
DUVAR T‹P‹ SPL‹T KL‹MA
MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAC - 09 CHS ELITE
BAC - 12 CHS ELITE
BAC - 18 CHS ELITE
BAC - 24 CHS ELITE
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DE⁄ERL‹ TÜKET‹C‹M‹Z;

Yüksek kalitedeki cihaz›m›z› seçti¤iniz için teflekkür ederiz. Cihaz›n›z›n uzun y›llar verimli

çal›flmas› için cihaz›n›z› kullanmadan önce Kullanma K›lavuzunu dikkatlice okuyunuz ve her

zaman ulaflabilece¤iniz bir yerde muhafaza ediniz. Sizin için haz›rlanm›fl olan bu kitapç›kta;

kliman›z›n do¤ru ve verimli kullan›lmas› ile ilgili olarak çok faydal› bilgi ve aç›klamalar yer almaktad›r.

Lütfen kliman›z›, bu kitapç›¤› okumadan kullanmamaya özen gösteriniz. Herhangi bir düzensiz

çal›flma hissederseniz, hemen kullanma kitapç›¤›na baflvurunuz.

Size bu kitapç›kla birlikte servis hizmeti alabilece¤iniz, yetkili servis ile ilgili bilgileri içeren

“Yetkili Servis Kitapç›¤›” verilmifltir. Kliman›n ilk çal›flt›rma iflleminin Yetkili Servis taraf›ndan

yap›lmas› zorunludur. Aksi takdirde, kliman›z garanti kapsam› d›fl›nda kalacakt›r.

Bu cihazlar için Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤› Tüketicinin Korunmas› ve Piyasa Gözetimi Genel

Müdürlü¤ü taraf›ndan belirlenen kullan›m ömrü 10 y›ld›r. ‹lgili yasa gere¤ince üretici ve sat›c› firmalar

bu süre içerisinde cihazlar›n fonksiyonlar›n› yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma

ve cihaza servis yap›lmas›n› sa¤lamay› taahhüt eder.

BAC-09 CHS ELITE / BAC-12 CHS ELITE / BAC-18 CHS ELITE / BAC-24 CHS ELITE model
klimalar afla¤›da belirtilen direktifler ve ilgili EN standartlar› kapsam›nda CE sertifikasyon flartlar›n›
sa¤lamaktad›r.

 Elektromanyetik uygunluk direktifi 2004/108/AT - EN 55014-1 / EN 55014-2 /
 EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 61000-3-11
 Düflük voltaj direktifi 2006/95/EC - EN 60335-1 / EN 60335-2-40 / EN 62233

‹THALATÇI F‹RMA :

BAC - 09 CHS ELITE    BAC - 12 CHS ELITE     BAC - 18 CHS ELITE     BAC - 24 CHS ELITE

BAYMAK MAK‹NA SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.
Orhanl› Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Sokak No: 8    34959

Tuzla / ‹STANBUL
Tel: (0216) 581 65 00

Fax: (0216) 304 25 89 - 304 20 13
http:// www.baymak.com.tr

E-mail:yonetim@baymak.com.tr
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BAXI ELITE MODEL KL‹MALARIMIZDA R410A GAZI KULLANILMAKTADIR.

BAXI ELITE MODEL KL‹MALARIMIZ EEE YÖNETMEL‹⁄‹NE UYGUNDUR.



‹Ç‹NDEK‹LER

Emniyet Tedbirleri

Ana Parçalar ve Fonksiyonlar›

Acil Durum Operasyonu

Uzaktan Kumanda Cihaz›

Uzaktan Kumanda Cihaz›n›n Kullan›m› ve ‹flaretlerinin Aç›klanmas›

Çal›flma Modlar› ve Ayarlar

Uzaktan Kumanda Cihaz›na Pillerin Yerlefltirilmesi

Otomatik (Feel) Çal›flma Modu

So¤utma (Cool) Çal›flma Modu

Is›tma (Heat) Çal›flma Modu

Fan (Hava Sirkülasyonu) Çal›flma Modu

Nem Alma (Dry) Çal›flma Modu

Güncel Saat Ayar›n›n Yap›l›fl›

Zaman Saati (Timer) Program Ayarlar›n›n Yap›l›fl›

Uyku Çal›flma Modu

Uzaktan Kumanda Kullan›m Notlar›

Çal›flma Koflullar›n›n Kontrolü

Bak›m ve Onar›m

Yetkili Servise Baflvurulmas› Gereken Sebepler

Ar›za Tan›mlama Tablosu

Montaj Koflullar›

Montaj Yerinin ve Pozisyonunun Seçimi

‹ç Ünitenin Montaj›

D›fl Ünitenin Montaj›

Elektrik Ba¤lant›lar›

Kliman›n Enerji Tüketimi Aç›s›ndan Verimli Kullan›m›na ‹liflkin Bilgiler

Önemli Uyar›lar

Teknik Özellikler

Aç›klamalar

Enerji Bilgileri
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MONTAJ ‹Ç‹N UYARILAR

UYARI!

D‹KKAT!

ÇALIfiTIRMA UYARILARI
UYARI!

EMN‹YET TEDB‹RLER‹

Vücudunuzu uzun süre so¤uk üflemeye maruz
b›rakmaktan sak›n›n›z.

Fiziksel kondisyonunuzun düflmesi veya bir tak›m
sa¤l›k sorunlar›na yol açar.

‹ç veya d›fl ünitenin hareketli veya dönen k›s›mlar›na
sopa, çubuk vs. sokmay›n.

‹çerideki fan yüksek h›zda döndü¤ü
için yaralanmalara sebep olabilir.

Ayn› kaynaktan, birden fazla cihaz›n enerji alaca¤›
üçlü priz, uzatma kablosu gibi sistemleri kullanmay›n.

Elektrik  kaça¤›, afl›r› ›s›nma veya yang›na yol
açabilir.

Elektrik kablosuna müdahale etmeyin, zarar vermeyin,
fleklini de¤ifltirmeyin.

Elektrik kaça¤›, afl›r› ›s›nma veya yang›na yol açabilir.
Kablonun üzerine a¤›r cisimler koymay›n.Zarar görebilir.

Enerji kablosunu prize sokarak veya ç›kararak,
çal›flt›rma ve durdurma yapmay›n.

Enerji kablosunun ucundaki fifle toz, toprak vs. cisim-
lerin yap›flmamas›na dikkat edin, ayr›ca fiflin s›k›ca
priz yuvas›na oturmas›na dikkat edin.

Yap›flan toz parçac›klar›, k›sa devreye veya
yang›na yol açabilir.

�

�

�

�

�

!
K›sa devreye veya yang›na yol açabilir.

1

�

Cihaz› kolay tutuflabilecek ve gaz s›z›nt›s› olabilecek
cihazlar›n yak›n›na montaj etmeyin.

Yang›na sebebiyet verebilir.

Montaj mahallinde mutlaka ak›m kesici bir flalter gereklidir.

!
Drenaj hortumu tertibat›n›n yap›ld›¤›ndan emin olun.
Su ak›nt›s› cihaz›n bulundu¤u ortama zarar verebilir.

Sistemin toprakland›¤›ndan emin olun.

Topraklama kablosu asla bir gaz hatt›na, paratoner hatt›na
veya telefon hatt›na ba¤lanmamal›d›r.

Fifli s›k›ca
priz yuvas›na oturtun

� !Kesinlikle yasak
Talimatlara tam

olarak uyun
Pozitif bir topraklama

önlemi al›n
Güç kayna¤›n›n fiflini

prizden ç›kar›n

fialter kullan›lmad›¤›nda elektrik çarpmalar›na neden
olabilir.

• Cihaz›n›z› çal›flt›rmaya bafllamadan önce, lütfen Kullanma K›lavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu sayede cihazdan tam verim ala-
bilirsiniz.

• Güvenlik tedbirleri  “� UYARI” ve ”� D‹KKAT” bafll›klar› alt›nda s›n›fland›r›lm›flt›r.

 “� UYARI” bafll›¤› alt›nda anlat›lan tedbirler al›nmazsa, hatal› kullan›m ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikelere yol

açabilir. Bununla birlikte ”� D‹KKAT” bafll›¤› alt›nda anlat›lan tedbirlerin al›nmamas›, ciddi ve kal›c› sorunlar›n oluflmas›na
neden olabilir. Bu emniyet tedbirlerine eksiksiz olarak uydu¤unuzdan emin olun, dikkatinize sunulan bu emniyet tedbirleri
güvenli¤iniz için çok önemlidir.
Kitapç›ktaki sembol ve iflaretlerin anlamlar›;

! !

!

!

Kliman›n alt›na güç kayna¤›, bilgisayar, televizyon vb.
elektronik cihazlar koymay›n.

Cihaz›n›z mutlaka, Baymak Yetkili Klima Servisleri taraf›ndan monte edilmelidir.

!
Montaj›n Baymak Yetkili Klima Servisleri d›fl›ndaki kifliler taraf›ndan yap›lmas› uygun de¤ildir. Su s›z›nt›s›, elektrik kaça¤› veya
yang›na yol açabilecek hatalar› do¤urabilir. Yetkili servis d›fl›ndaki kifliler taraf›ndan yap›lan klima montajlar›n›n hatal›, yanl›fl
veya eksik yap›lmas› nedeniyle ürün üzerinde oluflabilecek çal›flma problemleri, ar›zalar ve hasarlar garanti kapsam› d›fl›nda
kalacakt›r.
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EMN‹YET TEDB‹RLER‹

UYARI!

Uygun voltaj ve sigorta kullan›ld›¤›ndan emin olun.

Sigorta yerine çelik veya bak›r çubuk kullanmak kesinlikle
yasakt›r.

Dü¤melere ›slak elle dokunmay›n.

Elektrik çarpmalar›na yol açabilir.

Cihaza as›lmay›n.

Cihaz üzerinize düflebilir, yaralanmaya yol açabilir.

Tutuflabilecek, alev alabilecek, sprey, böcek ilac›,
boya gibi maddeleri cihaza s›kmay›n.

Yang›na sebep olabilir.

Alevle yanan ›s›t›c› cihazlar direk üflemeye maruz
b›rak›lmamal›d›r.

Hava ak›m› nedeniyle alev sönebilir.

Cihaz› suyla y›kamay›n.

Elektrik çarpmalar›na yol açabilir.

Cihaz kullan›m amac›n›n d›fl›nda amaçlar için kulla-
n›lmamal›d›r.(Hayvan, bitki, yiyecek havaland›rmalar› vs.)

Cihaz›m›z yaln›zca oda havaland›rmas› ve iklimlendirmesi
için üretilmifltir. Baflka amaçla kullan›m› zarar verebilir.

‹çinde su olan vazo gibi cisimler, sistemin üzerine
koyulmamal›d›r.

Cihaza su kaçarsa, elektrik çarpmalar›na ve kaçaklar›na
yol açabilir.

Cihaz›n montaj› yap›l›rken direk olarak. bir bitki
veya ev hayvan›n›n üzerine üfleyecek konumda
olmamas›na dikkat ediniz.

Sa¤l›k aç›s›ndan zararl› olabilir.

D›fl ünitenin üzerine oturmay›n ve birfley koymay›n.

Ünite düflecek olursa yaralanmalara yol açabilir.

Enerji kablosu prizden ç›kar›l›p tak›l›rken, fiflten
tutunuz.

Kablo zarar görürse afl›r› ›s›nmaya ve elektrik çarpmalar›na
yol açabilir.

D›fl ünitenin ba¤l› oldu¤u destekler ve ask› ayaklar›
s›k s›k kontrol edilmelidir.Uzun zaman sonras› zarar
görmüfl olabilir.

E¤er zarar görmüflse tamiri acilen yap›lmal›d›r.Devrilmeler
sayesinde yaralanmalara sebep olabilir.

Temizlik veya bak›m yap›laca¤› zaman cihaz, fiflten
çekilerek enerji kesilmelidir.

Fan yüksek h›zda dönerken müdehale edilmemelidir.

Cihaz, yanan bir ›s›t›c›yla bir arada kullan›yorsa,
oda periyodik olarak havaland›r›lmal›d›r.

Aksi takdirde odadaki oksijen azalacakt›r.

Sistem uzun zaman kullan›lmayacaksa güvenlik
için fifl prizden çekilmelidir.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

! !

2

Fiflin kirlenmesinden dolay› yang›n ç›kabilir.

TAfiIMA VE TAM‹R ‹Ç‹N UYARILAR

D‹KKAT!

Cihaza bak›m veya tamir yap›laca¤› zaman mutlaka
Yetkili Servise baflvurun.

Yetkisiz kiflilerce yap›lan tamirler ve bak›mlar, daha büyük
ar›zalara, elektrik kaçaklar›na veya yang›na sebep olabilir.
Yetkisiz kifliler taraf›ndan cihaza müdahale edilmesi halinde
klima garanti kapsam› d›fl›nda kalacakt›r.

Cihaz›n yeri de¤iflece¤i zaman mutlaka Yetkili Ser-
vise müracaat edin.

Yanl›fl müdehaleler; ar›zalara, su s›z›nt›s›na, elektrik kaça¤›na
veya yang›na sebep olabilir.

Normal d›fl› çal›flma durumunda (yan›k kokusu v.b.)
cihaz›n çal›flmas›n› durdurun, fifli prizden çekin ve
Yetkili Servise baflvurun.

Sistemin anormal çal›flmaya devam etmesi zarara yol açabilir.

! !

* Tafl›ma ve nakliye ifllemini cihaz›n ambalaj› üzerindeki iflaretlemeleri dikkate alarak, cihaz›n orjinal ambalaj› ile yap›n›z.
* Cihaz›n›z›n ambalaj›n› açt›ktan sonra ambalaj at›klar›n›z› çocuklardan uzak tutunuz ve at›klar›n›z› uygun at›k alanlar›na at›n›z.
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ANA PARÇALAR VE FONKS‹YONLARI

DIfi ÜN‹TE

Bak›r Boru Ba¤lant›lar›
ve Elektrik Kablolar›

D›fl Ünite Sabitleme
Noktalar›

Drenaj Noktas›

Hava Ç›k›fl›

Hava Girifli

Ön Panel

Hava Girifl Kanal›

Yukar› / Afla¤› Yatay
Hava Ak›fl Paleti

Uzaktan Kumanda Cihaz›

Sol / Sa¤  Dikey Ak›fl Belirleyici Kanatç›klar

Filtre Sistemi

Oda ‹ç Havas›n› Al›r.

Toz ve kir girifli engellenir.

Hava Ç›k›fl Paneli

Hava buradan üflenir.

Drenaj Hortumu

Suyun tahliye edilmesini sa¤lar.

Kontrol Paneli

K›lavuz lamba ledleri ve sinyal
al›c›s›n›n bulundu¤u bölümdür.

‹Ç ÜN‹TE
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K›lavuz Lamba Ledleri ve Sinyal Al›c›s› (Ön panelin orta bölümünde bulunmaktad›r.)

1- Fan H›z› Kademe Göstergeleri: Farkl› çal›flma modu ve ayarlara ba¤l› olarak
fan h›z› kademelerini de¤iflik renk kodlamalar› i le gösteri l ir.

2- Çal›flma Modu Led Lambas›: Kliman›n operasyon konumunda olup olmad›¤›n›
gösterir.

3- Dijital Gösterge: ‹ç ünite hava girifl (ortam) s›cakl›k de¤erini gösterir.
4- Zaman Saati Modu Led Lambas›: Zaman saati modu konumunun aktif olup 

olmad›¤›n› gösterir.
5- Uyku Modu Led Lambas›: Kliman›n uyku modu konumunda olup olmad›¤›n› 

gösterir.
6- S›cakl›k göstergesi.

1
2

3

4 5 6



AC‹L DURUM OPERASYONU

Acil Durum Çal›flt›rma Butonu

Kumanda cihaz› çal›flmad›¤› zaman klimay›
geçici olarak açmaya veya kapatmaya yarar.
‹flletim, acil durum çal›flt›rma butonuna bas›larak
bafllat›l›r ve ayn› dü¤meye bas›larak durdurulur.

Hava girifl ›zgaras›n› 60˚ den fazla açmay›n ve
gereksiz bir bask› uygulamay›n.

NOT

Ön panel nas›l aç›l›r?

Hava girifl ›zgaras›n›n her iki taraf›ndan hafifçe
bast›rarak kald›r›n.

Ön panel nas›l kapan›r?

Kapa¤› indirin ve iki taraf›n alt bölümlerinden bast›r›n.

UZAKTAN KUMANDA C‹HAZI

UZAKTAN KUMANDA C‹HAZININ KULLANIMI VE ‹fiARETLER‹N‹N AÇIKLANMASI

4

AUTO

Uzaktan kumanda cihaz› üzerindeki butonlar ve semboller kliman›n modeline göre de¤ifliklik gösterebilir. Yukar›da belirtilen butonlar
uzaktan kumanda cihaz› üzerinde yoksa; kliman›n ilgili fonksiyon özelli¤i yoktur.

NOT

LCD Ekran

Hava akış yönü ayar butonu

Fan hızı ayar butonu

Sıcaklık ayar butonu (-)

Saat ayarı butonu

Uyku modu butonu

Zaman saati (timer) butonu

Açma-Kapama butonu

İyon jeneratörü butonu

Sıcaklık ayar butonu (+)

Çalışma modu seçim butonu

Zaman ayarlama butonları
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LCD EKRAN

Yukar›daki resimde, anlat›m için ekrandaki tüm iflaretler gösterilmifltir.
Seçilen çal›flma moduna uygun olarak, bu iflaretlerin sadece bir k›sm›
ekranda belirecektir.

NOT

5

Klima kapat›ld›¤›nda yatay hava ak›fl paleti otomatik olarak kapal›
pozisyona geçecektir.

NOT

• Yatay hava ak›fl paleti için önerilen sabitleme konumu:

SICAK

� Uzun süre direk hava ak›fl›ndan sak›n›n.
� Uzun süre afla¤› üfleme iflleminden kaç›n›n.
� Yatay hava ak›fl paletini elle kumanda etmeyiniz.

Kesinlikle uzaktan kumanda cihaz›n› kullan›n›z.
Aksi takdirde ar›zaya yol açabilirsiniz.

(Afla¤›
Çapraz üfleme)

D‹KKAT!

SO⁄UK
NEM ALMA

(Yatay üfleme)

Is›tma: (3)~(5)
So¤utma: (1)~(2)

Dikey kanatç›klar› kullanarak elle ayarlama yap›n›z.

• Dikey hava ak›fl›n›n ayarlanmas›:

Ayar yaparken mutlaka klimay› kapat›n. Klima
çal›fl›r durumda iken kesinlikle ayar yapmay›n.

D‹KKAT!

1- Sinyal Alg›lama Göstergesi: Klimaya, uzaktan kumanda cihaz› taraf›ndan gönderilen her do¤ru ve fonksiyonel çal›flma sinyali sonras›nda
bu gösterge yan›p sönecektir.

2- Fan H›z› Göstergesi: Fan h›z› ayar butonuna (      ) bas›lmas› durumunda, ekran üzerinde fan h›z› görüntülenecektir. Bu buton yard›m›yla
“düflük (Low) - yüksek (High) - güçlü (Power) - otomatik (auto)”  fan h›z› kademesinin ayar› yap›l›r.

3- Çal›flma Modu Göstergesi: Uzaktan kumanda cihaz› üzerindeki “MODE” butonuna bas›lmas› durumunda, ekran üzerinde set edilmifl 
çal›flma modu görüntülenecektir. Bu buton yard›m›yla, “Feel - Cool (So¤utma) - Dry (Nem alma) - Fan - Heat (Is›tma)” çal›flma modu
ayar› yap›l›r.

4- Hava Ak›fl Yönü Göstergesi: Yatay hava ak›fl yönünün aç›s›n› gösterir.
5- ‹yon Jeneratörü Fonksiyonu Göstergesi: Kliman›n iyon jeneratörü fonksiyonu aktif durumda ise ekran üzerinde görüntülenmektedir.
6- S›cakl›k Göstergesi: Kliman›n ayarlanm›fl oldu¤u s›cakl›k de¤erini gösterir. Klima “FAN” veya “FEEL” çal›flma moduna set edilmifl ise,

s›cakl›k göstergesinde herhangi bir s›cakl›k de¤eri görünmeyecektir.
7- Uyku Modu Göstergesi: Kliman›n uyku modu fonksiyonunda çal›fl›p çal›flmad›¤›n› gösterir.
8- Zaman Saati (Timer) On-Off Göstergesi: Zaman saati ayar›n›n aç›k (ON) veya kapal› (OFF) konumunda oldu¤unu gösterir. Her iki iflaret

ayn› anda ekran üzerinde görüntülenemez.
9- Saat Göstergesi: Güncel zaman dilimini gösterir.

L HI P Auto

1 Hava Ak›fl Yönü Ayar Butonu :
Hava ak›fl yönü ayar butonuna (          ) bas›lmas› durumunda, yatay hava ak›fl paleti otomatik olarak hareket edecektir. ‹stenilen do¤rultuda
hava ak›fl pozisyonunun sa¤lanmas› durumunda, hava ak›fl yönü ayar butonuna (        ) tekrar bas›n›z. Yatay hava ak›fl paleti ayarlanan
pozisyonda sabit olarak duracakt›r.
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2 ‹yon Jeneratörü Butonu :
Bu butona bas›lmas› durumunda, LCD ekran üzerinde “     ” sembolü görüntülenecek ve kliman›n iyon jeneratörü fonksiyonu devreye girecek-
tir. Bu butona ikinci kez bas›lmas› durumunda, LCD ekran üzerindeki “      ” sembolü kaybolacak ve kliman›n iyon jeneratörü fonksiyonu devre
d›fl› kalacakt›r.

11 Açma - Kapama (    ) Butonu :
Bu buton, klimay› çal›flt›rmak veya durdurmak için kullan›l›r.

10 Zaman Saati (Timer) Butonu :
Bu buton zaman saati program›n›n aktif veya kapal› oldu¤unu gösterir. Bu butona her bas›ld›¤›nda kumanda ekran› üzerindeki gösterge
modu afla¤›daki gibi de¤iflecektir.

ON OFF CLEAR

9 Zaman Ayarlama Butonlar› :
Bu butonlar güncel saat ve zaman saati (timer) program ayarlar› için kullan›l›r. Zaman ayarlama butonlar›na sürekli bas›l› tutulmas› durumunda
ekran üzerindeki zaman göstergesi daha h›zl› bir flekilde (örnek ; saniyede 10 kez) de¤iflecektir.

8 Uyku Modu Butonu :
Bu buton, uyku modunda otomatik çal›flma fonksiyonunu bafllat›r. Tekrar bu butona bas›lmas› durumunda uyku modunda otomatik çal›flma
fonksiyonu duracakt›r.

7 Saat Ayar› Butonu :
Bu buton güncel saat ayar›n›n yap›lmas› için kullan›lmaktad›r.

6 Çal›flma Modu Seçim (Mode) Butonu :
Uzaktan kumanda cihaz› üzerindeki bu butona “mode” bas›lmas› durumunda, ekran üzerinde çal›flma modu görüntülenecektir. Bu buton
yard›m›yla, “otomatik (feel), so¤utma (cool), nem alma (dry), hava sirkülasyonu (fan), ›s›tma (heat)” çal›flma modu ayar› yap›l›r. Bu butona
her bas›ld›¤›nda kumanda ekran› afla¤›daki gibi de¤iflecektir.

“+” S›cakl›k Ayar Butonu :
Bu buton “+” s›cakl›k de¤erini ayarlamak için kullan›lmaktad›r. S›cakl›k yükseltme butonuna bir kere bas›lmas› durumunda; ayarlanm›fl olan
s›cakl›k de¤eri 1°C artacakt›r. Bu butona bas›l› tutulmas› durumunda, s›cakl›k de¤eri 4°C/sn. artacakt›r. Ayarlanabilecek en yüksek s›cakl›k
 de¤eri 32°C’dir. Klima “FAN” veya “FEEL” modunda çal›fl›yorsa, bu buton kullan›m d›fl› kalacakt›r.

5

“-” S›cakl›k Ayar Butonu :
Bu buton “-” s›cakl›k de¤erini ayarlamak için kullan›lmaktad›r. S›cakl›k azaltma butonuna bir kere bas›lmas› durumunda; ayarlanm›fl olan
s›cakl›k de¤eri 1°C azalacakt›r. Bu butona bas›l› tutulmas› durumunda, s›cakl›k de¤eri 4°C/sn. azalacakt›r. Ayarlanabilecek en düflük s›cakl›k
de¤eri 16°C’dir. Klima “FAN” veya “FEEL” modunda çal›fl›yorsa, bu buton kullan›m d›fl› kalacakt›r.

4

Fan H›z› Ayar Butonu :
Fan h›z› ayar butonu yard›m›yla “düflük (Low) - yüksek (High) - güçlü (Power) - otomatik (auto)” fan h›z› kademesinin ayar› yap›l›r. Bu butona
her bas›ld›¤›nda kumanda ekran› afla¤›daki gibi de¤iflecektir.

L HI P Auto

3
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Resim -2Resim -1 Resim -3

1- Kumanda cihaz›n›n arkas›n› çevirin. Pil koruma kapa¤›n› Resim -1’ de görüldü¤ü gibi ok yönünde kayd›rarak aç›n.
2- Pilleri (+) ve (-) polar kutup uçlar›na uygun flekilde yerlerine yerlefltirin. (Resim -2)
3- Pil koruma kapa¤›n› ok yönünde (Resim -3) kayd›rarak yerine tak›n.

Uzaktan kumanda cihaz›n› kullanmadan önce kliman›n elektrik
beslemesinin sa¤land›¤›n› kontrol edin.

NOT

ÇALIfiMA MODLARI VE AYARLAR

UZAKTAN KUMANDA C‹HAZINA P‹LLER‹N YERLEfiT‹R‹LMES‹

7

Klima so¤utma modunda çal›fl›rken; d›fl hava s›cakl›¤›n›n çok yüksek oldu¤u durumlarda, hissedilen
d›fl ortam ›s›s› +48 °C’nin üstüne ç›karsa oda s›cakl›¤› set edilmifl olan so¤utma s›cakl›k de¤erine
ulaflamaz.
Cihaz so¤utma konumunda iken, aç›k olan kap› ve pencereleri mutlaka kapat›n›z. Aksi takdirde, cihaz›n
so¤utma kapasitesi düflecektir.

NOT

SO⁄UTMA (COOL) ÇALIfiMA MODU

1- Kumanda cihaz› üzerindeki “MODE” butonuna bas›n ve so¤utma çal›flma modunu “COOL      ” seçin.

2- S›cakl›k ayar butonlar›na  “      ve      ” basarak istedi¤iniz s›cakl›k de¤erini ayarlay›n. Bu butonlar yard›m›yla; 1˚C’lik s›cakl›k art›fl›

veya azal›fl› oluflturarak 16-32 ˚C aral›¤›nda bir s›cakl›k de¤eri set edebilirsiniz.

3- Fan h›z› ayar butonuna “       ” basarak fan h›z› kademelerinden birini seçin.

4- Açma-kapama butonuna “     ” bas›n, iç ünite ön paneli üzerinde bulunan çal›flma modu led lambas› yanacak ve klima so¤utma

çal›flma modunda devreye girecektir. Açma-kapama butonuna “     ” tekrar bast›¤›n›zda cihaz kapal› konuma geçecektir.

�

L HI P Auto

1- Kumanda cihaz› üzerindeki “MODE” butonuna bas›n ve otomatik çal›flma modunu “FEEL       ” seçin.

2- Fan h›z› ayar butonuna “       ” basarak fan h›z› kademelerinden birini seçin.

3- Açma-kapama butonuna “     ” bas›n, iç ünite ön paneli üzerinde bulunan çal›flma modu led lambas› yanacak ve klima otomatik

çal›flma modunda devreye girecektir. Açma-kapama butonuna “     ” tekrar bast›¤›n›zda cihaz kapal› konuma geçecektir.

OTOMAT‹K (FEEL) ÇALIfiMA MODU

L HI P Auto
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Fan çal›flma modunda s›cakl›k de¤eri ayarlamas› yap›lamaz.

NOT

8

Klima ›s›tma modunda çal›fl›rken; d›fl hava s›cakl›¤›n›n çok düflük oldu¤u durumlarda, hissedilen d›fl ortam ›s›s› +5°C’nin
alt›nda kal›rsa oda s›cakl›¤› set edilmifl olan ›s›tma s›cakl›k de¤erine ulaflamaz.
Klima  ›s›tma modunda çal›fl›rken, cihaz set edilen oda s›cakl›¤›na ulaflt›ktan sonra iç ünite fan› konfor s›cakl›¤› olan +20°C’ye
kadar çal›fl›r. Bu ifllem sonras›nda d›fl ünite kompresörü devreye girerek klima ›s›tma modunda çal›flmaya devam eder.
Cihaz ›s›tma konumunda iken, aç›k olan kap› ve pencereleri mutlaka kapat›n›z. Aksi takdirde, cihaz›n ›s›tma kapasitesi düflecektir.

NOT

1- Kumanda cihaz› üzerindeki “MODE” butonuna bas›n ve nem alma çal›flma modunu “ DRY     ” seçin.

2- S›cakl›k ayar butonlar›na  “      ve      ” basarak istedi¤iniz s›cakl›k de¤erini ayarlay›n. Bu butonlar yard›m›yla; 1˚C’lik s›cakl›k art›fl›

veya azal›fl› oluflturarak uygun bir s›cakl›k de¤eri set edebilirsiniz.

3- Fan h›z› ayar butonuna “       ” basarak fan h›z› kademelerinden birini seçin.

4- Açma-kapama butonuna “     ” bas›n, iç ünite ön paneli üzerinde bulunan çal›flma modu led lambas› yanacak ve klima nem alma

çal›flma modunda devreye girecektir. Açma-kapama butonuna “     ” tekrar bast›¤›n›zda cihaz kapal› konuma geçecektir.

�

NEM ALMA (DRY) ÇALIfiMA MODU

L HI P Auto

1- Kumanda cihaz› üzerindeki “MODE” butonuna bas›n ve fan çal›flma modunu “ FAN ” seçin.

2- Fan h›z› ayar butonuna “       ” basarak fan h›z› kademelerinden birini seçin.

3- Açma-kapama butonuna “     ” bas›n, iç ünite ön paneli üzerinde bulunan çal›flma modu led lambas› yanacak ve klima fan çal›flma

modunda devreye girecektir. Açma-kapama butonuna “     ” tekrar bast›¤›n›zda cihaz kapal› konuma geçecektir.

FAN (HAVA S‹RKÜLASYONU) ÇALIfiMA MODU

NOT

L HI P Auto

Auto

ISITMA (HEAT) ÇALIfiMA MODU

L HI P Auto

1- Kumanda cihaz› üzerindeki “MODE” butonuna bas›n ve ›s›tma çal›flma modunu “ HEAT      ” seçin.

2- S›cakl›k ayar butonlar›na  “      ve      ” basarak istedi¤iniz s›cakl›k de¤erini ayarlay›n. Bu butonlar yard›m›yla; 1˚C’lik s›cakl›k art›fl›

veya azal›fl› oluflturarak 16-32 ˚C aral›¤›nda bir s›cakl›k de¤eri set edebilirsiniz.

3- Fan h›z› ayar butonuna “       ” basarak fan h›z› kademelerinden birini seçin.

4- Açma-kapama butonuna “     ” bas›n, iç ünite ön paneli üzerinde bulunan çal›flma modu led lambas› yanacak ve klima ›s›tma çal›flma

modunda devreye girecektir. Açma-kapama butonuna “     ” tekrar bast›¤›n›zda cihaz kapal› konuma geçecektir.
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GÜNCEL SAAT AYARININ YAPILIfiI

1- Kumanda üzerindeki ayar butonuna “TIMER” 3sn. bas›l› tutun. Ekran üzerindeki saat göstergesi yan›p sönmeye bafllayacakt›r.

2- Zaman ayarlama butonlar›na “              ” basarak güncel saati ayarlay›n.

3- Tekrar ayar butonuna “TIMER” basarak güncel saati kaydedin.

Güncel saat ayar›, zaman saati program modu iptal edildi¤i takdirde
yap›labilir.

NOT

ZAMAN SAAT‹ (T‹MER) PROGRAM AYARLARININ YAPILIfiI

• Zaman saati program› aç›k konumu “Timer ON” için (sadece klima kapal› konumda iken aktiftir):

1- Zaman saati butonuna “TIMER” bas›n. “Timer ON” konumunu seçin. Kumandan›n ekran› üzerinde “       ve ON” göstergeleri

belirecektir.

2- Zaman ayarlama butonlar›na “              ” basarak zaman ayar›n› yap›n.

3- Ayar butonuna “TIMER” basarak ifllemi bitirin.

• Zaman saati program› kapal› konumu “Timer OFF” için (sadece klima çal›fl›r konumda iken aktiftir):

1- Zaman saati butonuna “TIMER” bas›n. “Timer OFF” konumunu seçin. Kumandan›n ekran› üzerinde “       ve OFF” göstergeleri

belirecektir.

2- Zaman ayarlama butonlar›na “              ” basarak zaman ayar›n› yap›n.

3- Ayar butonuna “TIMER” basarak ifllemi bitirin.

Zaman saati program ayar› 12 saat olarak yap›labilir.

UYKU ÇALIfiMA MODU

1- Uyku modu “       ” butonuna bas›n. ‹ç ünite ön paneli üzerinde bulunan uyku modu led lambas› yan›p sönecektir.

2- Cihaz so¤utma konumunda çal›fl›yorsa, uyku çal›flma modunun aktif hale getirilmesi durumunda; ayarlanm›fl olan s›cakl›k de¤eri

1 saat sonra otomatik olarak 1˚C artacak ve geçecek ikinci 1 saat zaman sonras› s›cakl›k de¤eri tekrar otomatik olarak 1˚C daha

artacakt›r. Bu ifllem, çal›flma süresinin ilk 2 saati için klima taraf›ndan otomatik olarak yap›lmakta ve bu süre sonras›nda s›cakl›k de¤eri

son haliyle sabit kalmaktad›r.

3- Cihaz ›s›tma konumunda çal›fl›yorsa, uyku çal›flma modunun aktif hale getirilmesi durumunda; ayarlanm›fl olan s›cakl›k de¤eri

1 saat sonra otomatik olarak 2˚C düflecek ve geçecek ikinci 1 saat zaman sonras› s›cakl›k de¤eri tekrar otomatik olarak 2˚C daha

düflecektir. Bu ifllem, çal›flma süresinin ilk 2 saati için klima taraf›ndan otomatik olarak yap›lmakta ve bu süre sonras›nda s›cakl›k de¤eri

son haliyle sabit kalmaktad›r.

4- Klima, uyku modunda 7 saat çal›fl›r. Bu süre sonras›nda cihaz otomatik olarak durur.

D‹KKAT!

• Uyku çal›flma modunu, uykuya yatmadan önce ayarlaman›z› tavsiye ederiz. Aksi takdirde, gün içinde normal çal›flma esnas›nda

uyku modunun kullan›lmas› ›s›tma veya so¤utma kapasitesinin düflmesine neden olacakt›r.

NOT

Uyku çal›flma modunu iptal etmek için, uzaktan kumanda
üzerindeki  çal›flma modu seçim butonuna “MODE”, “TIMER”
butonuna veya açma-kapama botonuna “    ” bas›n.

NOT

9
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Kumanday› f›r›n, ocak gibi ›s› üreten cihazlara
yak›n olan yerlerden uzak tutunuz.

Kumanday› günefl ›fl›¤› ve güçlü ›fl›klara
ma¤ruz kalan yerlerden uzak tutunuz.

Kumanda yere düflürülürse hasar görebilir.
Dikkatli olunuz.

Kumanda üzerine kesinlikle a¤›rl›k koymay›n.Kumanday› ›slanmalardan, sudan vs. koruyun.Kumanda ile ünite aras›na engel koymay›n.

Uygun bir oda s›cakl›¤› ayarlay›n.

(Uygun
s›cakl›k)

Çok yüksek ve düflük s›cakl›klar sa¤l›¤›n›z için uygun

de¤ildir ve elektrik sarfiyat›na neden olur.

‹ki haftada bir hava filtresini temizleyiniz.

Hava filtresi t›kand›¤›nda kliman›n performans› düfler.

Bu da cihaz›n fazla elektrik sarfiyat›na neden olur.

Direk günefl ›fl›¤›dan ve cereyandan koruyun.

So¤utma esnas›nda direk günefl ›fl›¤›ndan perdeyle

vs. koruyun. Kap› ve pencereleri kapat›n.

So¤utmada klima biraz ›s›nabilir.

Is› kaynaklar›n› mümkün oldu¤u kadar odadan uzak

tutunuz.

Klimay› sadece gerekli oldu¤unda çal›flt›r›n.

Zaman ayarlamas›n› sadece ihtiyac›n›z oldu¤u durum-

larda kullanmak için set ediniz.

Hava ak›fl yönünü en uygun flekilde ayarlay›n.

‹deal hava s›cakl›¤›n› afla¤›/yukar› ve sa¤/sol hava ak›fl

kanatlar› ile elde edebilirsiniz.

10

ÇALIfiMA KOfiULLARININ KONTROLÜ

UZAKTAN KUMANDA KULLANIM NOTLARI

D‹KKAT!

Piller zay›f m›?

Pilleri yenisiyle de¤ifltirip ifllemi tekrarlay›n.

E¤er hala sorun devam ederse acil durum operasyon dü¤mesini kullan›n›z.

Yetkili Servise baflvurunuz.

Kliman›z› ekonomik ve konforlu çal›flt›rmak için afla¤›daki notlar› mutlaka dikkate al›n›z.

• Uzaktan kumanda, klima üzerindeki sinyal al›c›s›na do¤ru yönlendirilmelidir.
• Uzaktan kumanda cihaz›n›n rand›manl› çal›flabilmesi için klima ile aras›ndaki mesafe uygun flartlarda olmal›d›r.
• Uzaktan kumanda ile klima aras›nda herhangi bir engel olmamal›d›r.
• Uzaktan kumanda cihaz› için kulland›¤›n›z pillerin teknik  de¤erlere uygun oldu¤unu kontrol ediniz.
• Uzaktan kumanda uzun bir süre kullan›lmayacaksa, pilleri kumandan›zdan ç›kar›n›z.
• Kumandan›z›n butonlar›na bast›¤›n›zda resetlendi¤ini görüyorsan›z veya ekran üzerindeki göstergeler belirsizlefliyorsa, kumandan›z›n pillerini de¤ifltiriniz.

63  9810.0260  - Rev.05 - 01/05/2012



11

Onar›mdan Önce

BAKIM VE ONARIM

Güvenli¤iniz için klimay› kapat›n›z ve enerji beslemesini
kesiniz.

Cihaz› kesinlikle ›slak bezle temizlemeyiniz.

Elektrik çarpma
tehlikesi var.

Kuru ve yumuflak bir bezle temizleyin.

Afla¤›dakileri kullanmay›n›z.

S›cak su (40˚ ve üstü)
Klima deforme olur yada rengi solar.

Gaz, tiner, benzin, parlat›c› vs.
Klima deforme olur yada çizilir.

Hava filtresini iki haftada bir mutlaka temizleyiniz.

Hava filtresini ç›kar›n.

Hava girifl ›zgaras›n› açmak için ›zgaran›n iki taraf›ndan hafifçe bast›r›n.
Hava filtresini ç›karmak için hafifçe tutup çekin.

Filtreyi kaynar suyla y›kamay›n.
Kurutucu veya ›s›t›c›larla kurutmay›n.
Filtreyi hafifçe çekin, kesinlikle zorlamay›n.

E¤er filtre çok kirli ise ›l›k suyla y›kay›n (ort.30˚) ve tamamen kurulay›n.

D‹KKAT!

Hava filtrelerini temizleyin.

Hava filtresini tekrar yerine yerlefltirin.

Cihaz› hava filtresiz çal›flt›rmak iç ünitenin kirlenmesine ve tozlanmas›na neden olur. Bu sebeple
cihaz›n›z zarar görebilir.

Üniteyi temizlemek.

Kuru ve yumuflak bezle silin yada elektrikli süpürge ile temizleyin.

E¤er ünite çok kirli ise nemli bezle siliniz.

Hava filtresinin t›kanmas› ›s›tma/so¤utma kapasitesini etkiler. ‹ç ünitenin gürültülü çal›flmas›na neden olur. Cihaz›n elektrik
sarfiyat›n› artt›r›r. Bu sebeple; cihaz›n hava filtresini iki haftada bir mutlaka yukar›daki ifllemlere uygun flekilde temizleyin.NOT:

Sezon Sonunda

Ünitenin içini
kurulay›n›z.

Klimay› kapat›n›z ve enerji beslemesini kesiniz.

Hava filtresini temizleyerek yerine yerlefltirin.

‹ç ve d›fl üniteyi temizleyin.

Uzaktan kumanda cihaz› içindeki pilleri ç›kart›n. Enerji beslemesini sa¤lay›n ve klimay› aç›n.

Hava filtrelerinin temiz oldu¤undan emin olun.

Topraklama hatt›nda bir kopukluk veya temass›zl›k olmad›¤›ndan
emin olun.

Bak›r boru tesisat›n› korozyon ve pas aç›s›ndan kontrol edin.

‹ç ve d›fl ünitenin hava girifl ve ç›k›fllar›n›n uygun flartlarda
oldu¤undan emin olun.

Sezon Bafl›nda

Sezon Kullan›m›ndan Önce

Uzaktan kumanda cihaz›na pilleri yerlefltirin.
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YETK‹L‹ SERV‹SE BAfiVURULMASI GEREKEN SEBEPLER
Afla¤›daki durumlarda klimay› kapatarak enerji beslemesini kesiniz. Mutlaka Yetkili Servise baflvurunuz.

Sigorta s›k s›k atarsa, cihazda elektrik kaça¤›
varsa; cihaz›n elektrik beslemesini kesin ve
klimay› kapat›n. Bu durumda acilen Yetkili
Servise baflvurunuz.

Ünite zarar görmüflse Yetkili Servise baflvurunuz.Güç ünitesi afl›r› ›s›n›rsa Yetkili Servise
baflvurunuz.

Klima çal›fl›rken anormal ses ç›kar›rsa veya
gürültülü çal›flmaya bafllarsa Yetkili Servise
baflvurunuz.

Uzaktan kumanda cihaz› ve butonlar
tam çal›flmazsa Yetkili Servise baflvurunuz.

Klima, TV. radyo veya di¤er cihazlar› etkilerse
Yetkili Servise baflvurunuz.

Cihaz seçilen çal›flma modu özelliklerini tam olarak
sa¤layam›yorsa Yetkili Servise baflvurunuz.

Kontrol panelinde bulunan k›lavuz led lambalar› sürekli olarak yan›p
sönerse, cihaz aç›l›p kapat›ld›ktan sonra yan›p sönmeye devam ederse
veya hiç devreye girmezse Yetkili Servise baflvurunuz.

Sigorta
s›k s›k atarsa.

ARIZA TANIMLAMA TABLOSU

Cihaz devreye
girmiyor.

PROBLEM NEDENLER ÇÖZÜM METODLARI

Elektrik kesintisi olabilir. Elektri¤in gelmesini bekleyin.

Elektrik flalteri kapal› olabilir. Elektrik flalterini aç›k konuma getirin.

Sigorta atm›fl olabilir. Sigortay› kald›r›n.

Kumandan›n pilleri bitmifl olabilir. Kumandan›n pillerini de¤ifltirin.

Cihaz›n devreye girmesi için set edilmifl olan zaman saati
program süresi gelmemifl olabilir.

Set edilen zaman saati program süresini bekleyin veya
zaman saati program›n› iptal edin.

‹ç ünite hava üflüyor
fakat so¤utma
yapm›yor.

Kliman›n hava girifli veya ç›k›fl› bloke durumda olabilir.
Kliman›n hava girifli ve ç›k›fl›n› engelleyen nesneleri kald›r›n
ve cihaz› tekrar çal›flt›r›n.

S›cakl›k ayarlamas› çal›flma konumuna uygun yap›lmam›fl
olabilir.

Çal›flma konumuna uygun bir s›cakl›k de¤eri ayarlay›n.

Kompresör koruma fonksiyonu (3 dakika) devreye girmifl
olabilir.

Koruma fonksiyonu devreden ç›kana kadar bekleyin.

‹ç ünite hava üflüyor
fakat ›s›tma/so¤utma
kapasitesi yetersiz
kal›yor.

S›cakl›k ayarlamas› çal›flma konumuna uygun yap›lmam›fl
olabilir.

Çal›flma konumuna uygun bir s›cakl›k de¤eri ayarlay›n.

Hava filtresi toz ve kir nedeniyle t›kanm›fl olabilir. Hava filtresini temizleyin.

Kliman›n hava girifli veya ç›k›fl› bloke durumda olabilir. Kliman›n hava girifli ve ç›k›fl›n› engelleyen nesneleri kald›r›n.

Kap›lar veya pencereler aç›k kalm›fl olabilir. Kap›lar› ve pencereleri kapat›n.

Afla¤›daki belirtilen ar›za durumlar›nda, dikkatinize sunulan nedenleri ve çözüm metodlar›n› kotrol edin. Problemin devam etmesi durumunda mutlaka
Yetkili Servise baflvurunuz.

Mevcut ar›zay› gidermek için cihaz üzerinde kesinlikle tamirat ve onar›m
ifllemi yapmay›n. Aksi takdirde, tehlikeli durumlarla karfl› karfl›ya kalabilirsiniz.

NOT
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• ‹ç ünitenin yak›n›nda herhangi bir ›s› kayna¤› veya buhar üreten cihaz bulunmamal›d›r.
• Montaj yeri yak›n›nda montaja engel bir nesne olmamal›d›r.
• Ünite, hava sirkülasyonu iyi olan bir noktaya montaj edilmelidir.
• ‹ç ünite, düz bir zemin üzerine terazili olarak montaj edilmelidir. (Aksi takdirde cihaz›n
gürültülü çal›flmas›na neden olur)
• Kap› veya pencerelere yak›n olan noktalara montaj yap›lmamal›d›r.
• Zeminden yaklafl›k 2 m. yükse¤e tak›lmal›d›r.
• Ünite ile duvar, tavan, mobilya vb. nesneler aras›ndaki mesafe resimdeki ölçüler ile benzer
olmal›d›r.

• D›fl ünite, kondenser ›s›s›n›n da¤›l›m›n›n engellenmedi¤i bir noktaya montaj edilmelidir.
• D›fl ünitenin yak›n›nda herhangi bir ›s› kayna¤› veya buhar üreten cihaz bulunmamal›d›r.
• D›fl ünite ya¤mur ve günefl ›fl›nlar›na karfl› korunakl› bir yere montaj edilmelidir (veya
ya¤mur ve günefl ›fl›nlar›na karfl› korunmal›d›r).
• D›fl ünitenin montaj› hayvan veya bitki yetifltirilen yerlere yap›lmamal›d›r. (S›cak veya so¤uk hava
ç›k›fl› canl›lara zarar verebilir)
• D›fl ünite ask› ba¤lant› aparatlar›n›n, sa¤lam ve emniyetli flekilde montaj edilebilece¤i bir d›fl zemin seçilmelidir.
(D›fl ünite, ba¤lant› aparatlar›na s›k›ca tutturulmal›d›r)
• Ünite ile duvar, tavan, mobilya vb. nesneler aras›ndaki mesafe resimdeki ölçüler ile benzer
olmal›d›r.

MONTAJ YER‹N‹N VE POZ‹SYONUNUN SEÇ‹M‹

MONTAJ KOfiULLARI

• Cihaz›n montaj›na bafllamadan önce Montaj Talimatlar›n› dikkatlice okuyun.

• Cihaz›n montaj›n› mutlaka Yetkili Servise yapt›r›n.

• Montaj talimatlar› gere¤i belirtilen bak›r boru ba¤lant› çaplar›na, voltaj de¤erlerine ve elektrik kablosu kesit ölçülerine mutlaka

uyun. Talimatlar d›fl›ndaki uygulamalar cihaz› garanti kapsam› d›fl›nda b›rakacakt›r.

• Kliman›n elektriksel beslemesi ve elektriksel ba¤lant›lar›ndaki düzeltmeler mutlaka uzman ve yetkili bir kifli taraf›ndan

yap›lmal›d›r.

• Bina ç›k›fllar›na, koridorlara, merdivenlere ve aç›k alanlara split klima montaj uygulamas› yapmak do¤ru de¤ildir.

• Montaj aflamas›nda, d›fl ünitenin yerden yaklafl›k 2-2.5 m. yukar›ya monte edildi¤inden emin olun. Çocuklar›n güvenli¤i

aç›s›ndan bu madde önem teflkil etmektedir.

UYARI!

MONTAJ SIRALAMASI

Cihaz›n Test Edilmesi ve Fonksiyonlar›n›n Kontrol Edilmesi

‹ç-D›fl Ünite ve Borulardaki Havan›n (Gerekli Durumlarda) Vakum Pompas›yla Al›nmas›

Bak›r Boru ve Elektrik Kablo Ba¤lant›lar›n›n Yap›lmas›

Klima ‹ç ve D›fl Ünitesinin Duvara Montaj Edilmesi

Klima Montaj Yerinin ve Pozisyonunun Seçilmesi (Tespit Edilmesi)

‹ç Ünite:

D›fl Ünite:

50 mm.
ve üzeri
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‹Ç ÜN‹TEN‹N MONTAJI

• ‹ç ünite ask› sac›n› montaj edilecek noktalardan y›ld›z vida ile sabitleyin.

• Ask› sac›n›n sabitlenmesi s›ras›nda su gideri taraf›na afla¤› yönde 3˚ lik

bir e¤im verin.

• ‹ç ünite ile d›fl ünite aras›ndaki ba¤lant›lar› yapmak için, duvar üzerinde

bak›r boru, drenaj hortumu ve elektriksel ba¤lant› malzemelerinin rahatça

geçebilece¤i bir delik aç›n.

• Aç›lan bu delikten bak›r boru, drenaj hortumu ve elektriksel ba¤lant› malzemelerini

geçirin.

• Bak›r boru, drenaj hortumu ve elektriksel ba¤lant› malzemelerini izole ederek

sabitleyin.

• ‹ç üniteyi ask› sac› üzerine yerlefltirin ve do¤ru konumda oldu¤unu kontrol edin.

DIfi ÜN‹TEN‹N MONTAJI

• D›fl üniteyi ask› ba¤lant› aparatlar› üzerine kuvvetli rüzgarlarda devrilmeyecek konumda ve sa¤lam bir flekilde sabitleyin.

• D›fl üniteyi mutlaka sabit bir zemin üzerine monte edin.

‹ç ünite ile d›fl ünite aras›ndaki bak›r boru mesafesi minimum 3 m. olmal›d›r.
‹ç ve d›fl ünite drenaj ba¤lant›lar›n›n uygun bir gidere verildi¤ini  kontrol edin.

NOT

D›fl ünite, iç üniteden daha yukar›da montaj edilecekse; 2 m. ara ile ya¤
kapan› yap›n. Aksi takdirde, iç ünitede oluflacak t›kan›kl›klar cihaz›n rand›manl›
çal›flmas›n› engelleyecektir.

NOT

ELEKTR‹K BA⁄LANTILARI

• D›fl ünite kontrol paneli üzerindeki kapa¤› aç›n.

• Klemenslerdeki numaralara göre birebir kablo ba¤lant›lar›n› yap›n.

Kontrol Paneli
Kapak

Besleme
Kablosu

Ba¤lant›
fiemas›

1 2 4 5

k›
rm

›z
›

si
ya

h

sa
r›

 / 
ye

fli
l

m
av

i

ka
hv

er
en

gi

• D›fl ünite kontrol paneli üzerindeki kapa¤› tak›n.

Sinyal (sensör) kablolar›n› ayr› çekin.
Cihaz› mutlaka topraklama hatt›na ba¤lay›n. (E¤er topraklama hatt› yoksa
kullan›c›y› bu konuda ikaz edin)
Besleme kablosunu 3x2.5 TTR kablo ile çekin.

NOT
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1- S›cakl›¤› konforlu ortam flartlar›na ayarlay›n. Kliman›z› çok so¤uk veya çok s›cak de¤erlerde çal›flt›rmak enerji 
tüketimini artt›r›r. Normal flartlarda 22°C—27°C aras› ortam s›cakl›¤› idealdir.

2- Kliman›z›n filtreleri uzun sure temizlenmedi¤i zaman so¤utma ve ›s›tma performanslar› düflecektir. Klimalar›n›z›n
filtrelerini 2 haftada bir temizlemelisiniz.

3- ‹ç ve d›fl üniteye hava girifl ve ç›k›fl› ne kadar rahat ise kliman›z›n performans› o kadar iyi olur. ‹ç ve d›fl ünitenin
hava girifl ve ç›k›fl›n› k›s›tlayan bir yerde konumland›r›lmas› cihaz›n performans›n›n düflmesine hatta cihaz›n 
çal›flmamas›na yol açabilir.

4- Kliman›z›n çal›flt›¤› odadaki pencerelerin ve kap›lar›n kapal› olmas› gerekmektedir. Kullanaca¤›n›z odada kap› 
bulunmuyorsa cihaz kapasitesi bu etken düflünülerek seçilmelidir. Ayr›ca kliman›z so¤utma modunda çal›fl›rken
pencerelerden içeri günefl ›fl›¤› girmemesi için perdelerinizi kapal› tutmak cihaz›n daha verimli çal›flmas›na olanak
sa¤lar.

5- Kliman›z so¤utma modunda çal›fl›rken hava panel kanatç›klar›n›n yukar› do¤ru (yatay) üfleme yapmas›n›, ›s›tma
modunda çal›fl›rken ise afla¤› do¤ru (dikey) üfleme yapmas›n› sa¤larsan›z cihaz daha verimli çal›fl›r. Yatay hava
üfleme kanatç›klar›n›n yönünü uzaktan kumanda üzerinden ayarlayabilirsiniz.

6- Kliman›z›n iç ve d›fl ünite aras›ndaki bak›r boru mesafesinin mümkün oldu¤u kadar k›sa (2,5 metreden az olmamak
üzere) olmas› ile iç ve d›fl ünite aras› bak›r borulamas›n›n mümkün oldu¤u kadar yatay ve düz yap›lmas› klima 
performans›n› olumlu yönde etkiler.

Kliman›n Enerji Tüketimi Aç›s›ndan Verimli Kullan›m›na
‹liflkin Bilgiler



ÖNEML‹ UYARILAR !

Ürün Garanti fiartlar› ‹le ‹lgili Olarak Tüketicinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar :

Baymak A.fi. taraf›ndan verilen ürün garantisi, cihaz›n normal kullan›m flartlar›nda kullan›lmamas›ndan do¤acak
ar›za ve hasarlar› kapsamaz.
Buna ba¤l› olarak afla¤›daki uyar›lar dikkatinize sunulmufltur:

1. Ürününüzü ald›¤›n›zda cihaza ait garanti belgesini yetkili sat›c›n›za mutlaka onaylatt›r›n›z.
2. Garanti belgesi üzerinde bulunmas› gereken sat›c› ve yetkili servis onaylar›n›n bulunmamas› halinde, garanti belgesi

üzerinde silinti, kaz›nt› yap›larak tahrifat, ürün üzerindeki orjinal seri numaras›n›n silinmesi - tahrif edilmesi halinde cihaz
garanti kapsam› d›fl›nda kalacakt›r.

3. Cihaz› montaj ve kullanma k›lavuzunuzda tarif edildi¤i flekli ile kullan›n›z. Kullan›m hatalar›ndan meydana gelebilecek
ar›za ve hasarlar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.

4. Ürünün müflteriye teslim tarihinden sonra nakliye s›ras›nda oluflabilecek hasarlar garanti kapsam›na girmeyecektir.
5. Yüksek, düflük veya sabit olmayan voltaj, hatal› elektrik tesisat›, cihaza uygun olmayan voltaj de¤eri, cihaz üzerinden

afl›r› ak›m geçmesi, nötr veya toprak hatt›na faz gelmesi (faz çak›flmas›) sebebiyle oluflabilecek hasar ve ar›zalar garanti
kapsam› d›fl›ndad›r.

6. Do¤al afetler, üründen kaynaklanmayan yang›n, su basmas›, mevsimsel hava flartlar› v.b. d›fl etkenler sebebi ile
oluflabilecek hasar ve ar›zalar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.

7. Hatal› montaj, hatal› boru ba¤lant›s›, hatal› kapasite seçimi, harici fiziki ve kimyevi etkenler, cihaz›n üzerindeki 4
yollu vana, otomatik kontrol komponentleri, kompresör gibi ünitelerin yetkisiz kifliler taraf›ndan kurcalanmas›, yanl›fl tip veya
yanl›fl oranda gaz flarj› gibi faktörler cihaz› garanti kapsam› d›fl›nda b›rakacakt›r.

8. Klima drenaj hatt› ve ba¤lant›lar› (t›kan›kl›k, ba¤lant›n›n ç›kmas›/kopmas› v.b.) nedeniyle klima veya kliman›n
bulundu¤u mekanda oluflabilecek hasarlar ve ar›zalar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.

9. ‹lk çal›flt›rma iflleminin yetkili servis taraf›ndan yap›lmamas› durumunda klima garanti kapsam› d›fl›nda kalacakt›r.
10. Yetkili servis ekibi taraf›ndan yap›lmayan tamir veya de¤ifliklikler ürünü garanti d›fl› b›rakacakt›r.
11. Kullan›c›n›n periyodik olarak yapmas› gereken bak›m ve kontrolleri yapmamas›ndan do¤acak ar›zalar ve hatalar

garanti kapsam›na girmeyecektir.
12. Garanti belgesinin tüketiciye tesliminden, mal› sat›n ald›¤› sat›c›, bayi, acenta yada temsilcilik sorumludur.
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BAYMAK
MAK‹NA SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.

Orhanl› Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Sokak No: 8   34959
Tuzla / ‹STANBUL

Tel: (0216) 581 65 00
Fax: (0216) 304 20 13

http:// www.baymak.com.tr
E-mail:yonetim@baymak.com.tr

TEKN‹K ÖZELL‹KLER

MODEL

Faz
Voltaj-V
Frekans-Hz

So¤utma - kw

Is›tma - kw

So¤utma - kw

Is›tma - kw

So¤utma - A

Is›tma - A

Monofaze
220
50

Monofaze
220
50

Monofaze
220
50

BAC-09 CHS ELITE

Monofaze
220
50

2.50

2.65

0.779

0.73

3.40

3.20

3.20

3.35

0.997

0.93

4.33

4.03

5.30

5.80

1.61

1.60

7.00

6.96

7.00

7.50

2.15

2.28

9.35

9.91

BAC-12 CHS ELITE BAC-18 CHS ELITE BAC-24 CHS ELITE

AÇIKLAMALAR
• Üretici firma bilgileri:

NINGBO AUX AIR CONDITIONER CO.,  LTD.
No.1166 North Mingguang Road, Jiangshan Town,
Yinzhou District, Ningbo 315191 China
Tel: +86-574-88072606
Fax : +86-574-88220116 - 88220175
http://www.sanxingaux.com
e-mail : auxsales@mail.sanxing.com



ENERJ‹ B‹LG‹LER‹ / BAC - 09 CHS ELITE

17

TS EN 14511-2/TS EN 14511-4’e göre yap›l›r.

* So¤utma/Is›tma özelli¤i olan cihazlar için
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A

38

ABCDEFG

389
2.50
3.21

2.65



ENERJ‹ B‹LG‹LER‹ / BAC - 12 CHS ELITE

18

TS EN 14511-2/TS EN 14511-4’e göre yap›l›r.

* So¤utma/Is›tma özelli¤i olan cihazlar için
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A

37

499
3.20
3.21

ABCDEFG

3.35



ENERJ‹ B‹LG‹LER‹ / BAC - 18 CHS ELITE

19

TS EN 14511-2/TS EN 14511-4’e göre yap›l›r.

* So¤utma/Is›tma özelli¤i olan cihazlar için
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A

38

805
5.30
3.29

ABCDEFG

5.80



ENERJ‹ B‹LG‹LER‹ / BAC - 24 CHS ELITE

20

TS EN 14511-2/TS EN 14511-4’e göre yap›l›r.

* So¤utma/Is›tma özelli¤i olan cihazlar için
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A

42

1075
7.00
3.26

ABCDEFG

7.50


