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Evinizde/iþyerinizde TOSHIBA klimalarýný seçtiðiniz için teþekkür
ederiz. TOSHIBA klimalarý CARRIER TOSHIBA ortaklýðý tarafýndan
üretilir. Bu klima Türkiye’de CARRIER ALARKO ortaklýðý tarafýndan
satýlýr ve bakým/servis hzimetleri yürütülür.

Bu kullanma kýlavuzunda klimanýzýn teknik özelliklerini ve iþlevlerini,
tanýtýcý bilgilerini, çalýþtýrýlmasý ve bakýmýna iliþkin açýklamalarý bula-
caksýnýz.  Klimanýzý çalýþtýrmadan önce bu kullanma kýlavuzunu lütfen
dikkatle inceleyiniz, ilerde gerektiðinde baþ vurmak için saklayýnýz.

Bu kýlavuz TOSHIBA RAV-SM-KRT Serisi duvar tipi split klimalarýnýn
bütün modelleri için geçerlidir.

Bir dünya markasý olan, yýllarýn deneyimi ve üstün teknolojisi ile
bölgesel koþullar dikkate alýnarak üretilen orjinal TOSHIBA klimalarý
size uzun yýllar, yüksek verimle hizmet edecek özelliklere sahiptir.
Klima cihazlarýyla ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan
belirle-nen minimum kullaným ömrü 10 (on) yýldýr. Ýmalatçý veya ithalatçý
fir-malar bu süre içerisinde cihazlarýn bakýmýný ve onarýmýný yapmak,
yedek parçalarýný saðlamak zorundadýr.

GÝRÝÞ

DÝKKAT! Bu cihaz sadece tasarým amaçlarýna ve teknik
özelliklerine uygun koþullarda çalýþtýrýlabilir.

Bu kýlavuzda sadece iç ve dýþ ünite tanýtýlmaktadýr. Bu klimalar
kablolu ve kablosuz uzaktan kumanda ile çalýþtýrýlýr. Bu
kumanda tipleri için Bkz. Sayfa 14. Klimanýzla birlikte verilen
uzaktan kumandanýn kullanýmý için uzaktan kumandanýn
kullaným kitabýna bakýnýz.
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Klimanýz malzeme ve iþçilik hatalarýna karþý 3 (üç) yýl garantilidir.
Standart dýþý, uygun olmayan montaj ve onarýmlardan, elektrik
beslemesindeki düzensizliklerden oluþabilecek arýzalar garanti
kapsamý dýþýndadýr.

Bu cihazla birlikte verilen Garanti Belgesi, cihazý aldýðýnýz Alarko Carrier
Bayisi tarafýndan doldurularak bir bölümü size verilecektir. Bu belge
üzerindeki bilgileri lütfen dikkatle inceleyiniz. Garanti süresi içinde bu
belgeyi saklamanýz ve gerektiðinde Yetkili Servis Elemanýna göstermeniz
gerekir.

Bu kýlavuzda belirtilen çalýþtýrma ve bakým iþlemleri dýþýnda klimanýn hiç
bir parçasýna veya ayarýna dokunmayýnýz.

Klimanýzýn bakýmý ve onarýmý için ALARKO CARRIER servisleri yetkilidir.

Klimanýza bakým ve onarým gerektiðinde, klimanýzla birlikte verilen
ALARKO CARRIER YETKÝLÝ SERVÝSLERÝ kitapçýðýndan iliniz ve böl-
genizdeki yetkili servisi bulabilirsiniz.

GARANTÝ ve SERVÝS

DÝKKAT! Yetkili olmayan elemanlarýn cihaza müdahaleleri
veya orjinal olmayan yedek parçalarýn kullanýlmasý
sonucu can ve mal güvenliði için tehlikeler oluþabilir.
Böyle bir durumda oluþabilecek arýzalarýn ve kazalarýn
sorumluluðu uygulamayý yapana aittir.
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GENEL BÝLGÝLER

Bu cihazý doðru, verimli ve güvenli çalýþtýrabilmek için kullanmadan önce
“Güvenli Kullaným Ýçin” ve “Doðru ve VerimliKullaným Ýçin” bölümlerini
dikkatle inceleyin.

Bu cihaz düþük voltaj (EEC/73/23) ve elektro manyetik uygunluk (EEC/
89/336) standartlarýna uygundur.

Cihazýn montajý yapýlýrken ilgili standartlara, üretici firma önerilerine ve
tüm güvenlik kurallarýna uyulmalýdýr.

Klima gerekli koþullara uygun olarak ve düzgün bir þekilde toprak hattýna
baðlanmalýdýr.

Klimanýn montajý yapýlmadan önce nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek
hasarlara karþý kontrol edilmeli, eðer bir hasar oluþmuþsa giderilmeden
monte edilmemelidir..

Cihazýn yapýmýnda ve ambalajýnda kullanýlan bütün parçalar çevreye
uyumlu ve doðaya dönüþümlü maddelerden imal edilmiþtir. Boþalan
ambalajlarýn bu konudaki düzenlemelere uygun olarak atýlmasýný saðlayýn.

Bu kýlavuzda kullanýlan uyarý iþaretleri ve anlamlarý

DÝKKAT iþareti can ve mal güvenliði bakýmýndan tehlike
oluþturabilecek durumlarý uyarýr.

Bu iþaret yüksek voltaja ve elektrik þokuna karþý dikkatli
olunmasý gereken durumlarý uyarýr.

Bu uyarý iþareti yapýlmasý kesinlikle zararlý olan iþlemleri
gösterir.

Bu uyarý iþareti kullanýcýnýn servise baþvurmasý gereken
durumlarý gösterir.

!  HAYIR
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Güvenli Kullaným Ýçin
Bu cihazýn tasarýmý ve teknolojisi cihazýn
kullanýcý tarafýndan yerleþtirilmesi ve
baðlantýlarýnýn yapýlmasýna uygun deðildir.
Montaj ve baðlantý iþlemleri bu konuda
eðitimli ve Alarko Carrier tarafýndan
yetkilendirilmiþ teknik elemanlar tarafýndan
yapýlmalýdýr.

Tehlikeli bir elektrik þokuna uðramamak için
cihazýn parçalarýný çýkarmak ya da bakým
ve onarýmýný yapmak gibi iþlemleri kendiniz
yapmaya çalýþmayýn. Bu cihazýn teknolojisi
ve parçalarý, kullanýcýnýn bakým ve onarým
yapmasýna uygun deðildir.
Taþýnma durumunda cihazýn sökülmesi ve
yeniden yerleþtirilmesi iþlemleri için yetkili
servis elemanýna baþvurun.

Ýç ve dýþ ünitelerin hava giriþ ve çýkýþ
panjurlarýna parmaðýnýzý ya da baþka
nesneleri sokmayýn. Cihazýn içinde yüksek
hýzda bir fan çalýþtýðý için yaralanabilirsiniz
ya da cihaza zarar verebilirsiniz.
Küçük çocuklarýn cihaza yaklaþmasýna ve
kumandasý ile oynamamasýna dikkat edin.

Klimanýzý elektrik fiþinden ya da þalterden
açýp ve kapatmayýnýz. Klimanýzý
kumandasýndan kapatýn. Ancak uzun süre
kullanmayacaksanýz fiþini çekebilir ya da
þalterini kapatabilirsiniz.

! HAYIR

!  HAYIR

! EVET
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Cihazýnýzdan anormal bir ses gelirse, yanýk
kokusu hissederseniz ya da cihaz aþýrý titreþim
yapýyorsa cihazý hemen kapatýn, elektrik
beslemesini kesin ve yetkili servis elemanýna
danýþýn.

Elektrik kablosuna zarar vermemeye dikkat
edin. Elektrik kablosunun üzerine aðýr cisimler
koymayýn. Bu tür uygulamalar yalýtýma zarar
vererek yangýna ya da elektrik çarpmasýna
neden olabilir. Fiþi çýkarmak için kordonu
çekmeyin. Kordonun içindeki kablolar zarar
göreceðinden yangýn çýkmasý tehlikesi vardýr.

Klimanýzý doðrudan suyla temas ettirmeyin.
Elektrik devreleri ve yalýtýmý zarar görebilir.
Klimanýzý eliniz ýslakken çalýþtýrmayýn.

Klimanýzý temizlerken mutlaka elektrik baðlantýsýný
kesin.

!  HAYIR

Klimanýzýn drenajý iyi olmalýdýr. Drenaj iyi
olmazsa yoðuþan su taþma yapabilir,
döþeme ve eþyalara zarar verebilir.
Klimadan akan suyu içmeyin, temizlik için
kullanmayýn.

Klimanýzýn yakýnýnda yanýcý, parlayýcý
maddeler bulundurmayýn.

UYARI! Klimanýzýn elektrik kablosu zarar görürse,
güvenlik açýsýndan tehlikeli bir duruma yol açma-
mak için yetkili servis elemaný tarafýndan orijinali
ya da eþdeðeri ile deðiþtirilmelidir.

!  HAYIR

Yanýcý

!  HAYIR



8

Klimanýzýn temizliðini bu kýlavuzda
belirtildiði gibi, yumuþak bir bezle, çok
sýcak olmayan bir su ve fiziksel ya da
kimyasal aþýndýrýcý etkisi olmayan
temzileyici kullanarak yapýn. Cihazýn iç
bölümlerini ve bataryasýný temizlemeyin.
Bu iþlem sýrasýnda kanatlara dikkatsizce
dokunulursa kesikler ve yaralanmalar
oluþabilir. Uygun olmayan temizlik
malzemesi ve aletleri bataryanýn
kanatlarýnýn eðilmesine ya da zarar
görmesine neden olabilir. Batarya
kanatlarýnýn bozulmasý cihazýn verimini
düþürür. Batarya temizliði standart bakým
iþlemleri arasýndadýr. Bu nedenle yetkili
servise baþvurun.

Klimanýn baðlantýlarý saðlam olmalý, titreþim
yapmamalýdýr. Klima titreþim yaparsa bir
süre sonra baðlantýlarý iyice gevþeyebilir,
cihaz ve baðlý olduðu yerde hasar oluþabilir.

Klimanýn üzerine aðýr ve içinde su bulunan
eþyalar koymayýn.

Dýþ ünite bahçede zemine yerleþtirilmiþse,
ünitenin hava giriþ ve çýkýþýnýn önünde havanýn
hareketine engel olabilecek bitkileri sýk sýk
temizleyin.

! HAYIR

! HAYIR

! EVET

! HAYIR
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DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN

Klimadan çýkan soðuk hava akýmýnýn
önünde uzun süre kalmayýn. Uzun süre
doðrudan soðuk hava akýmýna maruz
kalmak saðlýðýnýza zarar verebilir. Yatmadan
önce ve çocuklarýn, yaþlýlarýn ya da
hastalarýn kaldýðý odalarda özellikle dikkatli
olunuz. Hayvan ya da bitkileri doðrudan
hava akýmýnýn karþýsýnda býrakmayýn. Uzun
süre doðrudan sýcak ya da soðuk hava
akýmýna maruz kalmak bitki ve hayvanlara
zarar verebilir.

Isýtma konumunda klimayla birlikte sývý, katý
ya da gaz yakýt yakan bir baþka ýsýtma
cihazý da kullanýlýyorsa, yeterli havalandýrma
saðlamak için arada bir odayý havalandýrýn.
Yetersiz havalandýrma oksijen yetersizliðine
yol açabilir.

Klimanýzýn hava filtresini çýkartmayýn,
klimanýzý hava filtresiz çalýþtýrmayýn. Aksi
halde cihazýn iç kýsýmlarýnda kir ve toz
birikir,  klima arýzalanabilir.

Ýç üniteyi ve uzaktan kumandayý televizyon
ve radyolardan en az bir metre uzaða
yerleþtirin.
Sinyal radyasyonu sistemi olumsuz
etkileyip arýzaya neden olabilir.

!  HAYIR

!  HAYIR

1 m.

!  HAYIR

1 m.
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Dýþ ünitenin hava çýkýþ ve hava giriþ panjurlarýnýn
önünü kapatmayýn. Bu noktalarda hava akýmýnýn
engellenmesi cihazýn verimini düþürür, arýzaya
ve zarara neden olabilir.

Ýç ünitenin hava çýkýþ ve hava giriþ panjurlarýnýn
önünü kapatmayýn. Bu noktalarda hava akýmýnýn
engellenmesi cihazýn verimini düþürür, arýzaya
ve zarara neden olabilir.

!  HAYIR

!  HAYIR

Cihazýnýzýn yakýnýnda bir ýsý kaynaðý
olmamalýdýr. Klimanýzýn yakýnýna ýsýtýcý aygýt
koymayýn. Aþýrý sýcak dýþ muhafazaya zarar
verebilir.

Klimanýn bulunduðu ortamdaki kapý ve
pencereleri sadece gerekli olduðu zaman açýn.
Odaya girip çýkarken kapýlarý uzun süre açýk
býrakmayýn. Klimanýn verimi düþebilir.

Soðutma konumunda çalýþýrken klimanýza
doðrudan güneþ ýþýðý gelmesini perde veya
panjur kullanarak engelleyin.

Klimanýzýn yakýnýnda buhar çýkaran cihazlar
bulun-mamalýdýr. Soðutma sýrasýnda iç ortamda
su damla-cýklarý oluþabilir.

!  HAYIR

!  HAYIR

!  HAYIR

!  HAYIR
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Klimanýzý uygun iç ortam sýcaklýðýna ayarlayýn.

Hava akýþ yönünü doðru ayarlayarak odanýn her
tarafýnda ayný hava daðýlýmýný saðlayýn.

Bakým koþullarýna uygun olarak hava filtresinin
temiz olmasýný saðlayýn.

Bu klima, özel korunmasý gereken eþyalar, reçel
vb gibi yiyecekler, hasas cihazlar, sanat eserleri
için kullanýlamaz.

!  HAYIR
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Dýþ Ünite

ANA PARÇALAR

Hava çýkýþý- Soðutma iþlevi
sýrasýnda sýcak hava, ýsýtma
iþlevinde soðuk hava çýkar.

Güç besleme kutusu:
Elektrikli parçalar bulunur.

Topraklama vidasý: Elektrik
kutusunun içinde.

Soðutucu hattý baðlantýsý

1.

2.

3.

4.

Ýç Ünite

Oda sýcaklýk sensörü

Ön panel

Hava giriþ ýzgarasý

Hava filtresi

Hava çýkýþý

Yatay hava akýþ panjuru

Dikey hava akýþ panjuru

Ekran

Uzaktan kumanda sinyal alýcý

Uzaktan kumanda

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.
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Panel Ekraný

Ýç Ünite Üzerindeki Gösterge ve Kontroller

“AUTO”- Otomatik (Yeþil)1.

2.

3.
4.

Ýç ünitenin çalýþma konumu
ýþýkla görüntülenir.

“PRE.DEF”- Ön ýsýtma (Turuncu)

“FILTER”- Filtre temizlik uyarýsý (Turuncu)

“TIMER”- Zaman programlý çalýþma (Sarý)

“OPERATION”- Klima çalýþýyor (Yeþil/* Turuncu)

Bu ýþýk çok hýzlý (saniyede 5 kez) yanýp sönüyorsa koruma devresi ktif
haldedir. (*) Bu ýþýk, otomatik çalýþmada turuncu yanar.

5.

Geçici Kumanda (TEMPORARY) Düðmesi

Klima uzaktan kumandayla
çalýþtýrýlmalý ve
durdurulmalýdýr. Geçici
kumanda düðmesi ancak
uzaktan kumandanýn
kaybolduðu ya da pilleri
bittiði için kumanda
edemediði olaganüstü
durumlarda kullanýlýr.

Giriþ ýzgarasýný açýn.

Klimayý çalýþtýrmak ya da durdurmak için geçici kumanda
düðmesine basýn.

Soðutma iþlevinin baþlamasý için düðmeyi 10 saniye basýlý tutun.

1.

2.

3.

Geçici kumanda düðmesi

“FILTER” Isýðýnýn Resetlenmesi

Ýç ünite ekranýndaki “FILTER” ýþýðý her 1000 saatlik çalýþma süresinin
sonunda yanar. Bu durumda hava filtresinin temzilenmesi gerekir. Filtre
temizlendikten sonra, “FILTER” ýsýðýný söndürmek ve resetlemek için
geçici çalýþtýrma veya uzaktan kumandanýn üzerindeki “FILTER”
düðmesine basýn.
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KUMANDA ÜNÝTELERÝ
Uzaktan Kumanda
RAV-KRT-E serisi duvar tipi klimalar kablolu ve kablosuz uzaktan
kumanda ile çalýþtýrýlýr.
Aþaðýda kumanda tipleri gösterilmiþtir.
Uzaktan kumandanýn kullanýmý için uzaktan kumandanýn kullaným
kitabýna bakýnýz.

RBC-IR-1-PE

RBC-IR-2-PE

RBC-SR1-PE

RBC-SR2-PE

Özelliði

Kablosuz

Kablosuz

Kablolu

Kablolu

Uzaktan Kumanda
Modeli

Haftalýk Programlama Ünitesi
RAV-KRT-E serisi duvar tipi klimalar
RBC-WT1-PE tipi haftalýk programlama
ünitesi ile programlanabilir.

RBC-WT1-PE tipi haftalýk
programlama ünitesi

Merkezi Kontrolör
RAV-KRT-E serisi duvar tipi klimalarý,
RBC-CR64-PE tipi kontrolör ile
merkezi olarak kumanda edilebilir.

RBC-WT1-PE tipi haftalýk
programlama ünitesi
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HAVA YÖNÜNÜN AYARLANMASI
Ýç ünitenin hava daðýtým yönü
uygun þekilde ayarlanmalýdýr.
Burada ise temel prensip, hava
akýþ yönünü soðutmada yukarýya,
ýsýtmada aþaðýya doðru
ayarlamaktýr. Hava yönü uygun
ayarlanmazsa ortamda homojen bir
hava koþullandýrma saðlanamaz,
insaný rahatsýz eden esintiler
oluþabilir.

Ýç ünitenin odaya yaydýðý
koþullandýrýlmýþ havanýn yönü
düþey ve yatay olarak hareket
edebilen panjurlarla saðlanýr.

Yukarý-aþaðý hareket eden panjur
motorludur (Þekil 1). Uzaktan
kumanda ile kademeli olarak veya
otomatik olarak çalýþacak þekilde
ayarlanýr. Otomatik çalýþmada
panjurun hareketi soðutmada
üstteki konumlar, ýsýtmada alttaki

Þekil 1

Þekil 2

konumlar arasýnda hareket edecek þekilde otomatik olarak ayarlanýr. Bu
iþlev için uzaktan kumandanýn üzerindeki “SWING” komutu kullanýlýr.

Elle ayarlamada da bu temel prensibe uygun olarak panjurun konumu
ayarlanmalýdýr. Bunun için uzaktan kumandanýn üzerindeki “LOUVER”
düðmesine basýlýr. Panjur yukarýya aþaðýya hareket etmeye baþlar.
Ýstenilen konuma gelince tekrar LOUVER düðmesine basýlýrsa panjur o
konumda sabit kalýr.

Düþey panjur kesinlikle elle hareket ettirilmemelidir. Aksi halde klima
arýzalanabilir.

Yatay hava hareketi, yatay panjurlarý elle hareket ettirerek saða, sola
veya karþýya doðru ayarlanabilir (Þekil 2).
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ÇALIÞMA DURUMU
Otomatik Çalýþma
Otomatik çalýþma konumunda klima, dýþ ortam sýcaklýðýna baðlý
olarak ýsýtma, soðutma ya da fan (havalandýrma) konumlarýndan
birisini seçer. Fan hýzýný da otomatik olarak ayarlar.
Eðer otomatik çalýþtýrma konumunda yeterli konfor saðlanamazsa
uzaktan kumanda ile elle ayarlama yapýlmasý gerekir.

Dýþ ortam sýcaklýðýna göre otomatik çalýþma:

Dýþ ortam
sýcaklýðý

Dýþ ortam hava
sýcaklýðý
yüksek: 220C
veya daha fazla

20 - 220C
arasýnda

Dýþ ortam hava
sýcaklýðý düþük:
200C’dan az

Soðutma çalýþmasýnda sýcaklýk ayar
sýcaklýðýndan 10C daha yüksek deðere
ayarlanýr

Dýþ ortam sýcaklýðý izlenir ve sadece
fan çalýþýr (düþük hýzda). Oda sýcaklýðý
deðiþince klima soðutma ya da ýsýtma
konumunu seçer.

Isýtma çalýþmasýnda sýcaklýk ayar
sýcaklýðýndan 10C daha düþük deðere
ayarlanýr

Çalýþma durumu

Soðutma
çalýþmasý

Sadece
fan
çalýþmasý

Isýtma
çalýþmasý



ÇALIÞMA KOÞULLARI
3 Dakika Koruma Ýþlevi
Normal çalýþma sýrasýnda cihaz kapatýldýktan hemen sonra 3 dakika
geçmeden çalýþtýrlamaz. Bu süre kompresörü korumak için gereklidir.

Güç Besleme Hatasý
Cihaz çalýþýrken güç beslemesinde bir hata oluþursa cihaz tamamen
durdurulur.
Klimanýn yakýnýndaki ýþýk kaynaklartý ya da kablosuz araba telefonu
hataya neden olabilir. Devre kesici anahtarý aöýp kapatýn. Yeniden
çalýþtýrmak için uzaktan kumandanýn “START/STOP” düðmesine
basýn.

Isýtma Karakteristikleri- Ön Isýtma “PRE. DEF” Ýþlevi
Isýtma konumunda çalýþtýrmada, klima hemen hava üfelemeye
baþlamaz, soðuk hava üflememek için havanýn ýsýnmasý için 5 dakika
kadar beklenir. Bu sýrada iç ünitenin üzerindeki “PRE. DEF.” lambasý
yanar.

Sýcak Hava Kontrolü (Isýtma çalýþmasýnda)
Oda sýcaklýðý ayar sýcaklýðýna yükselince soðuk hava üflememesi için
fanýn hýzý düþürülür, ayný anda dýþ ünite de durur.

Buz Çözme (Defrost) Ýþlemi (Sadece ýsý pompalý tiplerde)
Ýç ünite ýsýtma konumunda çalýþýrken, ýsýtma kapasitesini koruyabilmek
için 5-10 dakika kadar, otomatik olarak buz çözme konumunda çalýþýr.
Buz çözme iþlemi sýrasýnda iç ve dýþ ünite fanlarý durur. Buz çözme
süresince dýþ ünitedeki drenaj panosunda  toplanan su buradan tahliye
edilir. Buzlar çözülünce buz çözme konumu sona erer. Buz çözme çevrimi
tamamlanýr. Klima ýsýtma konumunda çalýþmaya baþlar.

Isýtma Kapasitesi
Isýtma çalýþmasýnda, soðutucunun ýsýsý dýþ ünite bataryasýna aktarýlýr ve
batarya bu ýsýyý besleme havasýna aktarýr ve ýsýnan hava odaya gönderilir.
Bu ýsýtma tekniði ýsý pompasý olarak adlandýrýlýr. Dýþortam sýcaklýðý çok
düþükse ýsýtma kapasitesi de düþer. Eðer dýþ ortam hava sýcaklýðý çok
düþükse ve klima oda sýcaklýðý yeteri kadar yükseltemiyorsa ek ýsýtýcýlar
kullanýlýr.
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Dýþ Ünitenin Donmasý
Kýþýn fazla kar yaðan bölgelerde dýþ ünitenin hava giriþi ve çýkýþýsýký
sýk karla kapanýr ve donar. Dýþ ünite karla kaplanmýþ ya da donmuþsa
karý temizleyin, aksi halde klima çok verimsiz çalýþýr.
Kýþýn çok soðuk olan bölgelerde, donmaya karþý dýþ ünitenin içinde
su birikmemesi gerekir. Bunu için drenaj sistemi çok iyi çalýþmalýdýr.
Aksi halde donma meydana gelebilir.

ÇALIÞMA SINIRLARI
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Dýþ ortam sýcaklýðý: -5 ile +430C (RAV-SM562/862KRT-E)
   -15 ile +430C (RAV-SM562/862KRT-E)

Ýç ortam sýcaklýðý  : 18 ile 320C (KT)
   15 ile 240C (YT)

Dýþ ortam sýcaklýðý: -15 ile +210C (YT)

Ýç ortam sýcaklýðý  : 300C’dan (KT) az

DÝKKAT: Oda baðýl nemi %80’den fazla olamaz. Eðer klima
bu deðeri aþan çok nemli ortamlarda uzun süre çalýþtýrýlýrsa
klimanýn yüzeyince su yoðuþmasý, terleme ve su damlatmasý
olabilir.
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DÝKKAT!
Klima yukardaki çalýþma sýnýrlarýndan farklý koþullarda çalýþmaya
zorlanýrsa emniyet donanýmlarý klimayý kapatýr.



BAKIM
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Peryodik Kontroller
Klimanýn iyi çalýþmasý için aþaðýdaki tabloda  gösterilen
kontrol ve bakýmlar dikkatle uygulanmalýdýr. Tavsiye edilen
bakým aralýklarý klimanýn yerleþtirildiði ortamýn durumuna
(örneðin tozlu olup olmamasýna) baðlýdýr. Duruma göre bu
kontrollerin daha sýk yapýlmasý gerekebilir.

(1) Tozlu ortamlarda daha sýk yapýlmalýdýr.
(2) Ýþlemler yetkili servis elemaný tarafýndan yapýlmalýdýr.

ÝÇ ÜNÝTE
Hava filtresinin temizlenmesi
Drenaj borusunun temizlenmesi
Kumanda pillerinin kontrolü
DIÞ ÜNÝTE
Bataryanýn dýþýnýn temizlenmesi
Bataryanýn içinin temizlenmesi 2

Elektrikli parçalara doðru hava üflenmesi2

Elektrik baðlantýlarýnýn sýkýlýðýnýn kontrolü 2

Fanýn temizlenmesi 2

Fanýn dönme kontrolü 2

Drenaj tavasýnýn temizlenmesi 2

Her ay 4 ayda bir Yýlda bir
1



Doðru Temizlik

Klimayý temizlemeye baþlamadan önce uzaktan
kumandadan kapatýn. Daha sonra ana elektrik
beslemesini kapatýn.

Temizlik için temiz, yumuþak bir bez ile sývý
deterjan kullanýn.

40ºC’den daha sýcak su kullanmayýn. Cihazýn
üzerine hiç bir zaman su dökmeyin. Muhafaza
deforme olabilir ya da renk deðiþtirebilir.

Kesinlikle tutuþabilir sývýlar, solvent ya da
panele zarar verebilecek aþýndýrýcý
malzemeler kullanmayýn.

Sýcak ýsý kaynaklarýný klimadan uzakta tutun.

Uzaktan kumandayý sadece kuru ve temiz bir
bezle temizleyin.
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Hava Giriþ Izgarasýnýn Temizlenmesi

Ana güç beslemesini kapatýn.

Hava giriþ ýzgarasýný çýkartýn:

Izgaranýn iki tarafýndan tutun ve
yukarýya doðru açýn.

Ortadaki kolu sola doðru ittirin ve
ýzgarayý çýkartýn.

Yumuþak bir bez ya da süngeri su
ile ýslatarak ýzgarayý silin. (Metal
fýrça ve aþýndýrýcý temizleyiciler
kullanmayýn).

Sert temizlik malzeme ve araçlarý
ýzgaranýn yüzeyini çizebilir.

Izgara çok kirli ise nötr bir
deterjanla temizlenebilir, su ile
iyice durulandýktan sonra gölgede
kurutulur.

Temizlik iþlemi tamamlandýktan
sonra, ortadaki kol sol tarafa
çekilir, ýzgara iki tarafýndan
tutularak iç ünitenin üzerindeki
menteþelerine yerleþtirilir ve yerine
doðru itilir.

Kol saða yerine tam olarak çekilir.
Izgara kapatýlýr.

Izgaranýn tam olarak kapadýðýný
kontrol etmek için ýzgara alt
tarafýndan ok yönünde itilir.

1.

2.

-

3.

-

-

4.

5.

6.
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Filtrenin Temizlenmesi

Ana güç beslemesini kapatýn.

Emme ýzgarasýný tam yatay konuma
gelecek þekilde açýn.

Ýki elinizle hava filtresini tutun ve hafifçe
kaldýrýn.

Filtre tutuculardan kurtarýn ve aþaðýya
doðru çekin.

Filtreleri çýkarýn.

DÝKKAT! Filtrelerin kirli ve týkalý olmasý soðutma
performansýný azaltýr ve klimadan su damlamasýna
neden olur.

-

-

-

Uzaktan kumanda ekranýnda [FILTER] uyarýsý görüntülendiði zaman
veya her ay filtreler temizlenmelidir.

-

-

Hava
filtresi

Filtre tutucu

-
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Filtrenin yüzeyindeki tozlarý bir elektrikli
süpürge ile temizleyin.

Filtreyi su ile yýkayýn. Gölgede kurutun.

Temiz filtreleri iç üniteye sað ve sol
kenarlarý ayný hizaya gelecek þekilde
tam doðru pozisyonda yerleþtirin.

Filtre tutucularýn tam oturduðunu ve
filtrelerin uygun konumda olduðunu
kontrol edin.

Hava giriþ ýzgarasýný kapatýn.

Ýç ünite göstertge ekranýnda filtre uyarý
ýþýðý yanýyorsa, uzaktan kontrolörün
“FILTER” düðmesine ya da iç ünitenin
içindeki geçici kumanda (Temporary)
düðmesine basýn. Iþýk söner.

-

-

-

-

-

Filtre tutucu
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Klimanýzý kýþýn uzun bir süre kullanmadýktan sonra
yeniden çalýþtýrma sýrasýnda elektrik anahtarýný
cihazý çalýþtýrmadan en az 12 saat önce açýn.
Böylece cihaz daha uzun süre ve düzgün çalýþabilir.

12 saat

Klimanýzý 1 aydan daha fazla bir süre
kullanmayacaksanýz:
1. Filtreleri çýkartýn, temizleyin ve tekrar yerine
takýn.

2. Klimanýzý, iç parçalarýn tamamen kurumasý
için faný “FAN ONLY” konumunda ve 300C ayar
sýcaklýðýnda  6 saat çalýþtýrýn.

3. Klimanýzý uzaktan kumanda ile kapatýn.

4. En az 3 dakika bekledikten sonra ana elektrik
beslemesini kesin.

5. Uzaktan kumandanýn pillerini çýkartýn.

6. Ýç üniteyi temizleyin.

7. Dýþ üniteyi temizleyin.

3-4 saat- fan

OFF

OFF
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Cihaz kapatýldýktan hemen sonra yeniden çalýþ-
týrýlýrsa kompresör, sigortanýn atmasýna engel ol-
mak için 3-5 dakika çalýþmaz. Normal.
Fiþ çekildikten sonra yeniden takýldýðýnda, koruma
devresi üç dakikalýðýna devreye girecek ve cihazýn
bu süre içinde çalýþmasýna engel olur. Normal.

SERVÝSE BAÞ VURMADAN ÖNCE ARIZA ÖN KONTROLLERÝ

Kokular
Ýç üniteden kokular gelebilir. Bu, odadaki koku-
larýn (mobilya, tütün kokularý gibi) cihazýn içine
girmesinden kaynaklanýr. Odadaki kokularý engel-
leyiniz, filtreyi temizleyin.
Koku geçmiyorsa Yetkili Servise danýþýn.

Servise baþvurmadan önce bu bölümü okuyunuz.

ARIZA ve SERVÝS

Hemen çalýþmýyor

Aþaðýdaki durumlardan her hangi birisi oluþursa klimanýn
ana güç beslemesini kesin ve hemen yetkili Alarko Carrier
servisini arayýn.

Güç beslemesini kapattýktan 2-3 dakika sonra tekrar açtýðýnýzda
çalýþma lambasý kýsa aralýklarla (5 Hz) yanýp sönüyorsa,

Anahtarlar iþlevlerini yerine getirmiyorsa,

Ana güç sigortasý sýk sýk atýyorsa ya da devre kesici aktif hale geliyorsa,

Klimanýn içine yabancý bir madde ya da su girerse,

Normal olmayan her hangi bir durum gözlenirse.

-

-

-

-

-
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Hava akýþý zayýf
Isýtma modu baþladýðýnda, iç kýsýmlarýn ýsýnmasý
için fan hýzý geçici olarak düþer. Isýtma modunday-
ken oda sýcaklýðý termostat ayarýnýn üzerine çý-
karsa, dýþ ünite durur ve iç ünite çok düþük bir
fan hýzýyla çalýþýr. Normal.

Gürültü geliyor

Çalýþma sýrasýnda ve cihaz kapatýlýr kapatýlmaz
cihaz borularýndan su sesi gelebilir. Çalýþma
baþladýktan 2-3 dakika sonra da cihaz özellikle
gürültülü çalýþýyor gibi gelebilir (soðutucu akýþýnýn
sesi). Normal.

Çalýþma sýrasýnda hafif bir gýcýrtý duyulabilir. Bu
ýsý deðiþimine baðlý olarak ön kapaðýn genleþme
ya da büzülmesinden kaynaklanabilir. Normal.

Dýþ üniteden su geliyor

Isýtma modunda, otomatik buz çözme iþlemi
nedeniyle dýþ ünitede su oluþabilir. Normal.

Duman ya da buhar

Soðutma ya da kurutma sýrasýnda, iç üniteden
ince bir duman çýkabilir. Bu, cihazdan çýkan hava-
nýn etkisiyle oda havasýnýn birden soðumasýyla
yoðunlaþma ve buhar oluþmasýndan kaynaklanýr.
Normal.

Isýtma sýrasýnda dýþ ünite faný durabilir ve cihazdan
buhar çýkabilir. Bu durum, buz çözme modunda
çalýþmaktan kaynaklanabilir. Kontrol ediniz.
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BAZI TÝPÝK HATA ve ARIZALAR

Piller uzaktan kumandaya
takýldýktan sonra ekran
ýþýðý yanmýyorsa,

- Açma düðmesine
bastýðýnýzda cihaz
çalýþmýyorsa
- Kapama düðmesine
bastýðýnýzda cihaz
kapanmýyorsa,
- Herhangi bir düðmeye
bastýðýnýzda, uzaktan
kumandanýn ekranýnda
fonksiyonun sembolü
görülüyor ve iþlev
çalýþmýyorsa

Klima yeterli soðutma
ya da ýsýtma yapmýyorsa

Piller bitmiþtir ya da yanlýþ takýlmýþtýr;
pilleri deðiþtirin ya da doðru takýn.

Ana þalter kapalýdýr, açýnýz.
Uzaktan kumandanýn pilleri bitmiþtir,
deðiþtiriniz.
Uzaktan kumanda cihaz alýcýsýna doðru
yönlendirilmemiþtir, uzaktan kumandayý
kapatýp doðru yöne çevirip yeniden
açýnýz.
Cihaz ile uzaktan kumanda arasýnda
engeller vardýr, aradaki engelleri kaldýrýp
yeniden sinyal gönderiniz.
Uzaktan kumanda veya cihaz doðrudan
güneþ ýþýðý altýndadýr, güneþi
engelleyiniz.
Sinyaller yoðun elektromanyetik alan
altýnda kaldýðý için engellenmektedir.
Bilgisayar ya da elektrikli ev aletleri
cihaz yakýnýnda çalýþýyorsa
uzaklaþtýrýnýz.

Hava akýmý serbest þekilde saðlanamýyor.
Kirli filtre hava sirkülasyonunu engelliyor.
Kapý ve/veya pencereler açýktýr.
Fan hýzý düþük konuma ayarlanmýþtýr.
Hava akýmý doðru yönde deðildir.
Seçilen ýsý derecesi doðru deðildir.

Bu kontrolleri yaptýktan sonra klimanýz hala
çalýþmýyorsa lütfen ALARKO CARRIER YETKÝLÝ
SERVÝSÝNÝ ARAYIN.
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NOTLAR
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