için kullanılır. Bu işlev sadece uzaktan 
kumandayla etkinleştirilebilir.
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Uyuyacağınız zaman UYKU düğmesine basın. SOĞUTMA modundayken 
ünite 1 saat sonra sıcaklığı 1  °C yükseltir, 1 saat daha geçtikten sonra 
1  °C daha yükseltir. ISITMA modundayken ünite 1  saat sonra sıcaklığı 
1 °C düşürür, 1 saat daha geçtikten sonra 1 °C daha düşürür.
Gelinen sıcalık 5  saat boyunca korunur, sonra ünite otomatik olarak 
kapanır.

NOT:
UYKU işlevi FAN veya NEM ALMA modunda kullanılmaz.

UYKU İşlevinde Çalıştırma

+/- 1 °C

1 sa

Uyurken enerji tasarrufu yapar

1 sa

+/- 1 °C

Ayar
sıcaklık

7 saat sonra 
zamanlayıcı 

kapatır

Şekil 4. 

3 Manuel Çalıştırma (Uzaktan Kumandasız)
Ünite uzaktan kumandasız nasıl çalıştırılır

Uzaktan kumandanızın çalışmaması halinde ünitenizi iç ünite üzerinde 
bulunan MANUEL KONTROL düğmesini kullanarak elle çalıştırabilirsiniz. 
Manuel çalıştırma şekli uzun vadeli bir çözüm değildir; ünitenizi uzaktan 
kumandayla çalıştırmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

MANUEL ÇALIŞTIRMA ÖNCESİ

Manuel olarak çalıştırılmadan önce ünite kapatılmalıdır.
Ünitenizi manuel olarak çalıştırmak için:
1. İç ünitenin ön panelini açın.
2. Ünitenin sağındaki MANUEL KONTROL düğmesini bulun.
3. ZORUNLU OTOMATİK modunu etkinleştirmek için MANUEL 

KONTROL düğmesine bir kez basın.
4. ZORUNLU SOĞUTMA modunu etkinleştirmek için MANUEL 

KONTROL düğmesine tekrar basın.
5. Üniteyi kapatmak için MANUEL KONTROL düğmesine üçüncü kez 

basın.
6. Ön paneli kapatın.

DİKKAT

Manuel düğmesi sadece test amaçlı ve acil durum çalıştırması olarak 
kullanmak içindir. Bu işlevi uzaktan kumanda kaybolmadıkça ve 
kullanmanız şart olmadıkça lütfen kullanmayın. Normal çalıştırmaya 
dönmek üzere, üniteyi etkinleştirmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Manuel kumanda düğmesi

Şekil 5. 
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4 Koruma ve Bakım

4.1 İç Ünitenin Temizlenmesi

İKAZ

 TEMİZLİK VEYA BAKIMDAN ÖNCE
TEMİZLİK VEYA BAKIMDAN ÖNCE KLİMA SİSTEMİNİ KAPATIN VE 
GERİLİM BESLEMESİNİ DEVRE DIŞI BIRAKIN.

DİKKAT

Üniteyi silerken sadece yumuşak ve kuru bir bez kullanın. Ünite çok 
kirliyse sıcak suya batırılmış bir bezle silebilirsiniz.

 • Üniteyi temizlemek için kimyasallar veya kimyasal işlem görmüş 
bezler kullanmayın.

 • Ünitye temizlemek için aşındırıcı çözelti maddeleri veya temizleme 
sıvıları kullanmayın. Plastik yüzey çizilebilir veya deforme olabilir.

 • Ön paneli temizlemek için 40 °C'den (104 °F) daha sıcak su kullan-
mayın. Aksi takdirde panel deforme olabilir veya rengi bozulabilir.

4.2 Hava Filtresinin Temizlenmesi
Tıkalı bir klima ünitenizin soğutucu etkisini azaltabilir, ayrıca sağlığınız 
için de iyi değildir. Filtreyi iki haftada bir temizlemeyi unutmayın.
1. İç ünitenin ön panelini yukarı kaldırın.
2. Tokayı gevşetmek için önce filtrenin ucundaki tırnaktan kavrayın, 

yukarı kaldırın ve kendinize doğru çekin.
3. Filtreyi dışarı çekin.
4. Filtreniz küçük hava temizleyicisiyse klipsini açarak büyük filtreden 

ayırın. Bu hava temizleyici filtreyi el vakumuyla temizleyin.
5. Büyük hava filtresini sıcak, sabunlu suyla temizleyin. Yumuşak bir 

deterjan kullandığınızdan emin olun.
6. Filtreyi temiz suyla durulayın ve sallayarak fazla suyunu alın.
7. Serin ve kuru bir yerde kurulayın ve direkt güneş ışığına maruz 

bırakmayın.
8. Kuruduktan sonra hava temizleme filtresini büyük filtreye yeniden 

klipsleyin ve iç üniteye takın.
9. İç ünitenin ön panelini kapatın.

Filtre Sabitleme Sacı

Hava temizleme filtresini büyük 
filtrenin arkasından çıkartın

Şekil 6. 

DİKKAT

Üniteyi kapattıktan sonra en 10  dakika hava temizleme (Plazma) 
filtresine dokunmayın.

DİKKAT

 • Filtreyi değiştirmeden veya temizlemeden önce üniteyi kapatın ve 
gerilim beslemesinden ayırın.

 • Filtreyi çıkartırken ünite içindeki metal parçalara dokunmayın. 
Keskin metal kenarlar elinizi kesebilir.

 • İç ünitenin iç kısmını temizlemek için su kullanmayın. Yalıtımı bozabi-
lir ve elektrik çarpmasına neden olabilir.

 • Filtreyi kuruturken direkt güneş ışığına maruz bırakmayın. Çekebilir.

4.3 Hava Filtresi Hatırlatıcıları (İsteğe Bağlı)
Hava Filtresini Temizleme Hatırlatıcısı

240 saat kullandıktan sonra iç ünitedeki ekran penceresinde "CL" yanıp 
söner. Bu, filtreyi temizlemeniz için bir hatırlatıcıdır. Ünite 15  saniye 
sonra önceki ekrana geri döner.
Hatırlatıcıyı sıfırlamak için uzaktan kumandanızdaki LED düğmesine 4 kere 
basın veya MANUEL KONTROL düğmesine 3  kere basın. Hatırlatıcıyı 
sıfırlamazsanız "CL" göstergesi üniteyi yeniden başlattığınızda tekrar yanıp 
söner. 

Hava Filtresini Değiştirme Hatırlatıcısı

2.880  saat kullandıktan sonra iç ünitedeki ekran penceresinde "nF" 
yanıp söner. Bu, filtreyi değiştirmeniz için bir hatırlatıcıdır. Ünite 
15 saniye sonra önceki ekrana geri döner.
Hatırlatıcıyı sıfırlamak için uzaktan kumandanızdaki LED düğmesine 
4  kere basın veya MANUEL KONTROL düğmesine 3  kere basın. Hatır-
latıcıyı sıfırlamazsanız "nF" göstergesi üniteyi yeniden başlattığınızda 
tekrar yanıp söner.
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DİKKAT

 • Dış ünitenin her türlü bakım ve temizliği Nitelikli Personel veya 
lisanslı servis sağlayıcı tarafından yapılmalıdır.

 • Ünitenin her türlü onarımı Nitelikli Personel veya lisanslı servis 
sağlayıcı tarafından yapılmalıdır.

4.4 Bakım – Uzun Süre Kullanılmadığında
Klimanızı uzun süre kullanmayacaksanız şunları yapın:

 

Tüm filtreleri temizleyin

Üniteyi kapatın ve  
elektrikten ayırın.

Ünite tamamen kuruyana kadar  
FAN işlevini açık tutun

Pilleri uzaktan 
kumandadan çıkartın.

Şekil 7. 

4.5 Bakım – Sezon Öncesi Denetleme
Uzun süre kullanılmadıktan sonra veya sık kullanım öncesinde şunları 
yapın:

Hasarlı kablo olup olmadığını 
kontrol edin

Sızıntı olup olmadığını kontrol 
edin

Tıkanma olup olmadığını görmek için tüm hava giriş ve çıkış ağızlarını kontrol edin

Tüm filtreleri temizleyin

Pilleri değiştirin

Şekil 8. 
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5 Arıza giderme

DİKKAT

GÜVENLİK UYARILARI

Aşağıdaki durumlardan HERHANGİ BİRİ olursa üniteyi hemen kapatın!
 • Güç kablosu hasarlı veya anormal sıcaksa
 • Yanık kokusu alıyorsanız
 • Ünite gürültü veya anormal sesler çıkartıyorsa
 • Elektrik sigortası attıysa veya devre kesici sık sık takılıyorsa
 • Ünitenin içine veya dışına su döküldüyse veya başka nesneler kaçtıysa

BUNLARI KENDİNİZ ONARMAYIN! HEMEN NİTELİKLİ PERSONELLE BAĞLANTI KURUN!

Sık Karşılaşılan Sorunlar

Aşağıdaki sorunlar işlev bozukluğu değildir ve çoğunlukla onarım gerektirmez.

Sorun Olası Nedenler

AÇIK/KAPALI düğmesine basıldığında ünite 
açılmıyor

Ünitede, aşırı yüklenmeden koruyan 3 dakikalık koruma özelliği mevcuttur. Ünite kapatıldıktan 
sonra üç dakika içinde yeniden çalıştırılamaz.

Ünite SOĞUTMA/ISITMA modundan FAN 
moduna geçiyor

Ünite, buzlanmayı önlemek için ayar değiştiriyor olabilir. Sıcaklık arttıktan sonra ünite yeniden 
daha önce seçilen modda çalışmaya başlar.

Ünitenin kompresörü kapattığı ayar sıcaklığına ulaşılmıştır. Sıcaklık dalgalandığında ünite 
çalışmaya devam eder.

İç üniteden beyaz sis çıkıyor Nemli bölgelerde, oda sıcaklığı ve iklimlendirilmiş hava arasındaki büyük sıcaklık farkı, beyaz 
sise neden olabilir.

Hem iç hem dış üniteden beyaz sis çıkıyor Buz çözme sonrası ünite ISITMA modunda yeniden başlatıldığında, buz çözmeye bağlı nem 
nedeniyle beyaz sis çıkabilir.

İç ünite gürültü çıkarıyor Kanat, konumunu sıfırladığında kuvvetli bir hava sesi oluşabilir.

Ünite HEAT (ISITMA) modunda çalıştıktan sonra, ünitenin plastik parçalarındaki genleşme ve 
büzülme nedeniyle gıcırtı sesi çıkabilir.

Hem iç hem dış ünite gürültü çıkarıyor Çalıştırma sırasında hafif tıslama: bu normal bir sestir ve iç ile dış ünitede akan soğutucu 
akışkan nedeniyle çıkarılır.

Sistem başladığında, henüz durdurduğunda veya buz çözerken: Bu ses normaldir ve duran 
veya yön değiştiren soğutucu akışkan nedeniyle çıkarılır.

Gıcırtı: Plastik ve metal parçaların, çalışma sırasında sıcaklık değişimi yüzünden genleşmesi ve 
büzülmesidir ve normaldir.

Dış ünite gürültü çıkarıyor Ünite, mevcut çalıştırma moduna bağlı olarak farklı sesler çıkarır.

İç veya dış üniteden toz çıkıyor Ünite uzun süre çalıştırılmadığında ünitede toz birikebilir ve çalıştırıldığında toz çıkabilir. Bu 
etki, cihazın çalışmadığı uzun sürelerde üstü örtülerek azaltılabilir.

Üniteden kötü koku çıkıyor Ünite ortamdaki kokuları (mobilya, yemek, sigara vs.) emebilir ve çalışırken ortama salabilir.

Ünitenin filtreleri küflenmiştir ve temizlenmelidir.

Dış ünitenin fanı çalışmıyor İşletim sırasında, optimum çalışma için fan hızı kontrol edilir.

Çalışma dengesiz, ünitenin ne yapacağı belli 
değil veya ünite hiç tepki vermiyor

Baz istasyonları ve ilave uzaktan kumandaların yaptığı girişim ünitenin kötü çalışmasına neden 
olabilir.
Bu durumda şöyle yapın:

 • Elektrik bağlantısını sökün ve tekrar bağlayın.
 • Çalışmayı yeniden başlatmak için uzaktan kumandadaki AÇIK/KAPALI düğmesine basın.

Tablo 3. 

NOT:
Sorun devam ederse nitelikli personelle bağlantı kurun. Ünitenin model numarasını söyleyerek arıza durumunu ayrıntısıyla anlatın.
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Arıza giderme

Arıza meydana geldiğinde, onarım şirketine başvurmadan önce lütfen aşağıdaki noktaları kontrol edin.

Sorun Olası Nedenler Çözüm

Soğutma Performansı Kötü Sıcaklık ayarı ortam sıcaklığından yüksek 
olabilir

Sıcaklık ayarını düşürün

İç veya dış ünitedeki ısı eşanjörü kirlenmiştir Isı eşanjörünü temizleyin

Hava filtresi kirlidir Hava filtresini sökün ve talimatlara uygun şekilde 
temizleyin

Her iki ünitenin hava girişi veya çıkışı tıkanmış Üniteyi kapatın, engelleri giderin ve üniteyi tekrar açın

Kapılar ve pencereler açıktır Ünite çalışırken tüm kapı ve pencerelerin kapalı oldu-
ğundan emin olun

Güneş ışığı ile aşırı ısı oluşur Yüksek ısı veya parlak güneş ışınları süresince pencere 
ve perdeleri kapatın

Odada çok fazla ısı kaynağı vardır (insanlar, 
bilgisayarlar, elektronik aletler vs.)

Isı kaynaklarının sayısını azaltın

Sızıntı veya uzun süre kullanım nedeniyle soğut-
ma maddesi azalmıştır

Kaçak kontrolü yapın, gerekirse contaları değiştirin ve 
soğutma maddesi doldurun

SESSİZLİK işlevi etkinleştirilmiştir (isteğe bağlı 
işlev)

SESSİZLİK işlevi çalışma frekansını azaltarak ürünün 
performansını düşürebilir. SESSİZLİK işlevini kapatın.

Ünite çalışmıyor Elektrik kesintisi Güç beslemesinin yeniden sağlanmasını bekleyin

Güç beslemesi kapalıdır Güç beslemesini açın

Sigorta patlamıştır Sigortayı değiştirin

Uzaktan kumandanın pili bitmiştir Pilleri değiştirin

Ünitenin 3 dakika koruması etkinleştirilmiştir Üniteyi yeniden başlattıktan sonra üç dakika bekleyin

Zamanlayıcı etkinleştirilmiştir Zamanlayıcıyı kapatın

Ünite sık sık çalışıp duruyor Sistemde çok fazla veya çok az soğutucu 
akışkan mevcuttur

Sızıntı kontrolü yapın ve sisteme soğutucu akışkan 
doldurun.

Sisteme sıkıştırılamayan gaz veya rutubet 
girmiştir.

Sistemi tahliye edin ve soğutucu akışkan ile doldurun

Kompresör arızalıdır Kompresörü değiştirin

Gerilim çok yüksektir veya çok düşüktür Gerilimi düzenlemek için bir manostat monte edin

Isıtma performansı kötü Dış sıcaklık çok düşüktür Yardımcı ısıtma cihazı kullanın

Kapı ve pencerelerden soğuk hava giriyor Kullanım sırasında tüm kapı ve pencerelerin kapalı 
olduğundan emin olun

Sızıntı veya uzun süre kullanım nedeniyle 
soğutucu akışkanazalmıştır

Kaçak kontrolü yapın, gerekirse contaları değiştirin ve 
soğutucu akışkan doldurun

Gösterge lambaları yanıp sönme-
ye devam ediyor

Ünite güvenli çalışma için çalışmayı durdurabilir veya devam edebilir. Gösterge lambaları yanıp sönmeye 
devam ederse veya hata kodları belirirse 10 dakika kadar bekleyin. Sorun kendiliğinden çözülebilir.
Çözülmezse güç beslemesini devre dışı bırakın ve tekrar bağlayın. Üniteyi açın.
Sorun devam ederse güç beslemeyi devreden çıkartın ve en yakın müşteri hizmetleri merkezini arayın.

İç ünitenin pencere ekranında 
hata kodu çıkıyor:

 • E0, E1, E2…
 • P1, P2, P3…
 • F1, F2, F3…

Tablo 4. 

NOT:
Yukarıdaki kontrolleri yaptıktan ve arızaları tanımladıktan sonra sorun hala devam ederse üniteyi hemen kapatın ve bir yetkili servis merkezini arayın.
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6 Avrupa İçin İmha Etme Talimatları
Cihaz, soğutucu akışkan ve diğer potansiyel tehlikeli maddeler 
içermektedir. Cihazı imha ederken yasa gereği özel biriktirme ve işleme 
yapılması gerekmektedir. Bu ürünü evsel atık veya ayrıştırılmamış yerel 
atık olarak imha etmeyin.
Cihazı imha ederken aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

 • Cihazı yerel elektronik atık toplama tesislerinde imha edin.
 • Cihazı sertifikalı hurda metal satıcılarına satın.

Özel uyarı
Bu cihazı ormanlık veya diğer doğal ortamlarda imha ettiğiniz takdirde, 
sağlığınız ve çevre açısından tehlike oluşur. Tehlikeli maddeler sızarak 
yeraltı sularına ulaşır ve besin zincirine karışır.



Bosch Termoteknlk Isıtma ve Klima Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi - 45030 Manisa
İrtibat Adresi: Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20
Küçükyalı Ofis Park A Blok
34854 Maltepe/İstanbul

Tel: (0216) 432 0 800
Faks: (0216) 432 0 986
Isı Sistemleri Servis Destek Merkezi: 444 2 474
www.bosch-thermotechnology.com/tr

Üretici Firma:
Bosch Thermotechnik GmbH
Junkersstr. 20-24
D-73249 Wernau / Germany
www.bosch-thermotechnology.com

Çin’de üretilmiştir.
Kullanım Ömrü 10 Yıldır

Şikayet ve itirazlarınız konusundaki başvurularınızı tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabilirsiniz.

Malın ayıplı olması durumunda;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birisi kullanılabilir.
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