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Klimam z  seçti iniz için te ekkür ederiz. 
Düzgün çal t rma için bu k lavuzu dikkatle okuyup saklay n. 
Kullan c  K lavuzunu kaybetmeniz durumunda yerel temsilciniz ile ileti ime geçebilir ya da elektronik versiyonu için 
www.gree.com adresini ziyaret edebilir veya global@gree.com.cn adresine e-posta gönderebilirsiniz. 
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irketin sürekli ürün geli tirme politikas na uygun olarak, bu cihaz n estetik ve boyutsal özellikleri, teknik 
verileri ve aksesuarlar  haber verilmeksizin de i tirilebilir. 

GENEL B LG LER ÇER K 

Bu k lavuzda yer alan ürünler, gerçek modellerden farkl  olabilir, farkl  modellere göre olabilir, baz  
modellerde ekran bulunurken baz  modellerde bulunmayabilir, ekran n konumu ve ekli için gerçek 
klimaya bak n z. 

Bu cihaz, kendi güvenliklerinden sorumlu ki ilerin gözetimi alt nda olmamalar  veya cihaz n 
kullan m  ile ilgili talimatlar verilmemi  olmas  durumunda (çocuklar dahil olmak üzere) fiziksel, 
alg sal ya da zihinsel yetenekleri k s tl  ki iler ile deneyimi ve bilgisi olmayan ki ilerin kullan m  için 
uygun de ildir. 

Cihazla oynamamalar  için çocuklar n gözetim alt nda tutulmalar  gerekir. 

Bu i aret bu ürünün AB içinde di er ev at klar yla birlikte bertaraf edilmemesi 
gerekti ini belirtir. Kontrol d  at k bertaraf edilmesi yüzünden çevreye veya 
insan sa l na gelecek olas  zararlar  önlemek için malzeme kaynaklar n n 
sürdürülebilir ekilde yeniden kullan m n  desteklemek için sorumlulu unuzu 
yerine getirerek geri dönü türün. Kullan lan cihaz n z  iade etmek için lütfen 
iade ve toplama sistemlerini kullan n z veya ürünü sat n ald n z perakendeci 
ile irtibata geçin. Belirtilen noktalar bu ürünü çevreyi korumak üzere geri 
dönü türmek için alabilirler. 

GENEL B LG LER UYUMLULUK VE SER  

Üniteyi kullanmaya ba lamadan önce bu kullan m k lavuzunu dikkatlice okuyup, ileride ba vurmak üzere 

Klimay  sadece bu kitapç kta belirtildi i gibi kullan n. Bu talimatlar n mümkün olan her türlü ko ul ve durumu ele 
almas  amaçlanmam t r. Bu nedenle herhangi bir elektrik ev aletinde oldu u gibi kurulum, çal t rma ve bak m için 
her zaman sa duyulu ve dikkati olunmas  tavsiye edilir. 



 

GENEL B LG LER Uyar  

letim ve bak m 

• Bu cihaz sadece gözetim alt nda bulunmalar  veya cihaz n güvenli bir 
ekilde kullan m  ile ilgili talimatlar 

verilmesi ve ili kili tehlikelerin bilincinde olmalar  durumunda 8 ya ndan 
küçük çocuklar ile fiziksel, alg sal veya zihinsel becerileri k s tl  ki iler 
taraf ndan kullan labilir. 

• Çocuklar n cihazla oynamas na izin verilmemelidir. 
• Gözetim alt nda olmad klar  sürece, temizlik ve bak m i lemleri 

çocuklar taraf ndan yap lmamal d r. 
• Klimay  çok amaçl  prize ba lamay n. Aksi takdirde yang n 

tehlikesine yol açabilir. 
• Klimay  temizlerken güç kayna n  kesin. Aksi takdirde, elektrik 

çarpmas na neden olabilir. 
• Besleme kablosu hasar gördü ü takdirde, bir tehlike yaratmamak 

için kabloyu imalatç , onun servis acentesi veya bunun gibi kalifiye 
ki iler de i tirmelidir. 

• Elektrik çarpmas n  önlemek için klimay  suyla temizlemeyin. 
• Klimay  slatmay n. Elektrik çarpmas na veya ar zaya neden olabilir. 
• Filtreyi ç kard ktan sonra, yaralanmay  önlemek için kanatlar na 
dokunmay n. 
• Deformasyonu veya yang n tehlikesini önlemek için filtreyi kurutmak için 
ate  ya da saç kurutma makinesi kullanmay n. 
• Bak m kalifiye ki iler taraf ndan yap lmal d r. Aksi takdirde yaralanma ya 

da mal kayb na neden olunabilir. 
• Klimay  kendiniz tamir etmeyin. Elektrik çarpmas na veya hasara neden 

olabilir. Klimaya onar m gerekti inde bayiye ba vurun. 
• Hava giri i veya hava ç k na parmaklar n z  veya nesneleri uzatmay n. 

Bu yaralanmaya neden olabilir veya üniteye hasar verebilir. 
• Hava giri lerini veya ç k lar n  kapatmay n. Ar zaya sebep olabilir. 
• Uzaktan kumanda üzerinde su dökmeyin, aksi takdirde uzaktan kumanda 

bozulabilir. 
• A a daki durum olu tu unda, klimay  kapat n ve güç ba lant s n  derhal 

kesin ve ard ndan servis için yetkili sat c  veya kalifiye uzmanlar ile irtibata 
geçin. 

 

• Güç kablosu a r  s nm  ya da hasarl . 
• Çal ma s ras nda anormal bir ses var. 
• Sigorta s k s k at yor. 
• Klimadan yan k kokusu yay yor. 
• ç ünite s zd r yor. 



 

GENEL B LG LER Uyar  

• Klima anormal artlarda çal rsa, bu durum ar zaya, elektrik çarpmas na 
veya yang n tehlikesine neden olabilir. 

• Acil durum anahtar  ile üniteyi açarken veya kapat rken, bu anahtara metal 
d nda yal t ml  bir nesne ile bast r n. 

• D  ünitenin üst paneline basmay n veya a r nesneler koymay n. Elektrik 
çarpmas na ya da yaralanmaya neden olabilir. 

Takma 

• Kurulum kalifiye uzmanlar taraf ndan yap lmal d r. Aksi takdirde yaralanma ya 
da mal kayb na neden olunabilir. 

• Ünite kurulurken elektrik güvenlik yönetmeliklerine uyulmal d r. 
• Yerel güvenlik yönetmeliklerine göre yeterli bir güç kayna  devresi ve sigorta 

kullan n. 
• Sigorta tak n. Takmaman z ar zaya sebep olabilir. 
• Tüm kutuplar nda en az 3mm kontak ayr m  olan bütün kutuplar  ay ran bir 

ba lant  kesici anahtar, sabit kablo tesisat na ba lanmal d r. 
• Uygun kapasiteye sahip bir sigorta dahil olmak üzere lütfen a a daki tabloya 

bak n. M knat s tokas  ve s tma tokas  fonksiyonuna bir hava anahtar  dahil 
edilmelidir, bu k sa devre ve a r  yüklenmeden koruma sa layabilir. 

• Klima düzgün topraklanmal d r. Yanl  topraklama elektrik çarpmas na sebep 
olabilir 

• Yetersiz elektrik kablosu kullanmay n. 
• Kliman n gereksiniminin ile güç kayna  ile e le ti inden emin olun. Karars z bir 

güç kayna  veya yanl  kablolama veya ar za. Klimay  kullanmadan önce 
uygun güç kayna  kablolar  kurun. 

• Elektrikli kablosunu, nötr kabloyu ve prizin topraklama kablosunu düzgün 
biçimde ba lay n. 

• Elektrik ve güvenlik ile ilgili herhangi bir çal maya ba lamadan önce güç 
kayna n  kesin. 

• Kurulumu bitirmeden önce gücü açmay n. 
• Besleme kablosu hasar gördü ü takdirde, bir tehlike yaratmamak için kabloyu 

imalatç , onun servis acentesi veya bunun gibi kalifiye ki iler de i tirmelidir. 
• So utucu devresinin s cakl  yüksek olacakt r, lütfen ara ba lant  

kablosunu bak r borudan uzak tutun. 
• Cihaz montaj  ulusal kablolama yönetmeliklerine uygun olarak yap lmal d r. 
• Kliman n kurulumunun NEC ve CEC gerekliliklerine uygun biçimde sadece 

yetkili personel taraf ndan yap lmas  gereklidir. 



 

GENEL B LG LER Uyar  

• Klima birinci s n f elektrikli cihazd r. Bir uzman taraf ndan özel topraklama 
cihaz  ile düzgün biçimde topraklanmal d r. Her zaman etkili bir ekilde 
toprakland ndan emin olun, aksi takdirde elektrik çarpmas na neden 
olabilir. 

• Kliman n içindeki sar -ye il kablo topraklama kablosu olup ba ka amaçlar 
için kullan lamaz. 

• Topraklama direnci ulusal elektrik güvenlik yönetmeliklerine uygun 
olmal d r. 
• Cihaz, fi ine ula labilecek ekilde yerle tirilmelidir. 
• ç ünite ve d  ünitenin tüm kablolar , bir uzman taraf ndan ba lanmal d r. 
• Güç ba lant s  kablosunun uzunlu u yeterli de ilse, yenisi için üretici 

ile temasa geçin. Kabloyu kendiniz uzatmaktan kaç n n. 
• Fi li klima için fi  kurulum bittikten sonra eri ilebilir olmal d r. 
• Fi siz klima için hatta bir devre kesici monte edilmelidir. 
• Klimay  ba ka bir yere ta nman z gerekiyorsa, bu i i sadece kalifiye bir ki i 

yapabilir. Aksi takdirde yaralanma ya da mal kayb na neden olunabilir. 
• Çocuklar n ula amayaca  ve hayvan veya bitkilerden uzak bir yer seçin. 

Kaç n lmaz durumlarda güvenlik amac yla bir çit ekleyin. 
• ç ünite duvara yak n monte edilmelidir. 



 

KULLANMADAN ÖNCE TAL MATLAR GENEL B LG LER 

UYARI 
Yan k kokusu veya duman gibi bir 
ey olursa, ana güç kayna n  

kesin ve ilgili servis merkezi ile 
irtibata geçin. 

Güç kayna  hava anahtar  korumal  
özel devre bulundurmal  ve yeterli 
kapasiteye sahip olmal d r. Ünite 
ihtiyac n za göre otomatik olarak 
aç l p kapanacakt r, lütfen üniteyi s k 
s k aç p kapatmay n, aksi halde 
ünitede zararl  etkilere neden 
olunabilir. 

Güç kablolar  ve kumanda 
kablolar n  asla kesmeyin veya 
bunlara hasar vermeyin. Güç 
kablosu ve sinyal kumanda 
kablosu hasar görürse, bunlar  bir 
profesyonele de i tirtin. 

Anormallik devam ederse, ünite zarar 
görmü  olabilir ve elektrik çarpmas na 
veya yang na neden olabilir. 

Yang n  önlemek için gücün özel 
devreye sahip olmas  
gerekmektedir. 

Klimay  uzun süre 
kullanmayacaksan z güç kayna n  
kesin. 

Elektrik kablosuna zarar vermeyin 
veya tayin edilmeyen elektrik 
kablosu kullanmay n. 

Aksi durumda elektrik çarpmas na 
veya yang na neden olabilir. 

Aksi takdirde, birikmi  tozlar a r  
s nmaya veya yang na neden 

olabilir. 

Aksi takdirde, a r  s nmaya 
veya yang na neden olur. 

Temizleme s ras nda, 
çal t rmay  durdurmak ve güç 
kayna n  kapatmak gereklidir. 

Bu kliman n nominal gerilimi 220-
240V, 50Hz'dir. Gerilim çok dü ükse 
klima keskin biçimde titre ir. Bu 
klimaya zarar verir. Gerilim çok 
yüksekse elektrikli bile enler kolay 
hasar görebilir. 

Klimay  kendiniz tamir etmeye 
çal may n. 

Güç kayna n  kesin.

Yanl  onar m elektrik çarpmas na 
veya yang na neden olur, bu yüzden 
onar m için servis merkezine 
ba vurmal s n z. 

Aksi halde, elektrik çarpmas na 
veya hasara neden olabilir. 

Kurulu olan stand n yeterince 
sa lam olup olmad n  kontrol 
edin. 

D  ünitenin üstüne basmay n ya da 
üzerine bir ey koymay n. 

Topraklama: Ünite güvenli biçimde 
topraklanmal d r. Topraklama 
kablosu yap daki özel topraklama 
cihaz na ba l  olacakt r. 

E er hasarl ysa, ünitenin dü mesine 
ve yaralanmaya neden olabilir. 

D  ünitenin dü mesi tehlikeli olabilir. 



DI  ÜN TE 

No. Aç klama 

1 Hava Ç k  Kafesi 

2 Vana 

PARÇALARIN S MLER  GENEL B LG LER 

GWHD(18)NK3FOK  GWHD(18)NK3KOK  GWHD(21)NK3KO : Uyar  
• Klimay  temizlemeden önce güç kayna n  kesin; aksi takdirde elektrik çarpmas  meydana 

gelebilir. 
• Kliman n slanmas  elektrik çarpmas  riskine neden olabilir. Kliman z  hiçbir durumda 

slatmay n. 
• Tiner ya da benzin gibi uçucu s v lar kliman z n görünü üne zarar verir. (Klima kabinini 

temizlemek için sadece nemli bir bez ile yumu ak kuru bir bez kullan n). 
• Bu ürün di er at klarla birlikte çöpe at lmamal d r. 

Bu cihaz, elektrikli ve elektronik cihazlar n geri dönü ümü konusunda yetkili bir yere 
yönlendirilmelidir. 

• So utucu devresinin s cakl  yüksek olacakt r, lütfen ara ba lant  kablosunu bak r borudan 
uzak tutun. 

Not: Yukar daki rakamlar sadece cihaz n basit bir emas  
olarak tasarlanm t r ve sat n al nan ünitenin görünümüne 
uygun olmayabilir. 

Uyar  
• Güç kablosu hasarl ysa, tehlikeyi engellemek için üretici, servis görevlisi veya benzer kalifiye ki iler 

taraf ndan de i tirilmelidir. 
• Klimay  temizlemeden önce güç kayna n  kesin; aksi takdirde elektrik çarpmas  meydana gelebilir. 
• Kliman n slanmas  elektrik çarpmas  riskine neden olabilir. Kliman z  hiçbir durumda slatmay n. 
• Tiner ya da benzin gibi uçucu s v lar kliman z n görünü üne zarar verir. (Klima kabinini temizlemek için sadece 

nemli bir bez ile yumu ak kuru bir bez kullan n). 
• Bu ürünü i lenmemi  kentsel at k olarak atmay n. Bu tür at klar n özel i lem için ayr ca toplanmas  gerekir. 
• So utucu devresinin s cakl  yüksek olacakt r, lütfen ara ba lant  kablosunu bak r borudan uzak tutun. 

Not: Yukar daki rakamlar sadece cihaz n basit bir emas  
olarak tasarlanm t r ve sat n al nan ünitenin görünümüne 
uygun olmayabilir. 

DI  ÜN TE 

No. Aç klama 

1 Hava Ç k  Kafesi 

2 Vana 

OLE24MOUT3G OLE28MOUT4G



 

DI  ÜN TE 

No. Aç klama 

1 Hava Ç k  Kafesi 

2 Vana 

PARÇALARIN S MLER  GENEL B LG LER 

Uyar  
• Klimay  temizlemeden önce güç kayna n  kesin; aksi takdirde elektrik çarpmas  meydana 

gelebilir. 
• Kliman n slanmas  elektrik çarpmas  riskine neden olabilir. Kliman z  hiçbir durumda slatmay n. 
• Tiner ya da benzin gibi uçucu s v lar kliman z n görünü üne zarar verir. (Klima kabinini 

temizlemek için sadece nemli bir bez ile yumu ak kuru bir bez kullan n). 
• Bu ürün di er at klarla birlikte çöpe at lmamal d r. 

Bu cihaz, elektrikli ve elektronik cihazlar n geri dönü ümü konusunda yetkili bir yere 
yönlendirilmelidir. 

• So utucu devresinin s cakl  yüksek olacakt r, lütfen ara ba lant  kablosunu bak r borudan uzak 
tutun. 

Not: Yukar daki rakamlar sadece cihaz n basit bir emas  
olarak tasarlanm t r ve sat n al nan ünitenin görünümüne 
uygun olmayabilir. 



 

 ç Ünite DB/WB (°C) D  Ünite DB/WB (°C)  

Maksimum so utma 32/23 43/26 

Maksimum s tma 27/- 24/18 

TEKN K VER LER 

TEKN K VER LER 

GENEL B LG LER 

TEKN K VER LER 

GENEL B LG LER 

GENEL B LG LER DI  ÜN TE ÇALI MA SICAKLI I ARALI I 

• Sadece so utma ünitesi için çal ma s cakl  aral  (d  ortam s cakl ) -15°C ~ 
43°C; Is  pompas  ünitesi için -15°C ~ 24°C'dir. 

MOD GWHD(14)NK3CO GWHD(14)NK3DO GWHD(18)NK3FO GWHD(21)NK3KO GWHD(18)NK3KO  
Elektrik verileri 
Elektrik beslemesi 220-240V~,50Hz 220-240 V~, 50 Hz 
Sigorta veya hava anahtar  16 10 20 25 10  
Asgari güç kablosu kesiti 1,5 1,0 2,5 1,0 mm2 

 
Boyut ve aç kl k 

U 899 890  mm 

P 378 362  mm 

Y 596 700  mm 

MOD OLE24MOUT3G OLE28MOUT4G  
Elektrik verileri   
Elektrik beslemesi 220-240 V~, 50 Hz  
Sigorta veya hava anahtar  25  
Asgari güç kablosu kesiti 2,5 mm2 

 
Boyut ve aç kl k 

U 920 mm 

P 380 mm 

Y 790 mm 



Tüm kutuplar nda en az 3mm kontak ayr m  olan 
bütün kutuplar  ay ran bir ba lant  kesici anahtar, 
sabit kablo tesisat na ba lanmal d r. 

Yanl  kablo ba lant s , baz  elektrikli parçalar n 
ar zalanmas na neden olabilir. Kabloyu sabitledikten 
sonra, ba lant  ile sabit noktalar aras ndaki kablolar n 
bir parça alana sahip olmas n  sa lay n. 

Ünite A ve B'nin ba lant  borular  ve ba lant  kablolar  
s ras yla birbirlerine kar l k gelmelidir. 

Cihaz montaj  ulusal kablolama yönetmeliklerine uygun 
olarak yap lmal d r. 

KURUCU ELEKTR K BA LANTILARI 

1. D  ünitenin sa  taraf ndaki levhan n üstündeki kolu 
kald r n (bir vida). 

2. Kablo kelepçesini ç kar n, ba lant  s ras nda güç ba lant  
kablosunu terminali ile ba lay n ve ba lant y  sabitleyin. 
Sabitleme hatt  da t m , iç ünite, kablo bank n n terminali 
ile tutarl  olmal d r. Kablolar iç üniteninkilerle uymal d r. 

3. Güç kablosunu kablo kelepçesiyle sabitleyin. 
4. Kablonun iyice sabitlendi inden emin olun. 
5. Tutamac  tak n. 

Tutamaç 

Ünite B'ye Ünite A'ya Uygun kapasiteye sahip bir hava anahtar  da dahil 
olmak üzere lütfen a a daki tabloya bak n. M knat s 
tokas  ve s tma tokas  fonksiyonuna bir hava 
anahtar  dahil edilmelidir, bu k sa devre ve a r  
yüklenmeden koruma sa layabilir. (Uyar : lütfen 
devreyi korumak için yaln zca sigortay  kullanmay n) 

ba lant  tablosu 

Güç kablosu 

ba lant  
kablosu 

Güç kayna na 

GÜÇ 

Tutamaç 

 Ünite B'ye Ünite A'ya 

Tutamaç 

ba lant  
kablosu 

ba lant  
kablosu 

Güç kablosu 

Güç kayna na 
GÜÇ 

Ünite A'ya Ünite B'ye Ünite C'ye

ba lant  kablosu ba lant  kablosu
ba lant  

kablosu güç kablosu

Güç kayna na GÜÇ 

Klima Hava anahtar  
kapasitesi 

GWHD(18)NK3FO 20A 
GWHD(18)NK3KO 10A 
GWHD(21)NK3KO 25A 
GWHD(24)NK3FO 25A 

Tutamaç



Klima Hava anahtar  
kapasitesi 

GWHD(24)NK3GO 
GWHD(24)NK3MO 

25A 

KURUCU ELEKTR K BA LANTILARI 

1. D  ünitenin sa  taraf ndaki levhan n üstündeki 
kolu kald r n (bir vida). 

3. Güç kablosunu kablo kelepçesiyle sabitleyin. 

2. Kablo kelepçesini ç kar n, ba lant  s ras nda güç 
ba lant  kablosunu terminali ile ba lay n ve 
ba lant y  sabitleyin. Sabitleme hatt  da t m , iç 
ünite, kablo bank n n terminali ile tutarl  
olmal d r. Kablolar iç üniteninkilerle uymal d r. 

4. Kablonun iyice sabitlendi inden emin olun. 

5. Tutamac  tak n. 

Tüm kutuplar nda en az 3mm kontak ayr m  olan 
bütün kutuplar  ay ran bir ba lant  kesici anahtar, 
sabit kablo tesisat na ba lanmal d r. 

Yanl  kablo ba lant s , baz  elektrikli parçalar n 
ar zalanmas na neden olabilir. Kabloyu 
sabitledikten sonra, ba lant  ile sabit noktalar 
aras ndaki kablolar n bir parça alana sahip olmas n  
sa lay n. 

Ünite A, ünite B ve ünite C'nin ba lant  borular  ve 
ba lant  kablolar  s ras yla birbirlerine kar l k 
gelmelidir. 

Uygun kapasiteye sahip bir hava anahtar  da dahil 
olmak üzere lütfen a a daki tabloya bak n. 
M knat s tokas  ve s tma tokas  fonksiyonuna bir 
hava anahtar  dahil edilmelidir, bu k sa devre ve 
a r  yüklenmeden koruma sa layabilir. (Uyar : 
lütfen devreyi korumak için yaln zca sigortay  
kullanmay n) 

Cihaz montaj  ulusal kablolama yönetmeliklerine 
uygun olarak yap lmal d r. 

Not: Yukar daki rakamlar sadece cihaz n basit bir 
emas  olarak tasarlanm t r ve sat n al nan ünitenin 

görünümüne uygun olmayabilir. 

Tutamaç 

Ünite A'ya Ünite B'ye Ünite C'ye 

Güç kablosu ba lant   
kablosu ba lant   

kablosu ba lant  
kablosu 

Güç kayna na 
D  ünite 

ç ünite 

OLE24MOUT3G

GWHD(24)NK3MO OLE24MOUT3G



Klima Hava anahtar  
kapasitesi 

GWHD(28)NK3FO 
GWHD(28)NK3KO 

25A 

KURUCU ELEKTR K BA LANTILARI 

1. D  ünitenin sa  taraf ndaki levhan n üstündeki kolu 
kald r n (bir vida). 

3. Güç kablosunu kablo kelepçesiyle sabitleyin. 
2. Kablo kelepçesini ç kar n, ba lant  s ras nda güç 

ba lant  kablosunu terminali ile ba lay n ve ba lant y  
sabitleyin. Sabitleme hatt  da t m , iç ünite, kablo 
bank n n terminali ile tutarl  olmal d r. Kablolar iç 
üniteninkilerle uymal d r. 

4. Kablonun iyice sabitlendi inden emin olun. 

5. Tutamac  tak n. 

Uygun kapasiteye sahip bir hava anahtar  da dahil 
olmak üzere lütfen a a daki tabloya bak n. 
M knat s tokas  ve s tma tokas  fonksiyonuna bir 
hava anahtar  dahil edilmelidir, bu k sa devre ve 
a r  yüklenmeden koruma sa layabilir. (Uyar : 
lütfen devreyi korumak için yaln zca sigortay  
kullanmay n) 

Ünite B'ye Ünite D'ye Ünite C'ye Ünite A'ya 

Güç kablosu
ba lant  kablosu ba lant  kablosu ba lant  kablosu ba lant  

kablosu 

Güç kayna na 

D  ünite 

ç ünite 

 

Tüm kutuplar nda en az 3mm kontak ayr m  olan bütün 
kutuplar  ay ran bir ba lant  kesici anahtar, sabit kablo 
tesisat na ba lanmal d r. 

 

Yanl  kablo ba lant s , baz  elektrikli parçalar n 
ar zalanmas na neden olabilir. Kabloyu sabitledikten 
sonra, ba lant  ile sabit noktalar aras ndaki kablolar n bir 
parça alana sahip olmas n  sa lay n. 

 

Ünite A, ünite B, ünite C ve ünite D'nin ba lant  borular  
ve ba lant  kablolar  s ras yla birbirlerine kar l k 
gelmelidir. 

 

Cihaz montaj  ulusal kablolama yönetmeliklerine uygun 
olarak yap lmal d r. 

Not: Yukar daki rakamlar sadece cihaz n basit bir emas  
olarak tasarlanm t r ve sat n al nan ünitenin görünümüne 
uygun olmayabilir. 

GWHD(28)NK3KO 

OLE28MOUT4G

OLE28MOUT4G



 

Klima Hava anahtar  
kapasitesi 

GWHD(14)NK3CO 16A 
GWHD(14)NK3DO 10A 

KURUCU ELEKTR K BA LANTILARI 

1. D  ünitenin sa  taraf ndaki levhan n üstündeki 
kolu kald r n (bir vida). 

3. Güç kablosunu kablo kelepçesiyle sabitleyin. 

2. Kablo kelepçesini ç kar n, ba lant  s ras nda güç 
ba lant  kablosunu terminali ile ba lay n ve 
ba lant y  sabitleyin. Sabitleme hatt  da t m , iç 
ünite, kablo bank n n terminali ile tutarl  
olmal d r. Kablolar iç üniteninkilerle uymal d r. 

4. Kablonun iyice sabitlendi inden emin olun. 
5. Tutamac  tak n. 

Uygun kapasiteye sahip bir hava anahtar  da dahil 
olmak üzere lütfen a a daki tabloya bak n. 
M knat s tokas  ve s tma tokas  fonksiyonuna bir 
hava anahtar  dahil edilmelidir, bu k sa devre ve 
a r  yüklenmeden koruma sa layabilir. (Uyar : 
lütfen devreyi korumak için yaln zca sigortay  
kullanmay n) 

Tutamaç 

Ön taraf 
plakas  

GÜÇ Ünite B'ye Ünite A'ya Güç kayna na 

ba lant
tablosu Güç kablosu ba lant  

kablosu 

KULLANICI YÜKLEME/BO ALTMA 

Ambalaj  açt ktan sonra, içeri inin sa lam ve eksiksiz 
oldu unu kontrol edin. 

Ta ma, cihaz n a rl na uygun olan ekipman 
kullan larak uygun donan ma sahip nitelikli teknik 
personel taraf ndan yap lmal d r. 

D  ünite daima dik tutulmal d r. 

Tüm kutuplar nda en az 3mm kontak ayr m  olan bütün 
kutuplar  ay ran bir ba lant  kesici anahtar, sabit kablo 
tesisat na ba lanmal d r. 

Yanl  kablo ba lant s , baz  elektrikli parçalar n 
ar zalanmas na neden olabilir. Kabloyu sabitledikten 
sonra, ba lant  ile sabit noktalar aras ndaki kablolar n bir 
parça alana sahip olmas n  sa lay n. 

Ünite A, ünite B, ünite C ve ünite D'nin ba lant  borular  
ve ba lant  kablolar  s ras yla birbirlerine kar l k 
gelmelidir. 

Cihaz montaj  ulusal kablolama yönetmeliklerine uygun 
olarak yap lmal d r. 

Not: Yukar daki rakamlar sadece cihaz n basit bir emas  
olarak tasarlanm t r ve sat n al nan ünitenin görünümüne 
uygun olmayabilir. 



 

Çap (mm) Burulma momenti (N.m) 

06 15-20 

09,52 35-40 

016 60-65 

012 45-50 

019 70-75 

KURUCU DI  ÜN TEN N KURULUMU 

Drenaj tertibat n  ve drenaj hortumunu tak n ( s  
pompal  model için) 
Cihaz s tma modunda çal rken yo u ma üretilir ve d  
üniteden akar. Kom ular  rahats z etmemek ve çevreye 
sayg  göstermek amac yla yo u ma suyunu kanalize 
etmek için bir drenaj tertibat  ile drenaj hortumu kurun. 
Drenaj tertibat  ve lastik pulu d  ünite kasas na tak n ve 
buna ekilde gösterildi i gibi bir drenaj hortumu 
ba lay n. 

Konum 

Üniteyi düz, sert bir zemine sabitlemek için c vata 
kullan n. Üniteyi duvara veya çat ya monte ederken, 
deste in yo un titre im ya da güçlü bir rüzgarda 
durumunda hareket edemeyecek ekilde s k ca 
sabitlendi inden emin olun. 

• D  üniteyi çukurlara veya hava deliklerine monte etmeyin 

Borular n kurulumu 

R410A so utucu için uygun ba lant  borular  ve 
donan mlar  kullan n. 

Dikkat: Kurulum NEC/CEC Gerekliliklerine Uygun Biçimde 
Sadece Yetkili Personel Taraf ndan Yap lmal d r. 

KURUCU HAVA ALMA 

So utucu devre içindeki nemli hava kompresörün 
ar zalanmas na neden olabilir. ç ve d  üniteleri ba lad ktan 
sonra, bir vakum pompas  kullanarak so utucu devresinden 
hava ve nemi bo alt n. 
(1) 2 yollu ve 3 yollu vanalar n vidalar n  sökün ve 

kapaklar n  ç kar n. 
(2) Servis vanas  kapa n  sökün ve ç kar n. 
(3) Vakum pompas  hortumunu servis vanas na ba lay n. 
(4) 10 mm Hg'lik mutlak vakuma ula l ncaya kadar vakum 

pompas n  10-15 dakika çal t r n. 
(5) Vakum pompas  çal rken, vakum pompas  birle im yeri 

üzerindeki dü ük bas nç dü mesini kapat n. Vakum 
pompas n  durdurun. 

(6) 2 yollu vanay  1/4 çevirerek aç n, ard ndan 10 saniye 
sonra kapat n. S v  sabun veya elektronik kaçak cihaz  
kullan larak her ek yerini kaçak için kontrol edin. 

(7) 2 yollu ve 3 yollu vana gövdesini çevirin. Vakum pompas  
hortumunu ay r n. 

(8) Vanalar n üzerindeki tüm kapaklar  de i tirin ve s k n. 

Vakum pompas  Vakum pompas  

Vakum pompas  

(8) Sabitleme 
So utucu ak kan ak  yönü 

2 yollu vana 
ç ünite olarak 18K ünite kurulmal d r. 3 yollu vana 

(6) 1/4 dönü le aç n 
18KMODE: (7) Tamamen açmak için çevirin 

(7) Tamamen açmak için çevirin 
Servis giri i 

Vana ba l  

(2) Çevirin 

(8) Sabitleyin 

(2) Çevirin 

(2) Çevirin 
(8) Sabitleyin 

ç üniteye 
ba lay n 

Vana ba l  
dönü üm ek yeri 

Modeller (m) 14Kx2 18Kx2 24Kx2 24Kx3 28Kx4 
Maksimum ba lant  borusu 
uzunlu u 

20 20 20 60 70 

Maksimum ba lant  borusu 
uzunlu u (basit bir iç ünite) 

10 10 10 20 20 

ç ünite kapasite kodlar n n toplam , d  ünitenin % 50'si ile % 150'si 
aras nda olmal d r. 

So utucu borular  maksimum 5 m yüksekli i 
(14K&18K&24Kx2) veya 10 m yüksekli i (24Kx3&28K) 
geçmemelidir. 

Tüm so utucu borular n  ve ek yerlerini sar n. 

Ters yönde çal an iki somun anahtar  kullanarak 
ba lant lar  s k n. 



BAKIM KURUCU 

So utucu R410A için uygun aletler kullan n. 

R410A d nda ba ka bir so utucu kullanmay n. 

Üniteyi temizlemek için mineral ya lar  kullanmay n. 

KURULUM BOYUT EMASI KURUCU 

Kurulum bu k lavuza göre güvenilirlik e itimli ve kalifiye servis personeli taraf ndan yap lmal d r. 

Profesyonel olmayan kurulum nedeniyle olu an ar zalardan kaç nmak için kurulumdan önce servis merkezine 

Ünitelerin toplan p ta nmas  e itimli ve kalifiye bir ki i taraf ndan yönlendirilmelidir. 

Cihaz n etraf na önerilen alan n b rak ld ndan emin olun. 

50cm veya daha fazla 
Kapaktan bo luk 

Kapa a kadar 50 
cm veya daha fazla 

30cm veya daha fazla 
(Hava giri  taraf ) 30cm veya daha fazla 

(Hava giri  taraf ) Kapa a kadar 30cm 
veya daha fazla alan 

30cm veya daha fazla 
Kapaktan bo luk 

200cm veya daha 
fazla 
(Hava ç k  taraf ) 

200cm veya daha 
fazla 

(Hava ç k  taraf ) 
Duvara kadar 50cm 

veya daha fazla alan 

Duvara kadar 50cm 
veya daha fazla 
alan 

Kapa a kadar 50 cm 
veya daha fazla 

30cm veya daha 
fazla (Hava giri  
taraf ) Kapa a kadar 30 cm 

veya daha fazla alan 

200cm veya daha fazla 
(Hava ç k  taraf ) 

Duvara kadar 50cm veya 
daha fazla alan 

OLE24MOUT3G

OLE28MOUT4G



 

Kontrol Edilecek Ögeler Yanl  Kurulum Nedeniyle Sorunlar 

Kurulum güvenilir midir? Ünite dü ebilir, sallanabilir veya gürültü ç karabilir. 

Gaz kaça  kontrol edildi mi? Yetersiz so utma ( s tma) etkisine neden olabilir 

Ünitenin s  yal t m  yeterli mi? Yo u ma ve damlamaya sebep olabilir. 

Tahliye düzgün mü? Yo u ma ve damlamaya sebep olabilir. 

Güç kayna  gerilimi, gerilim isim 
levhas nda belirtilen anma gerilimine 
uygun mu? 

Ünite bozulabilir veya bile enler yanabilir. 

Kablolar ve boru hatlar  düzgün tak lm  
m ? 

Ünite bozulabilir veya bile enler yanabilir. 

Ünite düzgün bir ekilde topraklanm  
m ? 

Elektrik kaça  tehlikesi. 

Tüm kablo hatt  modelleri artlara uygun 
mu? 

Ünite bozulabilir veya bile enler yanabilir. 

ç ve d  ünitelerin hava giri  ve ç k nda 
herhangi bir engel var m ? 

Ünite bozulabilir veya bile enler yanabilir. 

So utucu borular n n uzunlu u ve 
so utucu dolumu miktar  kaydedilmi  mi? 

So utucunun dolum miktar n  belirlemek kolay 
de ildir. 

KURULUM SONRASI KONTROL KURUCU 



 
 
 
 
 
Tasar m ve teknik özellikler ürünün geli tirilmesi için önceden haber verilmeden de i tirilebilir. 

Ayr nt l  bilgi için sat  acentesi veya üreticiyle ileti ime geçin. 
 
PER YOD K BAKIM, ZAMANI VE YAPILI I 
Klimalar ortam havas n  sirküle etti i için ortamda bulunana toz, mikrop, bakteri gibi 

parçac klar  tekrar ortama verdi inden insan sa l , enerji tasarrufu ve cihaz n 
ömrünü uzatmak için belirli kullan m zamanlar n da klimalar n bak mlar n n 
yap lmas  gerekmektedir.  

Filtre ve panel temizli i: Bu bak m mü teri taraf ndan yap l r. Kliman n filtre paneli 
aç larak toz filtreleri ç kar larak hava veya l k su ile temizlenir. Kuruduktan sonra 
tekrar yerine monte edilir. Panel üzerindeki toz ve kir de slak plasti e zarar 
vermeyecek deterjanlarla yumu ak bir bez kullan lmak suretiyle yap l r. Normal 
ev kullan mlar nda 15 günde bir yap lmas  çok yo un toz ve kirin oldu u 
ortamlarda tozun ve kirin olu ma süresine göre daha s k sürede bak m 
yap lmal d r. 

Genel Bak m:  Bu bak m yetkili servis taraf ndan yap l r. Evaparatör ve kondanser 
üzerindeki toz, bakteri, mikrop gibi parçac klar  temizlemek için yap l r kliman n 
iç ünite ve d  ünitesi insan sa l na zarar vermeyen kimyasal temizleme ilaçlar  
ile temizlenir daha sonra temiz su ile durulama yap l r. Hareketli aksam 
üzerindeki tozlar temizlenir. Genel bak m n yetkili servis taraf ndan y lda en az 2 
kez yap lmas  (mevsim geçi lerinde ) tavsiye edilir. 

 
 
 
 
ENERJ  TÜKET M  AÇISINDAN VER ML  KULLANIMINA L K N B LG LER 
*- Kullan lacak ortama uygun kapasitede cihaz tercih edilmesi enerji verimlili ini 

art racakt r. 
*- Kliman n çal mas  için gerekli voltaj de erlerinin düzenli olmas  elektrik 

tüketimini azalt r. 
*- Kliman n teknik özelliklerinde belirtilen uygun borulama metraj, boru ve kablo 

kesiti kullan lmas  cihaz n enerji tüketimini azaltacakt r. 
*- Cihaz n çal ma s cakl k de erlerinde kullan lmas  enerji verimlili ini art racakt r. 
*- nsan vücudu için konfor de eri kabul edilen 22–24 C s cakl kta kliman n 

kullan lmas  enerji tüketimini azaltacakt r. 
*- Kliman n üflemesinin yaz n yukar ya, k n a a ya verilmesi enerji tüketimini 

azaltacakt r. 
*- Kliman n düzenli bak mlar n n yap lmas  enerji tüketimini azaltacak ve ürünün 

kullan m ömrünü uzatacakt r.    
*- mevsim geçi lerinde sadece fan konumunda kullanmak enerji tüketimini 

azaltacakt r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
TEKN K TABLO 

 
 
 

MULTI SPLIT KL MA DI  ÜN TELER TEKN K TABLO 
MODEL OLE24MOUT3G OLE28MOUT4G 

KAPAS TE 
SO UTMA Btu/h 24225(7800~29000) 27300 (7800~35000) 

ISITMA Btu/h 29000 (12500~30000) 317500 (12500~35000) 

GÜÇ TÜKET M  
SO UTMA W 2180 2,54 

ISITMA W 2280 2,49 

ÇALI MA AKIMI 
SO UTMA A 9,67 11,27 

ISITMA A 10,12 11,05 

SEER   W/W 6,1 A++ 6,1 A++ 

SCOP   W/W 4 A+ 4 A+ 

HAVA DEB S    m3/h 4000 4000 

SES SEV YES    dB(A) 58 58 

SO UTUCU AKI KAN   - R410A R410A 

SO UTUCU AKI KAN M KTARI   gr 2200 2400 

BOYUTLAR GxYxD DI  ÜN TE mm 980 x 427 x 790 980 x 427 x 790 

A IRLIK   kg 68 69 

GÜÇ KAYNA I   V/Ph/Hz 220~240 / 1 / 50 220~240 / 1 / 50 

KABLO ÖLÇÜLER  
BESLEME Adet x 

mm 3 x 4 (d›  ünite) 3 x 4 (d›  ünite) 

LET M Adet x 
mm 4 x 1.5 4 x 1.5 

BA LANTI BORU ÇAPI (SIVI/GAZ 
HATTI)   inch 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 

BORULAMA UZUNLU U (TOPLAM)   m 60 70 

BORULAMA YÜKSEKL K FARKI   m 10 10 

ARJSIZ UZUNLUK   m 30 40 
LAVE SO UTUCU AKI KAN 

M KTARI   gr/m 20 20 

ÇALI MA SICAKLIK ARALI I   °C -20/46 -20/46 

 
 
 
 
 

 
 
NOT: 
Üretici firma sürekli ürün yenilemesi yapt  için teknik özelliklerde de i iklik olabilecektir. 
Yaz mdan ve bask  hatas ndan kaynaklanan yanl l klardan firmam z sorumlu  de ildir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ÜRET C  VE THALATÇI B LD R M

MALATÇI F RMA:  

THALATÇI F RMA: 

OAC KL MLEND RME A . 
Gürsel mah. Nurtaç cad. No:71/A ka thane stanbul TÜRK YE 
Tel: (212)297 22 22 (Pbx)   Fax: (212) 297 97 02 
www.oac.com.tr 

SERV S B LG S :Servis ihtiyac n z için lütfen a a daki adresten firmam za ula n z  

 TEKN K SERV S MERKEZ   

      OAC KL MLEND RME A . 
      Gürsel mah. Nurtaç cad. No:71/A ka thane stanbul TÜRK YE 

TELEFON : +90 212 246 22 22  FAKS : +90 212 247 53 73 
Email:  servis@olefini.com.tr    servis@oac.com.tr 

       www.oac.com.tr 

GREE Electric Appliances Inc. of Zhuhai
West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China

www.gree.com 
Tel: (+86-756) 8522218 Fax: (+86-756) 8669426



 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ÖNEML  NOT 
 
 
1- Gümrük ve Ticaret  Bakanl nca cihaz n tespit edilen kullan m 
ömrü 10 y ld r. 
2- Kliman z n montaj n , ar zas n  ve bak m n  Yetkili Servisimize yapt r n z aksi 
takdirde 
Cihaz n z firmam z n vermi  oldu u garanti den faydalanamayacakt r. 
3- Klimalar n bak m  mü terinin sorumlulu undad r. Bak m  yap lmayan cihaz garanti 
Kapsam  d na ç kar. 
4- Firmam z 6 ayda bir bak m  tüketicilerine tavsiye eder. 
5- Hava fitrelerinin 15 günde bir temizlenmesi mü terinin sorumlulu undad r. 
6- Kliman z  montaj ettirmeden yetkili servisten kliman z n kapasitesinin ve montaj 
yerinin 
Uygunlu unu teyit ettiriniz. 
7- Garanti belgenizi Yetkili sat c  ve Yetkili servise onaylat n z. Ayr ca, Montaj 
formunu 
Yetkili servisten isteyiniz ve garanti süresince bu formlar  muhafaza ediniz. 
8- Bo  veya eksik doldurulmu  garanti belgeleri geçerli kabul edilmeyip cihaz n z 
garanti 
d  olarak kabul edilecektir. 
9- Ar za ve bak m sonras  yetkili servisinizden ar za ve bak m formunu isteyiniz ve 
garanti 
Süresince muhafaza ediniz. 
10- Kliman z  montaj ettirmeden herhangi bir hasar olup olmad n  kontrol ediniz. 
Sorun 
Var sa sat c  firmaya durumu bildiriniz. 
11- Klima montaj ndan sonra ortaya ç kacak her türlü k r lma, çizilme ve benzeri 
hasarlar 
Garanti kapsam  d ndad r. 
12- Klimalar kullan m amac  d nda kullan l rsa garanti kapsam  d nda kal r. 
13- Cihaz n çal mas  için gerekli elektrik artlar n n sa lanmas  tüketicinin 
sorumlu u- 
undad r. Bundan kaynaklanacak ar zalar garanti kapsam› d ndad r.  
14- Klimalar n z n montaj yerini belirlerken ar za durumunda cihaza müdahalenin 
kolay 
Olabilece i yerleri tercih etmeniz sizi platform, vinç gibi ekstra masraflardan  
Kurtaracak t r. 
15- Klima k n so utmada kullan lacak ise klimaya ilave olarak k  kiti tak lmal d r. 
16- Gemi karavan, T r gibi hareketli mekânlara tak lan klimalar garanti haricidir. 
17- Klimalar insan konforu d nda kullan l rsa (tavuk çiftli i, mantar, çim üretimi, 
meyve, 
Çiçek so utma gibi) garanti harici kabul edilir. 
18- Klima montaj teknik artlar na uymayan ve buna ra men mü teri onay  ile yap lan 
Montajlar da cihaz garanti harici olarak i lem görür, 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
TÜKET C  HAKLARI 
 
(1) Mal n ay pl  oldu unun anla lmas  durumunda tüketici;  
 
a) Sat lan  geri vermeye haz r oldu unu bildirerek sözle meden dönme,  
b) Sat lan  al koyup ay p oran nda sat  bedelinden indirim isteme,  
c) A r  bir masraf gerektirmedi i takdirde, bütün masraflar  sat c ya ait olmak üzere 
sat lan n ücretsiz onar lmas n  isteme,  
ç) mkân varsa, sat lan n ay ps z bir misli ile de i tirilmesini isteme, seçimlik 
haklar ndan birini kullanabilir. Sat c , tüketicinin tercih etti i bu talebi yerine 
getirmekle yükümlüdür.  
 
(2) Ücretsiz onar m veya mal n ay ps z misli ile de i tirilmesi haklar  üretici veya 
ithalatç ya kar  da kullan labilir.  
Bu f kradaki haklar n yerine getirilmesi konusunda sat c , üretici ve ithalatç  
müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatç , mal n kendisi taraf ndan piyasaya 
sürülmesinden sonra ay b n do du unu ispat etti i takdirde sorumlu tutulmaz. 
 
(3) Ücretsiz onar m veya mal n ay ps z misli ile de i tirilmesinin sat c  için orant s z 
güçlükleri beraberinde getirecek olmas  hâlinde tüketici, sözle meden dönme veya 
ay p oran nda bedelden indirim haklar ndan birini kullanabilir. Orant s zl n tayininde 
mal n ay ps z de eri, ay b n önemi ve di er seçimlik haklara ba vurman n tüketici 
aç s ndan sorun te kil edip etmeyece i gibi hususlar dikkate al n r.  
 
(4) Ücretsiz onar m veya mal n ay ps z misli ile de i tirilmesi haklar ndan birinin 
seçilmesi durumunda bu talebin sat c ya, üreticiye veya ithalatç ya yöneltilmesinden 
itibaren azami otuz i  günü, konut ve tatil amaçl  ta nmazlarda ise altm  i  günü 
içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyar nca 
ç kar lan yönetmelik eki listede yer alan mallara ili kin, tüketicinin ücretsiz onar m 
talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir.  
 
j) Tüketicilerin ikayet ve itirazlar  konusundaki ba vurular n  tüketici mahkemelerine 
ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ili kin bilgi,  
Ar zalarda kullan m hatas n n bulunup bulunmad n n, yetkili servis istasyonlar , 
yetkili servis istasyonunun mevcut olmamas  halinde s ras yla; mal n sat c s , 
ithalatç s  veya üreticisinden birisi taraf ndan mala ili kin azami tamir süresi içerisinde 
düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshas n n tüketiciye verilmesi 
zorunludur. 
Tüketiciler, ikinci f krada belirtilen rapora ili kin olarak bilirki i taraf ndan tespit 
yap lmas  talebiyle uyu mazl n parasal de erini dikkate alarak tüketici hakem 
heyetine veya tüketici mahkemesine ba vurabilir
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Kablolu Uzaktan Kumanda  - XK19 

(MULT  KASET VE KANALLI C HAZLAR Ç N) 

Kablosuz Uzaktan Kumanda - YAC1FB1 

(DUVAR T P  -MULT  DUVAR-KASET-KANALLI –KONSOLT P  

C HAZLAR Ç N) 

Ticari klimalar  seçti iniz için te ekkür ederiz, lütfen kullan ma ba lamadan önce bu 
kullan c  k lavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride ba vurmak üzere saklay n. 

KULLANMA KILAVUZU 

DUVAR T P  SPL T KL MA 
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Kullan c  Uyar s  

 Kablolu uzaktan kumanday  nemli ortamlara kurmay n veya do rudan güne   alt na maruz 

b rakmay n. 
 Kablolu uzaktan kumanday  ve kablosuz uzaktan kumanday  asla vurmay n, atmay n ve s k s k sökmeyin. 
 Kablolu uzaktan kumanday  ve kablosuz uzaktan kumanday  kesinlikle slak ellerle çal t rmay n. 

Bu ürünü kullanmadan ve kurmadan önce bu k lavuzu dikkatle okuyun. 
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I Kablolu Uzaktan Kumanda XK19 

1 LCD üzerindeki Semboller 
1.1 Kablolu Uzaktan Kumandan n D  Görünü ü 

ek.1 Kablolu Uzaktan Kumandan n D  Görünü ü 

1.2 Kablolu Uzaktan Kumandan n LCD'si 

ek.2 Kablolu Uzaktan Kumandan n LCD'si 
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No. Simgeler Aç klama 

1 Sal n m fonksiyonu 

2 Uyku fonksiyonu (yaln zca uyku 1) 

3 ç ünite çal t rma modlar  (So utma, Nem Alma, Fan ve Is tma). 

4 D  ünite için buz çözme fonksiyonu. 

5 Kap  kontrol fonksiyonu (bu fonksiyon bu ünite için henüz mevcut de ildir). 

6 Kilitleme fonksiyonu. 

7 ç ünitenin yüksek, orta, dü ük ve otomatik fan devri 

8 Kapsama fonksiyonlar  (dü me, s cakl k, Açma/Kapatma ve Mod uzaktan kumanda ile 

kapsan r. 
9 Turbo fonksiyonu. 

10 Bellek fonksiyonu ( ç ünite, güç kesintisi ve ard ndan gücün geri gelmesinden sonra 
orijinal ayar durumuna geri döner). 

11 Ana kablolu uzaktan kumanda (bu fonksiyon bu ünite için henüz mevcut de ildir). 

12 Herhangi bir dü me çal t r lmadan ünite aç k durumdayken yan p söner. 

13 Enerji tasarrufu fonksiyonu (bu fonksiyon bu ünite için henüz mevcut de ildir). 

14 Ortam/ön ayar s cakl k de eri. 

15 Elektrikli yard mc  s tma fonksiyonu. 

16 Üfleme fonksiyonu. 

17 Zamanlama de eri. 

18 Sessiz fonksiyonu (iki tür: sessiz ve otomatik sessiz) (bu 

fonksiyon bu ünite için henüz mevcut de ildir). 
19 SET (AYAR) Hata ay klama modunda gösterilir. 

Kablolu Uzaktan Kumanda XK19 

Tablo 1 

2 Dü meler 

2.1 Kablolu Uzaktan Kumanda üzerindeki Dü meler 

ek.3 Kablolu Uzaktan Kumanda üzerindeki Dü meler 
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No. Ad  Fonksiyon 

1 Gir/ ptal Et Fonksiyon seçimi ve iptali. 

2   ç ünitenin çal ma s cakl  ayarlar , aral k: 16~30°C. 

6   Zamanlay c  ayarlar , aral k: 0,5-24 sa. 

3 Fan Yüksek/orta/dü ük/otomatik fan devri ayarlar . 

4 Mod ç ünitenin So utma/Is tma/Fan/Nem Alma/Otomatik mod ayar . 

5 Fonksiyon Turbo/Save (Tasarruf)/E-heater (E- s t c )/Blow (Üfleme) vb. fonksiyonlar  
aras nda geçi . 

7 Zamanlay c  Zamanlay c  ayar . 

8 Açma/Kapama ç ünite açma/kapama. 

4+2 +Mod 

Bellek fonksiyonuna Girmek/ ptal etmek için ünite kapal  durumdayken bu 
dü melere 5 saniye süreyle bas n (Bellek ayarlan rsa, iç ünite, gücün kesilip geri 
gelmesinden sonra orijinal ayar durumuna döner. Aksi halde, gücün geri 
verilmesinden sonra iç ünite varsay lan olarak Kapal  durumda olur. Teslimattan 
önce Bellek varsay lan olarak kapal d r.) 

3 
+6 Fan+  

Ünite kapal  iken bu dü melere ayn  anda bas ld nda, sadece so utma ünitesi 
için kablolu uzaktan kumanda üzerinde  görüntülenir, bu s rada so utma ve 
s tma ünitesi için kablolu uzaktan kumanda üzerinde  görüntülenir. 

2 
+6 +  

Ar za olmadan ünitenin çal t r lmas  ya da ünitenin kapal  olmas  durumunda, kilit 
durumuna girmek için bu dü melere 5 saniye süreyle ayn  anda bas n, bu 
durumda ba ka dü meler basma i lemine tepki vermez. Bu durumdan ç kmak için 
bu dü melere 5 saniye süreyle yeniden bas n. 

4+6 Mod +  KAPALI durumunda, Santigrat ve Fahrenhayt ölçekleri be  saniye süreyle "Mode" 
ve " " dü mesine bas larak de i tirilebilir. 

5+7 Fonksiyon+Zaman
lay c  

KAPALI durumda, be  saniye süreyle “Fonksiyon” ve “Zamanlay c ” dü melerine 
bas larak devreye alma durumuna girilebilir, "Mod" dü mesine bas larak s cakl k 
görüntüleme alan nda "00" de erinin görüntülenmesini sa lay n, ard ndan, " " ve 
" " dü mesine basarak zamanlay c  alan nda gösterilen seçeneklerden ayar 
yap n. Toplamda a a daki gibi dört seçenek vard r: 

 ç ortam s cakl  dönü  havas  s cakl k sensörü taraf ndan alg lan r 
(zamanlay c  alan nda 01 de eri görüntülenir). 

 ç ortam s cakl  kablolu kumanda taraf ndan alg lan r (zamanlay c  alan nda 
02 de eri görüntülenir). 

 Is tma modunda veya otomatik modda kablolu kumanda s cakl k sensörü seçili 
iken so utma, kurutma veya fan modunda geri dönü  havas  s cakl k sensörü 
seçilir. (zamanlay c  alan nda 03 de eri görüntülenir). 

 Is tma modunda geri dönü  havas  s cakl k sensörü seçili iken so utma, 
kurutma veya fan modunda kablolu kumanda s cakl k sensörü seçilir. 
(zamanlay c  alan nda 04 de eri görüntülenir). 

5+7 Fonksiyon+Zaman
lay c  

KAPALI durumda, be  saniye süreyle "Fonksiyon" ve "Zamanlay c " dü mesine 
bas larak devreye alma durumuna girilebilir. S cakl k göstergesi alan nda "01" 
simgesi görüntülenene kadar "Mod" dü mesine bas n. Ayar durumu zamanlay c  
alan nda gösterilir. Ayarlamak için " " ve " " dü mesine bas n; iki seçenek 
vard r:  Üç dü ük seviye (01);  Üç yüksek seviye (02). 

Kablolu Uzaktan Kumanda XK19 

2.2 Dü melerin Fonksiyonu 
Tablo 2 
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3 Kullan m Aç klamalar  

3.1 Açma/Kapatma 
Üniteyi açmak için açma/kapatma dü mesine bas n ve kapatmak için bir kez daha bas n. 
Not: ekil 4'de gösterilen durum ünitenin güç verildikten sonraki "Kapal " durumunu gösterir. ekil 5'de 

gösterilen durum ünitenin güç verildikten sonraki "Aç k" durumunu gösterir. 

ek. 4 “Kapal ” Durum ek. 5 “Aç k” Durum 
3.2 Mod Ayar  

Ünite aç k iken çal t rma modlar n  a a daki s rada de i tirmek için Mod dü mesine bas n: Otomatik-

So utma-Kurutma-Fan-Is tma. 

3.3 S cakl k Ayarlar  
Önceden belirlenmi  s cakl  art rmak/azaltmak için  veya  dü mesine bas n. Bunlardan birisine sürekli 

olarak bas ld nda, s cakl k, ekil 6'da gösterildi i gibi her 0,5 sn'de bir 1 °C artar veya azal r. 

So utma, Kurutma, Fan ya da Is tma modunda, s cakl k ayar aral  16°C~ 30°C'dir. 

Otomatik modda, ayar s cakl kl  ayarlanamaz. 
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3.4 Fan Ayarlar  
Ünite aç k/kapal  durumda iken Fan dü mesine bas ld nda, iç ünitenin fan devri ekil 7'de gösterildi i gibi 

s rayla de i ir. 

3.5 Zamanlay c  Ayar  
Ünite aç k/kapal  durumda iken, açma/kapatma zamanlay c s n  ayarlamak için Zamanlay c 'ya bas n. 
Açma zamanlay c s  ayar : Zamanlay c 'ya bas ld nda saat yan p sönerken LCD'de "xx.x saat" görüntülenir. 

Bu durumda,  zamanlama de erini ayarlamak için veya  dü mesine bas n. Ard ndan ayar  onaylamak için 

Gir/ ptal dü mesine bas n. 
Kapatma Zamanlay c s  Ayar : LCD'de xx.x saat görüntülenmezse bu zamanlay c  ayar n n iptal edildi i 

anlam na gelir. 
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Zaman  ayarlamak için "Increase (Art r)" 
ya da "Decrease (Azalt)" dü mesine 

Zamanlay c y  ayarlamadan üniteyi aç n Ayarlamak için "Zamanlay c " dü mesine bas n. 

Zamanlay c  ayar n  iptal etmek için 
"Zamanlay c " dü mesine bas n. 

Zamanlay c  ayar n  bitirmek için 
Gir/ ptal dü mesine bas n. 

ek.8 Ünite aç kken Kapatma Zamanlay c s  

Ayar  Zamanlay c  aral : 0,5-24 sa  veya  dü mesine her bas ld nda, ayarlanan zaman 0,5 sa 

artar veya azal r. Bunlardan birine sürekli bas lmas  halinde, ayarlanan süre her 0,5 sn'de bir 0,5 sa artar/azal r. 
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3.6 Sal n m Ayarlar  
Sal n m Aç k: Sal n m fonksiyonunu etkinle tirmek için, ünite aç kken Fonksiyon dü mesine bas n. Bu 

durumda,  yan p söner. Bundan sonra, onaylamak için Gir/ ptal dü mesine bas n. 

Sal n m Kapal : Sal n m fonksiyonu aç kken Sal n m ayarlar  arayüzüne girmek için  yan p sönerken 
Fonksiyon dü mesine bas n. Bundan sonra, bu fonksiyonu iptal etmek için Gir/ ptal dü mesine bas n. Sal n m 
ayar  ekil 9'da gösterilmi tir. 

Sal n m fonksiyonunu açmadan, üniteyi 
aç n 

Sal n m durumuna girmek için "Fonksiyon" dü mesine bas n Onaylamak için "Gir/ ptal" dü mesine bas n. 

Sal n m durumuna girmek için "Fonksiyon" dü mesine bas n Sal n m  iptal etmek için "Gir/ ptal" dü mesine bas n. 
ek.9 Sal n m Ayarlar  

Not: 
 Uyku, Turbo ya da Üfleme ayar  Sal n m ayar  ile ayn d r. 
 Ayar yap ld ktan sonra, ayar durumuna geri  dönmek veya be  saniye 

sonra otomatik olarak ç kmak için "Gir/ ptal" dü mesine bas lmal d r. 
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3.7 Uyku Ayarlar  
Uyku aç k: Ünite Uyku ayar  arayüzüne girene kadar ünite aç kken Fonksiyon dü mesine bas n. Ayar  

onaylamak için Gir/ ptal dü mesine bas n. 
Uyku kapal : Uyku fonksiyonu devredeyken, Uyku ayarlar  arayüzüne girmek için Fonksiyon dü mesine 

bas n. Bundan sonra, bu fonksiyonu iptal etmek için Gir/ ptal dü mesine bas n. 
So utma ve Kurutma modunda, ünite 1 sa için Uyku 1 alt nda çal t ktan sonra s cakl k 1  artar ve 

ba ka bir 1 sa daha geçtikten sonra 1   daha artar. Bundan sonra, ünite bu s cakl kta çal r. 
Is tma modunda, ünite 1 sa için Uyku 1 alt nda çal t ktan sonra s cakl k 1  artar ve ba ka bir 1 sa 

daha geçtikten sonra 1   daha artar. Bundan sonra ünite bu s cakl kta çal acakt r. 
Uyku ayar  ekil 10'da gösterilmi tir. 

Uykuyu açmadan, üniteyi aç n Uykuyu açmak için "Gir/ ptal" 
dü mesine bas n. Uyku durumuna girmek için "Fonksiyon" dü mesine bas n 

Uykuyu iptal etmek için "Gir/ ptal" dü mesine bas n. Uykuya girmek için "Fonksiyon" dü mesine bas n. 
ek.10 Uyku Ayarlar  
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3.8 Turbo Ayar  
Turbo fonksiyonu: Yüksek fan devrinde ünite h zl  so utma veya s tma gerçekle tirebilir, böylece oda 

s cakl  h zla ayar de erine yakla r. 
So utma veya Is tma modunda, ünite Turbo ayar  arayüzüne girene kadar Fonksiyon dü mesine bas n 

ve ard ndan ayar  onaylamak için Gir/ ptal dü mesine bas n. 
Turbo fonksiyonu devreye sokuldu unda, Turbo ayar  arayüzüne girmek için Fonksiyon dü mesine bas n 

ve bu ayar  iptal etmek için Gir/ ptal dü mesine bas n. 
Turbo fonksiyonu ayarlar  ekil 11'de gösterilmi tir. 

Turbo fonksiyonunu açmak için Gir/ ptal 
dü mesine bas n. 

Turboyu açmadan, üniteyi aç n Turbo durumuna girmek için "Fonksiyon" dü mesine bas n. 

Turbo durumuna girmek için "Fonksiyon" 
dü mesine bas n 

Turbo fonksiyonu kapatmak için Gir/ ptal 
dü mesine bas n. 

ekil 11 Turbo Ayar  
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3.9 E-heater (E- s t c ) Ayar  
E-heater (yard mc  Elektrikli s tma fonksiyonu): Is tma modunda, verimlili inin iyile tirilmesi için E-

heater' n aç lmas na izin verilir. 
Kablolu uzaktan kumanda veya uzaktan kumanda Is tma moduna girdi inde, bu fonksiyon otomatik 

olarak aç l r. 
E-heater arayüzüne girmek için Is tma modunda Fonksiyon dü mesine bas n, ard ndan bu fonksiyonu 

iptal etmek için iptal dü mesine bas n. 
E-heater arayüzüne girmek için Fonksiyon dü mesine bas n, E-heater fonksiyonu aktif de ilse, açmak 

için Gir/ ptal dü mesine bas n. 
Bu fonksiyon ayarlar  a a da ekil 12'de gösterilmi tir: 

Yard mc  elektrikli s tma fonksiyonu 
s tma modunda otomatik olarak aç l r 

Bu fonksiyona girmek için "Fonksiyon" dü mesine bas n Bu fonksiyonu kapatmak için "Gir/ ptal" 
dü mesine bas n 

Yard mc  elektrikli s tma fonksiyonuna girmek 
için "Fonksiyon" dü mesine bas n 

Bu fonksiyonu açmak için "Gir/ ptal" 
dü mesine bas n 

ekil 12 E-heater (E- s t c ) Ayar  
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3.10 Üfleme Ayarlar  
Üfleme fonksiyonu: Ünite kapat ld ktan sonra, küfü önlemek için iç ünitenin evaporatöründeki su otomatik 

olarak buharla t r l r. 
So utma veya Kurutma modunda, ünite Üfleme ayar  arayüzüne girene kadar Fonksiyon dü mesine bas n 

ve ard ndan ayar  onaylamak için Gir/ ptal dü mesine bas n. 
Üfleme fonksiyonu devreye sokuldu unda, Üfleme ayar  arayüzüne girmek için Fonksiyon dü mesine bas n 

ve bu ayar  iptal etmek için Gir/ ptal dü mesine bas n. 
Üfleme fonksiyonu ayarlar  ekil 13'de gösterilmi tir. 

Üfleme fonksiyonunu açmak için 
"Gir/ ptal" dü mesine bas n 

Üfleme fonksiyonunu açmadan, 
üniteyi aç n 

Üfleme durumuna girmek için "Fonksiyon" dü mesine bas n 

Üfleme fonksiyonunu kapatmak için 
"Gir/ ptal" dü mesine bas n 

Üfleme durumuna girmek için "Fonksiyon" dü mesine bas

ek.13 Üfleme Ayarlar  
Notlar: 
�. Üfleme fonksiyonu devreye sokuldu unda, ünite açma/kapatma dü mesine bas larak aç l rsa, iç fan 2 

dakika süreyle dü ük fan devrinde çal r ve LCD ekranda "BLOW" ifadesi görüntülenir. Bu s ra, Üfleme 

fonksiyonu devre d  b rak l rsa, iç fan do rudan kapat l r. 
� Üfleme fonksiyonu Fan veya Is tma modunda kullan lamaz. 
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3.11 Di er Fonksiyonlar 
(1). Kilitleme 
Ünite ar za olmadan aç ld nda ya da ünite kapal  durumda iken kablolu kumanda kilit durumuna girene 

kadar ve  dü melerine 5 saniye süreyle ayn  anda bas n. Bu durumda, LCD'de  görüntülenir |. 

Bundan sonra, bu fonksiyondan ç kmak için bu iki dü meye 5 saniye süreyle ayn  anda bas n. 
Kilit durumunda, dü meye bir kez daha bas ld nda herhangi bir yan t al nmaz. 
(2). Haf za 
Haf za de i tirme Ünite kapal  durumda iken, haf za durumunu haf za aç k ve haf za kapal  aras nda 

de i tirmek için Mod ve  dü melerine 5 saniye süreyle ayn  anda bas n. Bu fonksiyon etkinle tirildi inde, 

Haf za görüntülenir. Bu fonksiyon ayarl  de ilse, ünite, güç kesintisi ve ard ndan güç geri geldikten sonra kapal  

durumda olur. 
Haf za geri kurtarma: Kablolu uzaktan kumanda için bu fonksiyonun ayarlanm  olmas  durumunda, kablolu 

uzaktan kumanda güç geri geldikten sonra orijinal çal ma durumuna devam edecektir. Haf za içeri i: 

Aç k/Kapal , Mod, ayar s cakl , ayar fan devri ve Kilitleme fonksiyonu. 
(3). S cakl k Sensörü Seçimi 
Ünite kapal  durumdayken, devreye alma durumuna girmek için be  saniye süreyle hem "Fonksiyon" hem 

de "Zamanlay c " dü mesine bas n. Bu durumda, s cakl k göstergesi alan ndaki göstergeyi "Mod" dü mesiyle 

"00" olarak ayarlay n ve ard ndan zamanlay c  görüntüleme alan nda s cakl k sensörünü seçene ini de  veya 

 dü mesi ile ayarlay n. 
. ç ortam s cakl  dönü  havas  giri inde alg lan r (zamanlay c  görüntüleme alan nda 01). 
. ç ortam s cakl  kablolu kumandada alg lan r (zamanlay c  görüntüleme alan nda 02). 
. Is tma ve otomatik modlar  alt nda kablolu kumandadaki s cakl k sensörünü seçerken, so utma, 

kurutma ve fan modlar  alt nda dönü  havas  giri indeki s cakl k sensörünü seçin. (zamanlay c  

görüntüleme alan nda 03). 
 . Is tma ve otomatik modlar  alt nda geri dönü  havas ndaki s cakl k sensörünü seçerken, so utma, 

kurutma ve fan modlar  alt nda kablolu kumandaki s cakl k sensörünü seçin. (zamanlay c  görüntüleme 

alan nda 04). 
Varsay lan fabrika ayar : . 
Ayarlardan sonra onaylamak ve bu ayar durumundan ç kmak için "Gir/ ptal" dü mesine bas n. 
Açma/Kapatma dü mesine bas ld nda, bu devreye alma durumundan ç k  yap labilir ancak ayarlanan 

veriler haf zaya al nmaz. 
Devreye alma durumunda, son dü meye bas ld ktan sonra 20 saniye içinde herhangi bir i lem yoksa, o 

anki verileri haf zaya almadan önceki durumuna geri döner. 
(4). Fan Devrinin Seçimi 
Ünite kapal yken, devreye alma durumuna girmek için "Fonksiyon" ve "Zamanlay c " dü melerine be  

saniye süreyle bas n ve s cakl k gösterge alan n  "Mod" dü mesi ile 01 de erine ayarlay n ve iki seçenek 

halinde mevcut olan fan devri ayarlar n  da yap n. 
01: Üç dü ük fan devri; 02: Üç yüksek fan devri 
Ayarlardan sonra onaylamak ve bu ayar durumundan ç kmak için "Gir/ ptal" dü mesine bas n. 
Açma/Kapatma dü mesine bas ld nda, bu devreye alma durumundan ç k  yap labilir ancak ayarlanan 

veriler haf zaya al nmaz. 
Devreye alma durumunda, son dü meye bas ld ktan sonra 20 saniye içinde herhangi bir i lem yoksa, o 
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No. 1 2 3 45 

Ad  Duvara 
gömülü yuva 
kutusu 

Kablolu Uzaktan 
Kumandan n 
Taban Levhas  

Vida 
M4X25 

Kablolu Uzaktan 
Kumandan n Ön 
Paneli 

Vida ST2.9X6 

Kablolu Uzaktan Kumanda XK19 

4 Kurulum ve Sökme 
4.1 Kablolu Uzaktan Kumandan n Sinyal Hatt n n Ba lanmas  

• ç ünitenin elektrikli kumanda kutusunun kapa n  aç n. 

• Kablolu uzaktan kumandan n tek kablosunu lastik halka içerisinden çekin. 

• Kablolu uzaktan kumandan n sinyal hatt n  iç ünite PCB'sinin 4 pimli yuvas na ba lay n. 

• Sinyal kablosunu ba  ile s k n. 

• Ana kart ve kablolu uzaktan kumanda aras ndaki ileti im mesafesi en fazla 20m olabilir (Standart mesafe 

8 metredir). 

4.2 Kablolu Uzaktan Kumandan n Kurulumu 

ek.14 Kablolu Uzaktan Kumandan n Kurulumu için Aksesuarlar 
Tablo 3 

PVP 
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Kablolu Uzaktan Kumanda XK19 

ekil 15 
ek.15'de kablolu uzaktan kumandan n kurulum ad mlar  gösterilmektedir, ancak dikkat edilmesi gereken bas  

hususlar vard r.  

(1). Kurulumdan önce, öncelikle montaj deli ine gömülü kablonun güç kayna n  kesin, yani, kurulum i lemi s ras nda 
elektrikle i lem yap lmas na izin verilmez.  

(2). Montaj deliklerinden dört damarl  bükülü hatt  çekin ve ard ndan kablolu uzaktan kumandan n taban levhas n n 
arkas ndaki dikdörtgen delikten geçirin.  

(3). Kablolu uzaktan kumandan n taban levhas n  montaj deli inin üzerindeki duvara yap t r n ve daha sonra M4x25 
vidalar  ile sabitleyin.  

(4). Kablolu uzaktan kumanda yuvas na dört damarl  bükülü kabloyu sokun ve ard ndan kablolu uzaktan kumanda ön 
panelini ve taban levhas n  birlikte tokalay n.  

(5). Son olarak, kablolu uzaktan kumandan n ön panelini ve taban levhas n  ST2.9X6 vidalarla s k ca sabitleyin. 

 D KKAT!  

Elektromanyetik giri im nedeniyle klima ünitesinin ar zalanmas n  önlemek için ba lant  s ras nda a a dakilere 
özellikle dikkat edin. 
 

. Kablolu uzaktan kumandan n sinyal ve ileti im kablolar n  iç ve d  ünite aras ndaki güç kablosundan ve ba lant  
kablolar ndan asgari 20 cm aral kla ay r n. Aksi takdirde ünitenin ileti imi muhtemelen anormal çal acakt r 
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Kablolu Uzaktan Kumanda XK19 

. Klima ünitesi elektromanyetik giri ime kar  savunmas z oldu u bir yerde kuruluysa, kablolu uzaktan 

kumandan n sinyal ve ileti im kablolar  koruyuculu bükülü çift kablolar olmal d r. 

 
4.3 Kablolu Uzaktan Kumandan n Sökülmesi 

5 Hata Ekran  
Sistemin çal mas  s ras nda meydana gelen bir hata varsa, hata kodu ek.16'da gösterildi i gibi LCD'de 

gösterilir. Ayn  anda birden fazla hata olu ursa, bunlar n kodlar  da s rayla görüntülenir. 
Not: Herhangi bir hata durumunda, üniteyi kapat n ve  profesyonel kalifiye personel ile irtibata geçin. 

ekil 16 
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Hata Hata 
Kodu 

Hata Hata 
Kodu 

Dönü  havas  s cakl  sensörü aç k/k sa devre F1 Sürücü kart  ileti im hatas  P6 

evaporatör s cakl  sensörü aç k/k sa devre F2 Kompresör a r  s nma korumas  H3 

ç ünite likit vanas  s cakl k sensörü aç k/k sa devre b5 ç ve d  üniteler e le miyor LP 

ç gaz vanas  s cakl k sensörü aç k/k sa b7 leti im kablosu ayr lm  veya genle me vanas  
hatas  

dn 

IPM s cakl  sensörü aç k/k sa devre P7 Çal ma modu uyumsuzlu u E7 

D  ortam s cakl  sensörü aç k/k sa devre F3 Pompalama Fo 

D  ünite kondensatör orta tüp s cakl k sensörü aç k/k sa 
devre 

F4 Buz çözme ya da ya  dönü ü 

Bo alt m s cakl  sensörü aç k/k sa devre F5 Zorlamal  buz çözme H1 

ç ünite ile d  ünite ileti im hatas  E6 Kompresör ba latma ar zas  Lc 

DC veriyolu alçak gerilim korumas  PL Yüksek de arj s cakl  korumas  E4 

DC veriyolu yüksek gerilim korumas  PH A r  yük korumas  E8 

Kompresör faz ak m  alg lama devresi hatas  U1 Tüm ünite a r  ak m korumas  E5 

Kompresör manyetik giderme korumas  HE A r  faz ak mdan koruma P5 

PFC korumas  Hc Kompresör e  zamanl  çal mama H7 

IPM S cakl k Korumas  P8 IPM Ak m korumas  H5 

A r  güç korumas  L9 Kompresör faz kayb /tersine dönme korumas  Ld 

Sistem yükü azalmas  ya da blokaj korumas  F0 Frekans n tüm ünite ak m korumas  ile 
k s tlanmas /azalmas  

F8 

Kapasitör arj  hatas  PU Frekans n IPM ak m korumas  ile 
k s tlanmas /azalmas  

En 

Yüksek bas nç korumas  E1 Frekans n yüksek bo alt m s cakl  ile 
k s tlanmas /azalmas  

F9 

Dü ük bas nç korumas  E3 Frekans n donma önleme korumas  ile 
k s tlanmas /azalmas  

FH 

Kompresör bekletme LE Frekans n a r  yük korumas  ile 
k s tlanmas /azalmas  

F6 

A r  h zlanma LF Frekans n IPM s cakl k korumas  ile 
k s tlanmas /azalmas  

EU 

Sürücü kart  s cakl k sensörü hatas  PF ç ünite dolu su hatas  E9 

AC kontaktör korumas  P9 Buzlanma önleme korumas  E2 

S cakl k birikmesi korumas  PE AC giri  gerilimi anormalli i PP 

Sensör ba lant  korumas  Pd Tüm ünite ak m  alg lama devresi hatas  U5 

DC veriyolu gerilim dü me hatas  U3 4-yollu vana geriye hareket yapma hatas  U7 

D  fan 1 hata korumas  L3 Motor bekletme H6 

D  fan 2 hata korumas  LA PG motor s f r geçi  korumas  U8 

Kablolu Uzaktan Kumanda XK19 

Tablo 4 Her Bir Hatan n Anlam  



WiFi

Tanıtım
İç Ünite

Not: Gösterge paneli yerleşimi modelden modele farklılık gösterebilir.

Dış ünite

Uzaktan kumanda

Hava emiş
Panel
Filtre

Kumandasız
çalıştırma tuşu

Yatay kanatçık

Gösterge
paneli

Isıtma 
göstergesi

Sıcaklık
göstergesi

Nem alma
göstergesi

Soğutma
göstergesi

Güç
göstergesi

Sinyal
alıcı Hava üfleme

Hava emiş

Bağlantı kablosu

Hava filtre
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KURULUM KILAVUZU

Wi-Fi Smart



Wi-Fi 
KURULUM  KILAVUZU 

Ürünlerimizden birini tercih etti iniz için te ekkür ederiz. 
Ürünün düzgün ekilde çal mas  için lütfen bu k lavuzu okuyun ve saklay n. 

Wifi Smart 



çerik 

Uygulamay  indirme ve kurma ...............................................................  1 

Konfigürasyon ................................................................................................. 1 

lev aç klamalar   ................................................................................... 3 

Kullan c  kayd   ...................................................................................................................  3 
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Yaz l m, önceden haber verilmeksizin de i tirilebilir. 



Smart Control’ün Çal t r lmas  (Ak ll  Telefon, Tablet Bilgisayar) 

Çal t rma Talimatlar  

Uygulamay  indirme ve kurma 

• Ak ll  telefonunuzu kullanarak a a daki QR kodunu tarat n ve Wifi Smart uygulamas n  
indirin. 

Yönergeleri izleyerek Uygulamay  kurun. Uygulamay  ba ar yla kurdu unuzda, ak ll  

telefonunuzun ana ekran nda u simge görünür:  

• IOS sistemi kullan c lar  Uygulaman n Apple sürümünü indirmek için Apple Store’da 
wifismart aramas  yapabilir. 

Konfigürasyon 
Ürünü çal t rmaya ba lamadan önce Wifi kontrolü sa lamak ve klima ile ak ll  cihaz 
aras nda ba lant  kurmak amac yla a a daki konfigürasyonu tamamlay n. 1. Wifi eri im 
noktas n  kullanarak klima için k sa mesafeli kontrol ayar  yapma 1. Ad m: Klima wifi’si 
fabrika ayarlar nda AP moduna ayarlanm t r. Ak ll  telefonunuzu kullanarak kliman n wifi 
eri im noktas n  arayabilirsiniz. Wifi eri im noktas n n ad , klima mac adresinin son 8 
rakam ndan olu ur. Parola "12345678"dir. 



Smart Control’ün Çal t r lmas  (Ak ll  Telefon, Tablet Bilgisayar) 

NOT: Tek bir AC, tek seferde en fazla 4 cep telefonu taraf ndan kontrol edilebilir. 
2. Klimay  yönelticiye ba larken k sa mesafe ve uzun mesafe kontrol ayar  yapma 1. Ad m: 
K sa mesafe kontrolü alt nda, “Cihaz” ana ekran na gidin. “Cihaz” ana ekran n sa  üst 

kö esindeki  üzerine dokunun. “Cihaz ekle” seçene ini belirleyip 
“Cihaz ekleme” sayfas na gidin.  “El ile konfigürasyon” seçene ine dokunup bu sayfaya gidin. 
2. Ad m: lgili a  ad n  seçin ve parolay  girin. Sunucuyu seçin (buradaki sunucu ayar  a a da 
belirtilen “Ayarlar” bölümündeki sunucu ayar  ile ayn  olmal d r. Aksi takdirde, uzaktan kontrol 
ba ar s z olur) ve ard ndan konfigürasyon için “Cihaz ekle” dü mesine bas n. 

2. Ad m: Uygulamay  açt n zda ekranda az önce ba lant s n  kurdu unuz klima 
görünür. Giri  yapmak için klimaya t klay n ve a a da gösterildi i gibi k sa mesafe 
kontrolünü gerçekle tirin. Özel kontrol yöntemleri için lütfen “ lev aç klamalar ” 
konusuna bak n. 



Smart Control’ün Çal t r lmas  (Ak ll  Telefon, Tablet Bilgisayar) 

Bu s rada, Uygulama arayüzünde “birlikte bulunma” i lemi görüntülenir. Birlikte 
bulunma i lemi tamamland nda iç birimden bir uyar  sesi duyars n z. 

lev aç klamalar  

1. Kullan c  kayd  
Amaç: Uzun mesafe kontrolü gerçekle tirme 
Çal t rma aç klamalar : lk defa oturum açt n zda yeni bir kullan c  ad  için kaydolman z 
gerekir. Bir kullan c  ad n z zaten varsa, kay t ad m n  atlayabilir ve “Oturum Açma 
Sayfas ”nda e-posta adresinizi ve parolan z  girerek oturum açabilirsiniz. Parolan z  
unuttuysan z, parolan z  s f rlayabilirsiniz. 

lem ad mlar : 
(1) Sunucu adresini seçin. 

(2) Hesapta oturum aç n: “Cihaz” sayfas na gidin ve sol taraftaki menü sayfas na girin. 
“Kullan c  ad  kaydetme” sayfas na girmek için “Oturum aç” seçene ine dokunun. Yeni 
kullan c lar öncelikle bir kullan c  ad  için kaydolmal d r. “Kaydol”a dokunun. 



Smart Control’ün Çal t r lmas  (Ak ll  Telefon, Tablet Bilgisayar) 

(3) E-posta adresinizi girin. Do rulama kodu gelene kadar bekleyin. Kodu girin ve ard ndan 
oturum açmak üzere “Tamam”a dokunun. 

(4) Parolan z  unuttuysan z, e-posta adresinizi kullanarak parolan z  s f rlayabilirsiniz. 
“Parolan z  m  unuttunuz?” seçene ine dokunarak bu sayfaya girin.  lk olarak kay tl  E-
posta adresinizi girin. E-posta do rulama kodu almak için “Do rulama kodu al” 
seçene ine dokunun.  Yeni parolay  girin ve oturum açmak üzere “Tamam”a dokunun. 

2. Ki isel ayarlar 
Amaç: Kullan c n n kolayca bulunabilmesi için ad (cihaz ad , ön ayar ad  vb.) ve resimler (cihaz 
resmi) belirleyin. 
(1) Cihaz ad  belirleyin 
H zl  konfigürasyon sonras nda kontrol edilebilir ak ll  cihazlar listesi olu turulur. Kliman n 
varsay lan ad , klima mac adresinin son 8 rakam ndan olu ur. 



Smart Control’ün Çal t r lmas  (Ak ll  Telefon, Tablet Bilgisayar) 

1. Ad m: “Cihaz  düzenle” sayfas na girmek için “a0b417ac” seçene ine bas l  tutun.  Resim 
kayna n  seçmek için “Resim”e dokunun. “Varsay lan resimler” aras ndan bir seçim yap n, 
“Foto raf çekin” veya “Foto raf seçin” ve resmi kaydedin.   

2. Ad m: Cihaz ad n  de i tirmek için “Ad”a t klay n. Yeni ad  girip kaydettikten sonra yeni 
cihaz ad  görüntülenir. Di er ak ll  telefonlar n cihaz  arayabilmesini önlemek için cihaz  
kilitlemek üzere “Cihaz  kilitle” dü mesini etkinle tirin. Geçici birimi de i tirmek için “Geçici birim” 
seçene ine dokunun. 

3. Ad m: Cihaz n üretici yaz l m n  yükseltmek için “Güncelle tirilmi  üretici 
yaz l m ”na dokunun. “1.8” seçene ine dokundu unuzda otomatik yükseltme 
yap l r. 



Smart Control’ün Çal t r lmas  (Ak ll  Telefon, Tablet Bilgisayar) 

(2) Ön ayar belirleyin 

1. Ad m: “Cihaz” ana ekran n sa  üst kö esindeki  üzerine dokunun. “Ön ayar 
düzenleme” sayfas na girmek için “Ön ayar ekle” seçene ini belirleyin.  

2. Ad m: Saati seçin. “Ad”a dokunun.  Yukar daki resimde gösterildi i gibi bu ön ayar n ad  
“bebek odas ”d r. Zamanlay c  türü için “Aç k” seçene ini belirleyin. Ard ndan tekrarlayan 
günleri belirleyin. Bu ön ayar ad n n ayarlar n  kaydedin. 

(3) Cihaz resmi belirleme 
Lütfen 1/2. ad m  inceleyin(1) 
3. Kontrol i levleri 
(1) Genel kontrol i levleri: Ak ll  cihazlar n çal t r lmas na yönelik genel kontroller 
(Açma/Kapama, s cakl k, fan h z , mod vb.) ve geli mi  i lev ayarlar  (hava de i imi, 
kuruluk, sa l k, k, uyku, enerji tasarrufu üst limiti). 
1. Ad m: Genel kontrol - lk olarak “Cihaz” ana ekran na gidin.  Örnek olarak “bebek 
odas n ” ele alal m.  
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“Bebek odas ”na dokunun ve klima kontrolü sayfas na gidin. Kontrol anahtar n  

açmak için  üzerine dokunun. 

S cakl  yükseltmek veya azaltmak için  veya  üzerine dokunun. Çal ma modunu 

de i tirmek için  üzerine dokunun. Fan h z n  ayarlama sayfas na gitmek için  
üzerine dokunun. 
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 simgesini dokunun ve fan h z n  ayarlamak üzere dairedeki ayar noktas n  
istedi iniz konuma getirin. 

2. Ad m: Geli mi  ayarlar - Geli mi  ayarlara girmek için  üzerine dokunun. “Hava”, 
“Kuru”, “I k”, “Uyku” veya “Enerji tasarrufu” seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.  

(2) Geli mi  kontrol i levleri: Sahne ayarlama; Ön ayar; Ba lant : K z lötesi kontrolü 
(yaln zca k z lötesi vericisi bulunan ak ll  telefonlarda kullan labilir) 
Sahne ayarlama: Tek dokunu la birden fazla ak ll  cihazda çal mas  için ön ayar yap n. 
“Cihaz” sayfas nda, “Cihaz” resmine t klayarak “Sahne düzenleme” sayfas na gidin.   

“Sahne ekle” seçene ine dokunup sahne ad n  belirleyin. Örn. “Eve dönü ”. Uygulama 
cihazlar  ekleyin. 

Komut eklemek için  üzerine dokunun. “Uygulama cihaz  seçme” sayfas nda “bebek 
odas ” adl  klimay  seçin.  Ard ndan “AÇIK” veya “KAPALI” seçene ini belirleyin. 
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Yukar da aç kland  gibi bir sonraki uygulama cihaz n  seçerek devam edin. Aral  

belirlemek için  üzerine dokunun. 

“Kaydet”e dokunun. Komut göndermek için “Cihaz” ana ekran nda görüntülenen sahne 
resmine dokunun.  Ard ndan “Eve dönü ” sahnesi uygulanmaya ba lar. Sahnenin 
uygulama ko ullar n  görüntüleyebilirsiniz. 

(3) Tek cihaz ve birden çok cihaz için ön ayar yap labilir. Tek cihaz için ön ayar: Belirli 
bir cihaz n belirli bir zamanda Aç lmas /Kapanmas  için bu ön ayar kullan labilir. 
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“Cihaz” ana ekran nda bulunan “bebek odas ” klimas n  örnek olarak ele alal m.  “Bebek 

odas ” sayfas n n alt nda bulunan  simgesine dokunun. “Ön ayar  düzenleme” 
sayfas na yönlendirilirsiniz.  

Saati belirlemek için a a  veya yukar  kayd r n. Saati e itlemeniz gerekiyorsa, “e itle” 
seçene ine dokunun. “ pucu” arayüzü görüntülenmezse, lütfen bu çal ma prosedürünü 
atlay n. 

Ön ayar ad n  özelle tirmek için “Ad” seçene ine dokunun.  
Ön ayar cihaz  seçilemez, bu cihaz varsay lan olarak “bebek odas ”d r. Zamanlay c  türü 
için “Aç k” seçene ini belirleyin. Tekrarlayan günleri seçerek ön ayar  tamamlay n. 
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Birden çok cihaz için ön ayar: Belirli bir zamanda birden çok cihazda bir komutun yürütülmesi 
için bu ön ayar kullan labilir. 
Lütfen tek bir cihaz için ön ayar saatini, ad n , zamanlay c  türünü ve tekrarlayan günleri 
ayarlamaya yönelik yönergelere ba vurun. 
“Ön ayar cihaz ”na dokunarak bir veya birden fazla cihaz seçin. Ard ndan “Cihaz” sayfas na 
geri dönün. 

(4) Ba lant  (Bu i lev sadece baz  modellerde mevcuttur) 
Bir ana cihaz seçin. Ortam ana cihazda ayarlanan parametreleri kar lad nda, ba ml  
cihazlar cihazlar n ba lant s n  gerçekle tirecek komutlar  yürütür. 
1. Ad m: Ana cihaz n parametrelerini ayarlay n (Ana cihaz , ortam parametrelerini, 
ana cihaz durumunu seçin). 

“Cihaz” ana ekran n sa  üst kö esindeki  üzerine dokunun. “Ba lant ” seçene ini 
belirleyip “Ba lant  Ekleme” sayfas na gidin. “Cihaz seçme” sayfas na gitmek için “Cihaz 
parametresi”ne dokunun. Örnek olarak “bebek odas n ” ele alal m. “Bebek odas ”na 
dokunun. 

“Ortam parametrelerini seçme” sayfas na gidin. 
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“S cakl k parametresini seçme” sayfas na gitmek için “S cakl k” seçene ine dokunun. 
S cakl  ayarlamak için a a  veya yukar  kayd r n. “Üst s n r” veya “Alt s n r”a dokunun. 
Ana cihaz n durumunu seçmek için “Mod”a dokunun ve “Aç k/Kapal ” seçeneklerinden 
birini belirleyin. Ard ndan “Kaydet”e dokunun. 

2. Ad m: Ba lant  için saat parametresi ayarlay n. “Saati ayarlama” sayfas na gitmek için 

“Saat parametresi”ne dokunun. Ayar saatini açmak için  simgesini sa a kayd r n. 

“Uygulama saati”ne dokunun ve ard ndan s ras yla ba lang ç ve biti  saatini belirlemek için 
“Ba lang ç” ve “Biti ” seçeneklerine dokunun.  Ayar  kaydetmek için sa  üst kö edeki 
“Tamam”a dokunun. 
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Tekrarlayan günleri belirlemek için “Tekrar” alt nda ilgili günlere dokunun. Ard ndan 
“Kaydet”e dokunun. 

3. Ad m: “Komutu yürüt” seçene ini belirleyin. 
“Komutu yürüt”e dokunun ve “Cihaz seçme” sayfas na gidin. 

Kontrol etmek istedi iniz cihaz n ad na dokunun. “AÇIK” veya “KAPALI” seçene ini 
belirleyin ve ba lant y  tamamlamak üzere “Kaydet”e dokunun.  
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“Kaydet” dokunun ve birden çok sahne için ba lant  ayarlamak üzere yukar daki 
ad mlar  tekrarlay n. 

(5) K z lötesi kontrolü (yaln zca k z lötesi vericisi bulunan ak ll  telefonlarda 
kullan labilir). lev: Ak ll  telefon uzaktan kumanda olarak kullan labilir. 

“Cihaz” ana ekran n sa  üst kö esindeki  üzerine dokunun. “K z lötesi” 
seçene ini belirleyin ve “Uzaktan kumanda” sayfas na gidin.  Geli mi  i levler 

sayfas na gitmek için  simgesini yukar  kayd r n. 
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Cihaz  açmak için  üzerine dokunun. Modu seçmek için  üzerine dokunun. 

Fan h z n  ve aç lma aç s n  ayarlamak için  üzerine dokunun. Geli mi  i levleri 
ayarlamak üzere “Sa l k”, “Enerji tasarrufu”, “Uyku” vb. seçeneklere dokunun. 
“DIY (Kendin Yap) uykusu” sayfas na gitmek için “Uyku” seçene ine dokunun. Uyku 
saatini belirlemek üzere sol ve sa daki oklara dokunun. Belirli bir uyku saatindeki 
s cakl  belirlemek üzere oklar  yukar  veya a a  kayd r n. 

4. Menü i levleri 
Menü i levleri (Payla , Ayarla, Geçmi , Geri Bildirim) 
(1) Payla : Yerel d a aktarma ve yerel içe aktarma dahil olmak üzere h zl  konfigürasyon 
bilgilerini ve birim bilgilerini payla mak için kullan l r. 
Yerel içe aktarma için tek yapman z gereken “Yerel içe aktarma” seçene ine t klay p 
verilerin indirilmesini beklemektir.  
Yerel d a aktarma 
1. Ad m: Yerel verileri ba ka bir ak ll  telefona aktar n. 
Sol taraftaki menü sayfas na girin ve “Payla ”a dokunarak “Payla m” sayfas na gidin. 
Ard ndan “Yerel d a aktarma”ya dokunun. 
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2. Ad m: Ba ka bir ak ll  telefonu içe aktarabilirsiniz. Model ad na 
dokunun ve indirme i leminin tamamlanmas n  bekleyin. 

(2) Yedekleme: Buluta yedekleme ve buluta liste yedekleme listesi dahil olmak üzere 
h zl  konfigürasyon bilgilerini ve birim bilgilerini yedekleyebilirsiniz. Buluta yedekleme 
- Sol taraftaki menü sayfas na gidin ve “Yedekleme” seçene ine dokunun. 

“Buluta yedekle”ye ve ard ndan “Evet”e dokunun. Ard ndan verilerin indirilmesini bekleyin. 
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“Buluta liste yedekleme” seçene ini belirleyin. Daha sonra yedekleme kay tlar  
görüntülenir. Verileri indirmek ve yerel birime geri yüklemek için “Kaydet”e dokunun. 

(3) Ayarlar 
Kullan c  titre im, ileti uyar lar , sunucu, güncelle tirmeler vb. seçenekleri ayarlayabilir. 
Buradaki sunucu ayar  yukar da belirtilen “Konfigürasyon”daki sunucu ayar  ile ayn  olmal d r. 
Aksi takdirde, uzaktan kontrol i levi geçersiz olur: 

(4) Geri Bildirim 
Kullan c lar bak m ve geli tirmeden sorumlu yönetim ekibine geri bildirimde bulunabilir. 
“Geri bildirim”e dokunun. Geri bildiriminizi girin ve gönderin. 


