
Klima
Kullanım kılavuzu
ACMNNDKH

 • Bu Samsung klimasını satın aldığınız için teşekkür ederiz. 
 • Bu üniteyi çalıştırmadan önce, lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride 
başvurmak için saklayın. 
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İçindekiler

Bu Ürünün Doğru İmha Edilmesi
 (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip olan ülkeler için geçerlidir)
Üründeki, aksesuarlardaki veya literatürdeki bu işaret ürünün ve elektrikli aksesuarlarının (örn. şarj aleti, 
kulaklık, USB kablosu) çalışma ömrü sona erdikten sonra diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini 
gösterir. Kontrolsüz atık imhasından kaynaklanan çevre veya insan sağlığı üzerindeki olası tehlikeleri önlemek 
için, lütfen bu ürünleri diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden 
kullanılmasını ilerletmek için sorumlu şekilde geri dönüştürün.
Ev kullanıcıları ya bu ürünü satın aldıkları perakendeci ile temasa geçmeli ya da yerel ilgili devlet makamları 
ile temasa geçerek çevreye dost ve güvenilir bir şekilde nasıl geri dönüşüm yapılacağı hakkında bu ürünlere 
nereden ve nasıl ulaşabileceklerini öğrenebilirler.  
İşletme kullanıcılar tedarikçileri ile temasa geçerek satın alma sözleşmesinin şartlarını ve koşullarını kontrol 
etmelidir. Bu ürün ve elektronik aksesuarları imha için diğer ticari atıklar ile karıştırılmamalıdır.
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Yeni klimanızı kullanmadan önce, lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyarak 
yeni cihazınızın kapsamlı özelliklerini ve işlevlerini nasıl güvenilir ve 
etkili kullanacağınızı bildiğinizden emin olun.
Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığından, klimanızın 
özellikleri bu kılavuzda açıklananlardan biraz farklı olabilir. Sormak 
istediğiniz herhangi bir soru varsa, en yakındaki iletişim merkezi ile 
temasa geçin veya www.samsung.com adresinden yardım alabilir ve 
bilgi bulabilirsiniz.

  UYARI
Ciddi kişisel yaralanma veya can kaybı ile sonuçlanabilecek tehlikeler 
veya güvenilir olmayan uygulamalar.

  İKAZ
Küçük kişisel yaralanma veya maddi zarara sebep olabilecek tehlikeler 
veya güvenilir olmayan uygulamalar.

  Talimatları izleyin.
  DENEMEYİN.
   Elektrik çarpmasını önlemek için makinenin topraklandığından emin 
olun.

  Güç kaynağını kesin.
  SÖKMEYİN.

MONTAJ İÇİN

  UYARI

 Ürünün güç teknik özelliklerine uygun veya üstü güç hattı kullanın 
ve sadece bu cihaz için olan güç hattını kullanın. Buna ek olarak, 
bir uzatma hattı kullanmayın.
•	 Güç hattının uzatılması elektrik çarpması veya yangın ile sonuçlanabilir.
•	 Bir elektrik transformatörü kullanmayın. Elektrik çarpması veya yangın 

ile sonuçlanabilir.
•	 Eğer voltaj/frekans/nominal akım durumu farklı ise, yangına sebep 

olabilir. 

Güvenlik Bilgisi

Güvenlik Bilgisi 



4 Türkçe

Güvenlik Bilgisi

G
ü

v
en

lik
 B

ilg
isi 

 Bu cihazın kurulumu kalifiye bir tekniker veya servis firması 
tarafından yapılmalıdır.
•	 Bunun yerine getirilmemesi elektrik çarpması, yangın, patlama,  

ürün ile ilgili sorunlar veya yaralanma ile sonuçlanabilir.

 Klimaya özel bir sviç ve devre kesici takın.
•	 Bunun yerine getirilmemesi elektrik çarpması veya yangın ile 

sonuçlanabilir.

 Dış üniteyi düzgün sabitleyin, böylece dış ünitenin elektrikli kısmı 
açıkta kalmamalıdır.
•	 Bunun yerine getirilmemesi elektrik çarpması veya yangın ile 

sonuçlanabilir.

 Bu cihazı bir ısıtıcının, alev alabilen bir malzemenin yakınına monte 
etmeyin. Bu cihazı nemli, yağlı veya tozlu yerlere, doğrudan güneş 
ışığı ve su (yağmur damlası) alan yerlere monte etmeyin. Bu cihazı 
gaz kaçağı verebilecek bir yere monte etmeyin.
•	 Bu, elektrik çarpması veya yangın ile sonuçlanabilir.

  Dış üniteyi asla düşebileceği yüksek bir duvar üstü gibi bir yere 
monte etmeyin.
•	 Dış ünite düşerse, yaralanma, can kaybı veya maddi zarar ile 

sonuçlanabilir.

 Bu cihaz doğru topraklanmalıdır. Cihazı gaz borusuna, plastik su 
borusuna veya telefon hattına topraklamayın.
•	 Bunu yerine getirmemeniz elektrik çarpması, yangın, patlama veya 

üründe diğer sorunlara sebep olabilir.
•	 Güç kablosunu asla doğru topraklanmayan bir prize takmayın ve bunun 

yerel ve ulusal kodlara uygun olduğundan emin olun.
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  İKAZ

 Cihazınızı ağırlığını destekleyebilecek düz ve sert bir zemine 
monte edin.
•	 Bunu yerine getirmemeniz, anormal titreşim, gürültü veya üründe sorun 

oluşmasına sebep olabilir.

 Tahliye hortumu doğru monte edin, böylece su doğru tahliye olsun.
•	 Bunu yerine getirmemeniz, suyun aşırı akmasına ve maddi zarara 

sebep olabilir. Gelecekte koku çıkarabileceğinden atık borularına drenaj 
eklemeyin.

 Dışmekan ünitesini monte ederken, drenaj hortumunu 
bağladığınızdan emin olun, böylece drenaj işlemi doğru yapılabilsin.
•	 Dışmekan ünitesinin ısınma işlemi sırasında açığa çıkan su taşabilir ve 

maddi zarara sebep olabilir. 
Özellikle kış aylarında, bir buz bloğu düşerse, yaralanma, can kaybı 
veya maddi zarar ile sonuçlanabilir.

GÜÇ KAYNAĞI İÇİN

  UYARI

 Devre kesici hasar gördüğünde, en yakındaki servis merkezi ile 
temasa geçin.

 Güç hattını çekmeyin veya aşırı bükmeyin. Güç hattını bükmeyin veya 
bağlamayın. Güç hattını metal bir nesneye geçirmeyin, güç hattının 
üzerine ağrı bir nesne yerleştirmeyin, güç hattını nesneler arasına 
yerleştirmeyin veya güç hattını cihazın arkasındaki alana itmeyin.
•	 Bu, elektrik çarpması veya yangın ile sonuçlanabilir.

  İKAZ

 Klimayı uzun süre kullanmayacağınızda veya fırtına/yıldırım düşmesi 
oluşması durumunda, devre kesicisinden gücü kapatın.
•	 Bunun yerine getirilmemesi elektrik çarpması veya yangın ile 

sonuçlanabilir.



6 Türkçe

Güvenlik Bilgisi

G
ü

v
en

lik
 B

ilg
isi 

KULLANIM İÇİN

  UYARI

 Cihaza su girerse, lütfen en yakındaki servis merkezi ile temasa geçin.
•	 Bunun yerine getirilmemesi elektrik çarpması veya yangın ile 

sonuçlanabilir.

 Eğer cihazdan garip bir ses, yanma kokusu veya duman çıkarsa, güç 
fişini derhal prizden çekin ve en yakındaki servis merkezi ile temasa 
geçin.
•	 Bunun yerine getirilmemesi elektrik çarpması veya yangın ile 

sonuçlanabilir.

 Gaz kaçağı olması durumunda (propan gazı, LP gazı, vb.), güç 
hattına dokunmadan derhal havalandırın. Cihaza veya güç hattına 
dokunmayın.
•	 Havalandırma fanı kullanmayın.
•	 Bir kıvılcım patlamaya veya yangına sebep olabilir.

 Klimayı yeniden monte etmek için, lütfen en yakındaki servis merkezi 
ile temasa geçin.
•	 Bunun yerine getirilmemesi ürün ile ilgili sorunlara, su kaçağına, 

elektrik çarpmasına veya yangına sebep olabilir.
•	 Ürün için gönderi hizmeti sunulmamaktadır. Eğer ürünü başka bir yere 

kurarsanız, ek konstrüksiyon masrafları ve kurulum ücreti istenecektir.
•	 Ürünü özellikle endüstriyel bir bölge ya da havadaki tuza maruz 

kalabilecek deniz kenarı gibi olağandışı bir yere kurmak istediğinizde, 
lütfen en yakındaki hizmet merkezi ile temasa geçiniz.

 Devre kesiciye elleriniz ıslakken dokunmayın.
•	 Bu, elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.

 Devre kesici çalışırken klimayı kapatmayın.
•	 Klimayı kapatın ve ardından devre kesici ile tekrar açtığınızda 

bir kıvılcıma sebep olabilir ve elektrik çarpması veya yangın ile 
sonuçlanabilir.
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 Klimayı paketten çıkardıktan sonra, ambalaj malzemeleri çocuklar 
için tehlikeli olabileceğinden tüm ambalaj malzemelerini çocukların 
ulaşamayacağı bir yerde tutun.
•	 Eğer bir çocuk bir torbayı kafasının üzerine koyarsa, boğulmaya sebep 

olabilir.

 Isıtma işlemi sırasında elleriniz ya da parmaklarınız ile ön panele 
dokunmayın. 
•	 Bu, elektrik çarpması veya yanma ile sonuçlanabilir.

 Klima çalışırken veya önpanel kapanıyorken parmaklarınızı veya 
yabancı cisimleri açıklıklara sokmayın.
•	 Çocukların parmaklarını ürüne sokarak kendilerini yaralamamaları için 

özel dikkat gösterin.

 Klimanın hava girişine/çıkışına parmaklarınızı veya yabancı cisimleri 
sokmayın.
•	 Çocukların parmaklarını ürüne sokarak kendilerini yaralamamaları için 

özel dikkat gösterin.

 Klimaya aşırı güç kullanarak vurmayın veya çekmeyin.
•	 Bu durum yaralanma veya ürün ile ilgili sorunlar ile sonuçlanabilir.

 Çocukların makinenin üzerine çıkmasını sağlayacak olan bir nesneyi 
dışmekan ünitesinin yanına koymayın.
•	 Bu durum çocukların kendilerini ciddi şekilde yaralaması ile 

sonuçlanabilir.

  Bu klimayı kötü havalandırılan yerlerde ya da yakında yaşlı veya 
engelli kişiler varken uzun süre kullanmayın.
•	 Oksijen eksikliği sebebiyle tehlikeli olabileceğinden, en az bir saatte bir 

bir pencere açın.

 Su gibi herhangi bir yabancı cismin cihaza girmesi durumunda, 
elektrik fişini prizden çekerek ve devre kesiciyi kapalı konuma 
getirerek gücü kesin  ve ardından en yakındaki servis merkezi ile 
temasta bulunun. 
•	 Bunun yerine getirilmemesi elektrik çarpması veya yangın ile sonuçlanabilir.

 Cihazı kendiniz onarmaya, sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın.
•	 Standart sigorta haricinde herhangi bir sigorta (bakır, çelik tel vb) 

kullanmayın.
•	 Bunun yerine getirilmemesi elektrik çarpması, yangın, ürün ile ilgili 

sorunlar veya yaralanma ile sonuçlanabilir.
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  İKAZ

 Nesneleri veya cihazları iç ünitenin altına yerleştirmeyin.
•	 İç üniteden su damlaması yangına veya maddi hasara sebep olabilir. 

 Dış ünitenin montaj çerçevesinin kırık olmadığını en az yılda bir kez 
kontrol edin.
•	 Bunu yerine getirmemeniz yaralanma, can kaybı veya maddi hasar ile 

sonuçlanabilir.

 Maks akım güvenlik için IEC standardına göre ölçülür ve akım ise 
enerji verimliliği için ISO standardına göre ölçülür.

 Cihazın üzerinde durmayın veya cihazın üzerine nesneler (çamaşır, 
yanan mum, yanan sigara, tabak, kimyasal maddeler, metal nesneler 
vb.) koymayın.
•	 Bu durum elektrik çarpması, yangın, ürün ile ilgili sorunlar veya 

yaralanma ile sonuçlanabilir.

 Cihazı elleriniz ıslakken çalıştırmayın.
•	 Bu, elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.

 Cihazın üzerine böcek ilacı gibi uçucu maddeleri püskürtmeyin.
•	 İnsanlara zararlı olduğu kadar, elektrik çarpması, yangın veya ürün ile 

ilgili sorunlara yol açabilir.

 Klimadaki suyu içmeyin.
•	 Su insanlar için zararlı olabilir.

 Uzaktan kumandaya güçlü etkide bulunmayın ve uzaktan kumandayı 
sökmeyin.

 Ürüne bağlanan borulara dokunmayın.
•	 Bu durum yanmalara veya yaralanmaya sebep olabilir.

 Hassas ekipmanı, yiyecekleri, hayvanları, bitkileri veya kozmetik 
ürünleri ya da diğer olağandışı süreçleri korumak için bu klimayı 
kullanmayın.
•	 Bu maddi hasar ile sonuçlanabilir.

 İnsanların, hayvanların veya bitkilerin uzun süre doğrudan hava 
akımına maruz kalmasından kaçının.
•	 Bu durum insanlara, hayvanlara veya bitkilere zarar verebilir.



9Türkçe

G
ü

v
en

lik
 B

ilg
isi 

 Güvenlikten sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili 
denetim veya talimat verilmediği sürece bu cihazın zayıflayan bedensel, 
algısal ya da zihinsel yeteneklere sahip ya da deneyim veya bilgi 
eksikliği bulunan kişiler tarafından (çocuklar dahil) kullanılması için 
değildir. Çocukların cihazla oynamadığından emin olunması için gözetim 
altında tutulması gereklidir.

 Avrupa’da kullanım için: Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir 
kişinin cihazın kullanımına yönelik talimatlar verdiği veya onun 
denetimi altında olduğu sürece 8 yaşından büyük çocuklar engelli, 
fiziki veya akli özürlü veya deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından 
kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım, 
denetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

TEMİZLİK İÇİN

  UYARI

 Doğrudan üzerine su püskürterek cihazı temizlemeyin. Cihazı 
temizlemek için benzen, inceltici, alkol veya aseton kullanmayın.
•	 Bu durum renk atmasına, deformasyona, hasara, elektrik çarpmasına veya 

yangına sebep olacaktır.

 Temizlik veya bakım yapmadan önce, klimayı duvardaki prizden çekin 
ve fan duruncaya kadar bekleyin.
•	 Bunun yerine getirilmemesi elektrik çarpması veya yangın ile sonuçlanabilir.

  İKAZ

 keskin kenarları bulunduğundan dışmekan ünitesinin yüzeyini 
temizlerken dikkatli olun.
•	 Parmaklarınızı kesmemek için, temizlik yaparken kalın pamuk eldiven giyin.
•	 Bu işlem nitelikli bir tekniker tarafından yapılmalıdır, lütfen monte eden 

firma ya da servis merkezi ile temasa geçiniz.

 Klimanın iç tarafını kendiniz temizlemeyin.
•	 Cihazın iç kısmını temizlemek için, en yakın servis merkezi ile temasa geçiniz.
•	 İç filtreyi temizlerken, ‘Temizlik ve Bakım’ bölümündeki açıklamalara bakın.
•	 Bunun yerine getirilmemesi hasar, elektrik çarpması veya yangın ile 

sonuçlanabilir.
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•	 Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız.
•	 İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat 

gösterilmelidir.
•	 Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan 

emin olun.
•	 Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere 

karşı koruyunuz.
•	 Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme ve zarar görmemesine, 
•	 Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına, 
•	 Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine 

dikkat ediniz.

Ürünün taşınması 
esnasında ürünü 
düz ve sağlam 
bir zemin üzerine 
yerleştirin. 
Ürünün düşme 
ve devrilme 
risklerine karşı 
gerekli önlemleri 
alınız.

Taşıma işleminden 
önce elektrik 
bağlantısı 
kesilmelidir.

Ürünü taşırken bir 
yere çarpmayınız 
ve düşürmeyiniz.

Ürünün yanıcı 
ve patlayıcı 
maddelerin yanına 
kurmayın ve 
makine çalışırken 
yakınında 
yanıcı ve 
patlayıcı madde 
bulundurmayın.

Ürünün 
kurulumunu, 
makinenin 
periyodik 
bakımını ve 
temizliğini rahatça 
yapabileceğiniz 
bir yere kurunuz.
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İç Üniteye Genel Bakış

Bir Bakışta

Klimayı satın aldığınız için tebrik ederiz. Klimanızın özelliklerini keyifle kullandığınızı 
ve optimum verimlilikte serinlediğinizi veya ısındığınızı umut ederiz.
Lütfen kullanım kılavuzunu okuyarak başlayın ve klimanızdan en iyi şekilde faydalanın.

Ana Parçalar

Ekran

Hava Akış kanadı

Hava filtresi 
(ızgara altında)

Hava girişi

Ekran

Uzaktan kumanda sensörü

Zamanlayıcı göstergesi

Don göstergesini çıkarma

Açma/Kapama çalıştırma göstergesi

Filtre sıfırlama göstergesi

  NOT

•	  Klimanız ve ekran modelinize bağlı olarak yukarıda gösterilen görüntüden biraz farklı 
görünebilir.
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Klimayı Temizleme

Temizlik ve Bakım

Hava filtresini temizleme

Hava Filtresini 
Çekerek Çıkarın. 

Ön ızgarayı sökün. 

  Ön paneldeki güvenlik klipsini çıkarın. (Izgara ile 
panel tabanı arasında iki güvenlik klipsi vardır.)

  Eğer sadece filtreyi temizlemek istiyorsanız, 
ızgarayı sökmeniz gerekmez. Adım 4 ve 5'i izleyin

Ön ızgarayı açın. 

  Heriki çengeli çekin ve ızgarayı aşağıdan alın. 
Düşmemesi için iki güvenlik klipsi ön ızgaraya 
monte edilmiştir. 

Hava filtresini orijinal konumuna geri takın. 

  Hava filtresi doğru yerleştirildiğinde bir tık sesi 
duyacaksınız. 

Ön ızgarayı iliştirin. 

  Ön ızgarayı iliştirmek için yukarıdaki adımları 
tersinden yerine getirin. 

Izgarayı ve hava filtresini bir elektrikli süpürge veya 
yumuşak fırça ile temizleyin. Eğer toz çok yoğunsa, 
bu durumda akmakta olan su ile durulayın ve 
havalandırılmış bir alanda deneyin. 
 En iyi şartlar için, her iki haftada bir tekrarlayın.
 Eğer Hava filtresi kapalı (veya nemli) alanda kurursa, 

koku çıkabilir. Eğer bu durum olursa, yeniden 
temizleyin ve iyi havalandırılmış bir alanda kurutun. 

Hava Filtresini 
Çekerek Çıkarın. 

ÇEK ÇEK

  NOT

•	  Klimanız ve ekran modelinize bağlı olarak yukarıda gösterilen görüntüden biraz farklı 
görünebilir.

•	  Filtreyi temizledikten sonra, uzaktan kumandadaki Filtre Sıfırlama düğmesine 2 saniye 
basarak filtre planlamasını sıfırlayın. Filtre işareti göstergesi temizlik zamanı için yanacaktır. 
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Klimayı Koruma
Eğer klima uzun süre kullanılmayacaksa, en iyi şartlarda muhafaza etmek 
için klimayı kurutun. 

1. Fan modunda 3 ila 4 saat çalıştırarak klimayı kurutun ve elektrik fişini prizden çekin. 
Komponentler içinde nem kalırsa dahili hasar oluşabilir.

2. Klimayı tekrar kullanmadan önce, Fan modunda 3 ila 4 saat çalıştırarak klimanın 
iç komponentlerini tekrar kurutun. Bu, nem sonucu oluşan kokuların giderilmesine 
yardım eder. 

Periyodik kontroller 

Klimayı sorunsuz tutmak için aşağıdaki çizelgeye bakınız.

Türü Açıklama Aylık
Her 

4 ayda
Yılda bir

İç ünite

Hava filtresini (1) temizleyin. l

Yoğuşma drenaj tavasını (2) temizleyin. l

Isı eşanjörünü (2) iyice temizleyin. l

Yoğuşma drenaj borusunu (2) 
temizleyin.

l

Uzaktan kumanda pillerini (1) 
değiştirin.

l

Dış Ünite

Ünitenin (2) dışındaki ısı eşanjörünü 
temizleyin.

l

Ünitenin (2) içindeki ısı eşanjörünü 
temizleyin.

l

Hava püskürtücülerin (2) elektrik 
komponentlerini temizleyin.

l

Tüm elektrik komponentlerinin 
düzgünce sıkıldığını (2) doğrulayın.

l

Fanı (2) temizleyin. l

Tüm fan takımının düzgünce sıkıldığını 
(2) doğrulayın.

l

Yoğuşma drenaj tavasını (2) temizleyin. l

  NOT
•	 Yukarıda açıklanan kontroller ve bakım işlemleri klimanın verimliliğini garanti etmek 

için esastır. Bu işlemlerin sıklığı bölgenin özelliklerine, toz miktarına vb'ne bağlı olarak 
farklılık gösterebilir.
a. Eğer kurulum yapılan bölge çok tozlu ise yukarıda belirtilen işlemler daha sık 

yapılmalıdır.
b. Bu işlemler daima kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Daha ayrıntılı bilgi için, 

Kurulum Kılavuzuna bakınız.
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Klimada dahili arıza oluşması halinde bu dahili koruma devreye girer.

Türü Açıklama

Soğuk havaya karşı Isı pompaları ısındığında dahili fan soğuk havada kapanacaktır.

Buz çözme döngüsü Isı pompaları ısındığında dahili fan soğuk havada kapanacaktır.

Dahili pilin korunması
Klima Soğuk modunda çalıştığında kompresör dahili pili korumak 
için kapanacaktır.

Kompresörü koruyun
Başladıktan sonra dışmekan ünitesinin kompresörünü korumak 
için klima hemen çalışmaya başlamaz.

  NOT

•	 Eğer ısı pompası Isı modunda çalışıyorsa, buz çözme döngüsü başlatılarak düşük ısılarda 
oluşmuş olabilecek dış ünitedeki donu alır.

•	 Dahili fan otomatik olarak kapanır ve sadece buz çözme döngüsü tamamlandıktan sonra 
yeniden başlar.

•	 Buz çözme döngüsü çalışırken, bazı sesler çıkarabilir. Ürünün güvenliği için normal bir 
çalışmadır.

Ünite kontrol sistemi üzerinden dahili korumalar 

Klimayı Koruma



E
k

15Türkçe

Klima anormal çalışırsa aşağıdaki çizelgeye bakın. Bu zamandan ve gereksiz masraflardan 
tasarruf sağlayabilir.

Sorun Çözüm

Klima hiç 
çalışmıyor.

•	 Güç fişinin doğru bağlandığını kontrol edin.
•	 Yardımcı güç svicinin (MCCB, ELB) açık olduğunu kontrol edin.
•	 Eğer yardımcı güç svici (MCCB, ELB) kapanırsa,  (Güç) 

düğmesine bassanız dahi klima çalışmaz.
•	 Klimayı temizlerseniz veya uzun süre kullanmazsanız, yardımcı 

güç svicini (MCCB, ELB) kapatın.
•	 Klima uzun süre kullanılmadığında, çalıştırmaya başlamadan önce 

yardımcı güç svicini (MCCB, ELB) 6 saat önceden açtığınızdan emin 
olun.

  NOT
•	 yardımcı güç svici (MCCB, ELB) ayrıca satılır.
•	 Yardımcı güç svicinin (MCCB, ELB) bina içindeki dağıtım 

kutusuna takıldığından emin olun.
•	 Eğer klima Zaman kapalı işlevi ile kapatılırsa,  (Güç) düğmesine 

basarak klimayı tekrar açın.

Sıcaklık değişmez.
•	 Fan modunun çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Fan modunda, 

klima ayarlanan sıcaklığı otomatik olarak kontrol eder ve 
ayarlanan sıcaklığı değiştiremezsiniz.

Sıcak hava 
klimadan çıkmaz.

•	 Dış ünitenin sadece soğutma için tasarlanıp tasarlanmadığını 
kontrol edin. Bu durumda, Isıtma modunu seçseniz dahi sıcak hava 
dışarı çıkmaz.

•	 Uzaktan kumandanın sadece soğutma için tasarlanıp 
tasarlanmadığını kontrol edin. Hem soğutmayı hem de ısıtmayı 
destekleyen bir uzaktan kumanda kullanın.

Fan hızı değişmez.
•	 Oto veya Kuru modunun çalışıp çalışmadığını kontrol edin. 

Bu modlarda, klima fan hızını otomatik olarak kontrol eder 
ve fan hızını değiştiremezsiniz.

Kablosuz uzaktan 
kumanda çalışmaz.

•	 Pillerin boşalıp boşalmadığını kontrol edin. Pilleri yenisi ile 
değiştirin.

•	 Uzaktan kumanda sensörünü hiçbir şeyin engellemediğinden 
emin olun.

•	 Klimanın yakınlarında herhangi bir güçlü ışık kaynağı bulunup 
bulunmadığını kontrol edin. Floresan ampüllerinden veya neon 
ışıklarından gelen güçlü ışık uzaktan kumanda ile etkileşime 
girebilir.

Sorun Giderme

Ek
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Sorun Çözüm

Kablolu uzaktan 
kumanda çalışmaz.

•	  göstergesinin uzaktan kumanda ekranının sağ alt kısmında 
gösterilip gösterilmediğini kontrol edin. Bu durumda, klimanın ve 
yardımcı güç svicinin her ikisini de kapatın ve ardından bir servis 
merkezi ile temasa geçin.

Klima kablolu 
uzaktan kumanda 
ile anında açılır 
veya kapanır.

•	 Kablolu uzaktan kumandanın grup kontrolü için ayarlanıp 
ayarlanmadığını kontrol edin. Bu durumda, kablolu uzaktan 
kumandaya bağlanan klimalar sırasıyla açılır veya kapanır. 
Bu işlem 32 saniyeye kadar sürer.

Zamanlanan 
açma/kapama 
işlevi çalışmaz.

•	 Açma/kapama zamanlamasını ayarladıktan sonra uzaktan 

kumandadaki  (AYARLA) düğmesine basıp basmadığınızı 

kontrol edin. Açma/kapama zamanını ayarlayın.

İç ünite ekranı 
sürekli olarak 
yanıp söner.

•	  (Güç) düğmesine basarak klimayı tekrar açın.
•	 Kapatın ve ardından yardımcı güç svicini açın ve ardından klimayı 

açın.
•	 Eğer İç ünite ekranı hala yanıp sönüyorsa, bir servis merkezi ile 

temasa geçin.

Daha serin bir 
hava istiyorum.

•	 Enerji tasarrufu yapmak ve soğutma verimini artırmak için klimayı 
bir elektrikli fan ile çalıştırın.

Hava yeterince 
soğuk veya sıcak 
değil.

•	 Soğutma modunda, ayarlanan sıcaklık geçerli sıcaklıktan yüksek 
olduğunda soğuk hava çıkmaz.

 – MR-EH00 uzaktan kumanda: Ayarlanan sıcaklık geçerli 
sıcaklığın altına ayarlanıncaya kadar Sıcaklık düğmesine 
sürekli olarak basın (minimum: 18°C).

 – AR-KH00E uzaktan kumanda: Uzaktan kumandadaki Sıcaklık 
düğmesine basın. Ardından ayarlanan sıcaklık geçerli sıcaklığın 
altına ayarlanıncaya kadar dairesel tuşu çevirin (minimum: 
18°C).

•	 Isıtma modunda, ayarlanan sıcaklık geçerli sıcaklıktan alçak 
olduğunda sıcak hava çıkmaz.

 – MR-EH00 uzaktan kumanda: Ayarlanan sıcaklık geçerli 
sıcaklıktan yüksek oluncaya kadar Sıcaklık düğmesine sürekli 
olarak basın (maksimum: 30°C).

 – AR-KH00E uzaktan kumanda: Uzaktan kumandadaki Sıcaklık 
düğmesine basın. Ardından ayarlanan sıcaklık geçerli sıcaklığın 
üstüne ayarlanıncaya kadar dairesel tuşu (maksimum: 30°C).

Sorun Giderme
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Sorun Çözüm

Hava yeterince 
soğuk veya 
sıcak değil.

•	 Soğutma ve ısıtmanın her ikisi de Fan modunda çalışmıyor. 
Soğutma, Isıtma, Oto veya Kurutma modunu seçin.

•	 Hava filtresinin kir ile tıkalı olup olmadığını kontrol edin. Tozlu bir 
filtre soğutma ve ısıtma verimini azaltabilir. Hava filtresini sık sık 
temizleyin.

•	 Eğer dış ünitede bir kapak varsa veya dış ünitenin yakınında 
herhangi bir engel varsa, bunları alın.

•	 Dış üniteyi iyi havalandırılmış bir yere monte edin. Doğrudan 
güneş ışığına maruz kalan yerlerden ya da bir ısıtma cihazına 
yakın yerlerden kaçının.

•	 Doğrudan güneş ışığına karşı korumak için dış ünitenin üzerine bir 
güneş koruması yerleştirin.

•	 Eğer iç ünite doğrudan güneş ışığı alan bir yere kurulmuşsa, 
pencerelerdeki perdeleri çekin. 

•	 Soğutma ve ısıtma verimini en üst düzeye çıkarmak için 
pencereleri ve kapıları kapatın.

•	 Eğer Soğutma modu durursa ve ardından anında başlarsa, dış 
ünitenin kompresörünü korumak için yaklaşık 3 dakika sonra 
soğuk hava çıkar.

•	 Isıtma modu başladığında, soğuk havanın başlangıçta çıkmasını 
önlemek için sıcak hava hemen çıkmaz.

•	 Eğer soğutucu borusu çok uzunsa, soğutma ve ısıtma verimleri 
azalabilir. Maksimum boru uzunluğunu aşmayın.

Klimadan garip 
sesler çıkar.

•	 Belirli durumlarda (özellikle dışmekan sıcaklığı 20°C'nin altına 
düştüğünde), soğutucu klimadan dolaşırken ıslık, gürleme veya 
sıçrama sesi duyulabilir. Bu normal bir işlemdir.

•	 Uzaktan kumandada  (Güç) düğmesine bastığınızda, klimanın 
içindeki drenaj pompasından gürültü duyulabilir. Bu gürültü 
normal bir sestir.

Odayı istenmeyen 
kokular 
kaplayabilir.

•	 Eğer klima dumanlı bir yerde çalışıyorsa veya dışarıdan giren bir 
koku varsa, odayı doğru bir şekilde havalandırın.

•	 Eğer içmekan sıcaklığı ve içmekan nemi yüksekse, klimayı 1 ila 
2 saat boyunca Temiz veya Fan modunda çalıştırın.

•	 Eğer klima uzun süre çalıştırılmazsa, iç üniteyi temizleyin ve 
ardından klimayı 3 ila 4 saat Fan modunda çalıştırarak istenmeyen 
kokuların çıkarılması için iç ünitenin iç kısmını kurutun.

•	 Eğer hava filtresi kir ile tıkanmışsa, hava filtresini temizleyin.
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Sorun Çözüm

İç üniteden 
buhar çıkar.

•	 Kış aylarında, iç ünitenin nemi yüksekse, buz çözme işlevi 
çalışırken hava çıkışının çevresinde buhar oluşabilir. Bu normal bir 
işlemdir.

Klima kapalı iken 
dış ünite fanı 
çalışmaya devam 
eder.

•	 Klima kapatıldığında, soğutucu gaz gürültüsünü azaltmak için 
dışmekan ünitesinin fanı çalışmaya devam edebilir. Bu normal 
bir işlemdir.

Dış ünitenin boru 
bağlantılarından 
su damlar.

•	 Sıcaklık farkından dolayı yoğuşma gelişebilir. Bu normal bir 
durumdur.

Dış üniteden 
buhar çıkar.

•	 Kış aylarında, klima Isıtma modunda çalışırken, ısı eşanjöründeki 
don erir ve buhar çıkabilir. Bu normal bir işlemdir, bir ürün arızası 
ya da yangın durumu olduğunu göstermez.

Sorun Giderme
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Çalıştırma sıcaklığı ve nem

Mod Dışmekan sıcaklığı İçmekan sıcaklığı İçmekan nemi

Soğutma modu -15°C ila 50°C 18°C ila 32°C %80 veya daha az

Isıtma modu -20°C ila 24°C 30°C veya daha az -

Nem alma modu -15°C ila 50°C 18°C ila 32°C %80 veya daha az

  İKAZ
•	 Eğer klimayı %80'in üzerinde bağıl nemde kullanırsanız, yoğuşma oluşmasına ve zeminde 

su kaçağı olmasına sebep olabilir.

Çalıştırma Özellikleri
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Teknik özellikler

Türü Model
Net ağırlık

(kg)
Net boyut (G x D x Y)

(mm)

İç ünite

AC026MXADKH/TK 11,4 575 x 575 x 250

AC035MXADKH/TK 11,4 575 x 575 x 250

AC052MXADKH/TK 11,6 575 x 575 x 250

AC060MXADKH/TK 11,6 575 x 575 x 250

AC071MXADKH/TK 11,8 575 x 575 x 250

Teknik özellikler
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Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, 
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin 
malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını 
üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını 
kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı 
tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında 
bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep 
edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda 
satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari yerleşim 
yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya 
Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici 
taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde 
kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici 
cayma hakkını kullanamayacaktır”

Tüketicinin seçimlik hakları
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