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1 Genel B�lg�ler  

2 Garant� ve Serv�s Koşulları 

G
enel

B
�lg�ler

  ALARKO markasını terc�h ett�ğ�n�z �ç�n teşekkür eder�z.  
  

  
 

 
 

 

 
 
  

 

Bu kılavuzu gerekt�ğ�nde başvurmak amacıyla saklayınız ve el altında bulundurunuz.

Yetk�l� satıcılarımız, kl�manızı yer�ne monte ett�kten, bağlantılarını yaptıktan, yetk�l� serv�sler�m�z de �şletmeye aldıktan
sonra, s�ze kl�manın kullanımı ve bakımı �le �lg�l� gerekl� b�lg�ler� vereceklerd�r. Anlaşılmayan konuları tekrar tekrar
sorab�l�rs�n�z. Uzmanlarımız sorularınızı yanıtlamaktan memnun olacaklardır.

Kl�manızı güvenl� şek�lde, yüksek ver�mle ve ekonom�k çalıştırmak, sorunsuz ve uzun sürel� kullanmak �ç�n lütfen bu
kılavuzu d�kkatle �nceley�n�z, bel�rt�len güvenl�k kurallarına ve uyarılara d�kkatle uyunuz.

Yetk�l� serv�s tarafından yapılacak �lk çalıştırma ücrets�zd�r ve ürünün garant�s� �ç�n şarttır.

Kl�manıza �l�şk�n daha ayrıntılı b�lg�ler �ç�n ürün tanıtım broşürüne, gerekt�ğ�nde ALARKO CARRIER yetk�l� satıcı ve
serv�sler�ne ulaşab�lmek �ç�n 444 0 128 numaralı Müşter� Danışma Hattımıza başvurab�l�rs�n�z.

  Kullanım kılavuzunda bel�rt�len esaslara, uyarılara ve standartlara uyulmak koşuluyla c�hazınız malzeme ve �malat
hatalarına karşı 2 (�k�) yıl Alarko Carr�er garant�s� altındadır.

 
 

GARANTİ BELGESİ’n�n, c�hazınızı satın aldığınız yetk�l� satıcı tarafından doldurulup onaylanarak s�ze tesl�m ed�lmes�
gerek�r.

En ufak sorunlarınızda b�le Alarko Carr�er yetk�l� serv�sler� h�zmet�n�zded�r. Alarko Carr�er yetk�l� serv�s adresler�n�
‘’www.alarko-carr�er.com.tr’’ �nternet adres�nden bulab�l�rs�n�z.

Yetk�l� serv�sler�m�z�n b�lg�ler�, Bakanlık tarafından oluşturulan Serv�s B�lg� S�stem�nde bulunmaktadır.

Herhang� b�r sorunla karşılaştığınızda Türk�ye’n�n her yer�nden şeh�r �ç� tar�fes� �le 444 0 128 Müşter� Danışma Hattı’nı
arayab�l�rs�n�z, �nternet üzer�nden, e-posta �le ‘’�nfo@alarko-carr�er.com.tr’’ adres�nden Alarko Carr�er Müşter� H�zmetler�
Müdürlüğü’ne ulaşab�l�rs�n�z.

Sanay� ve T�caret Bakanlığı’nın �lg�l� tebl�ğler�ne göre komb�n�n ömrü en az 10 (on) yıldır.
F�rmamız bu süre �çer�s�nde c�hazınızla �lg�l� her türlü yedek parçayı bulundurmak zorundadır.

Garant� aşağıdak� koşullarda geçers�zd�r:

- İlk �şletmeye alma �şlem�n�n yetk�s�z f�rma ve k�ş�lerce yapılması
- Yetk�l� olmayan k�ş�lerce yapılan müdahaleler sonucu oluşan zararlar.
- Her türlü savaş, �syan, terör hareketler�, yangın, hırsızlık, deprem, yıldırım düşmes�, su baskını, aşırı ısınma veya
donma g�b� afetler sonunda oluşab�lecek arıza veya hasarlar.
- Kl�manın ser� numarasının değ�şt�r�lmes� veya tahr�p ed�lmes�.
- Yönetmel�k ve montaj tal�matlarına uygun olmayan montaj, kullanım ve bakım çalışmaları.
- Göster�, fuar ve serg� amacıyla kullanılan ürünler.
- Onaylı garant� belges�n�n veya faturanın müşter� tarafından �braz ed�lmemes�.
- Kl�manın müşter� sorumluluğunda taşınması sırasındak� r�skler müşter�ye a�tt�r.

G
arant� ve
Serv�s

K
oşulları



      

 

 

S  

 

 

 

 

 

 

 

 

3  

 

 

4  

   

 



      

 

 

S  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  

  1.

2.

3.

4.

5.

6.

d.

 

  

 
  

 
 

 

 
 
  

 

 



GÜVENL K ÖNLEMLER

Üniteyi çal t rmadan önce bu 
k lavuzdaki uyar lar  dikkatli bir 
ekilde okuyun.

Bu cihaza R32 doldurulmu tur.

 Bu k lavuzu operatörün kolayca bulabilece i bir yerde muhafaza edin.
 Üniteyi çal t rmadan önce bu k lavuzdaki uyar lar  dikkatli bir ekilde okuyun.
 Bu cihaz ma aza, hafif sanayi tesisi ve çiftlik gibi yerlerde uzman ya da 
e itimli ki ilerce kullan lmak üzere ya da uzman olmayan ki ilerce ticari amaçl  
kullan lmak üzere tasarlanm t r.
 Burada aç klanan uyar lar TEHL KE, D KKAT ve UYARI olarak s n and r lm t r. 
Onlardan ikisi güvenlik ile ilgili önemli bilgi içermektedir. Tüm uyar lara eksiksiz bir 
ekilde riayet etmeye dikkat edin.

 TEHL KE
 Kapa  takmay n, tamir etmeyin, açmay n veya ç kartmay n. Size tehlikeli 
seviyede voltaj aktarabilir. Bunu yapmas  için sat c n za veya bir uzmana 
dan n.
 Cihaz n kapat lmas  elektrik çarpma riskini ortadan kald rmaz.
 Cihaz, ulusal kablolama düzenlemelerine göre monte edilecektir.
 Sabit kablolamada, ba lant y  keserken kullan lmak üzere, her kutupta en az 
3 mm. lik temas aral  b rak lmal d r.
 Cihaz sürekli çal an tutu turma kaynaklar n n (örne in aç k alev, çal an gazl  
bir cihaz veya çal an bir elektrikli s t c  gibi) olmad  bir odada muhafaza 
edilmelidir.
 Yang n, patlama ya da yaralanmay  önlemek için, ünitenin yak n nda zararl  
gazlar (örne in çabuk ate  alan ya da a nd r c ) alg land nda üniteyi 
kullanmay n.

 UYARI
 Uzun süre do rudan so uk havaya maruz kalmay n.
 Hava giri /ç k na parma n z  veya herhangi bir nesneyi sokmay n.
 Anormal bir durum oldu unda (yanma kokusu, vb.), klimay  durdurun ve güç 
kayna  fi ini çekin veya sigortay  kapat n.
 Bu cihaz, emniyetlerinden sorumlu bir ki i taraf ndan cihaz n güvenli kullan m  
ve kar la labilecek tehlikeler konusunda kendilerine bilgi verilmi  olmas  
ko uluyla yetersiz tecrübeye veya bilgiye sahip ki iler, s n rl  akli, fiziki 
veya duyusal yetilere sahip ki iler ve 8 ya ndan büyük çocuklar taraf ndan 
kullan labilir. Çocuklar cihazla oynamamal d r. Temizlik ve bak m i leri, gözetim 
alt nda olmayan çocuklarca yap lmamal d r.
 Bu cihaz, gözetim alt nda olmad klar  veya güvenliklerinden sorumlu bir ki i 
taraf ndan cihaz n kullan m  ile ilgili talimat almad klar  sürece, fiziksel duyu 
kayb  veya zihinsel yetenekleri zay f veya tecrübe ve bilgi yetersizli i olan ki iler 
taraf ndan (çocuklar dahil) kullan lmak üzere tasarlanmam t r.
 Klima, kalifiye montaj elaman  veya kalifiye servis eleman  taraf ndan monte 
edilmeli, bak m  yap lmal , onar lmal  veya sökülmelidir. Bu i lerden herhangi 
birinin yap lmas  gerekiyorsa sizin için yapmas  için kalifiye montaj eleman  
veya kalifiye servis eleman  ça r n.
 Çocuklar cihazla oynamamalar n  sa lamak için gözetim alt nda tutulmal d rlar.
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GÜVENL K ÖNLEMLER

 Tamamlama veya de i tirme i lemi için belirlenenden (R32) farkl  bir so utucu 
gaz kullanmay n. Aksi takdirde so utma döngüsü içinde ola an d  yüksek 
bas nç ortaya ç kabilir ve ürün ar zas na veya patlamas na veya yaralanman za 
neden olabilir.
 Buz çözme sürecini h zland rmak ya da temizlemek için üreticinin tavsiye 
ettikleri d ndaki araçlar  kullanmay n.
 Cihaz sürekli tutu ma kaynaklar n n (örne in aç k ate i, çal an gaz kullanan 
bir cihaz ya da çal an bir elektrikli s tc ) bulunmad  bir odada muhafaza 
edilmelidir.
 So utucular n koku yaymad ndan emin olun.
 Cihaz bas nçl  oldu undan delmeyin veya yakmay n. Cihaz  s , alev, k v lc m 
veya di er kaynaklara veya tutu maya maruz b rakmay n. Aksi takdirde, 
patlayabilir ve yaralanma veya ölüme neden olabilir.

 D KKAT
 Cihaz  suyla y kamay n. Elektrik çarpmas na neden olabilir.
 Bu klimay , yiyecek saklama ve koruma, hayvan yeti tirme gibi, ba ka amaçlar 
için kullanmay n.
 ç/d  ünite üzerine bir ey koymay n ve üzerine basmay n. Yaralanmaya veya 
ünitenin zarar görmesine sebep olabilir.
 Alüminyum kuyru a dokunmay n, çünkü yaralanmaya neden olabilir.
 Ünite temizlenmeden önce, ana alteri veya sigortay  kapat n.
 Ünite uzun bir süre kullan lmayacaksa güvenlik için ana alteri veya sigortay  
kapat n.
 Ünite uzun süre kullan lm sa, bak m n  bir uzman n yapmas  tavsiye edilir.
 Üretici firma, bu k lavuzun dikkate al nmamas  sonucu meydana gelen 
hasarlardan ötürü herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

“EEE Yönetmeligine Uygundur.”
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SILENT

ECO / SESS Z ÇALI TIRMA9
ECO ÇALI MA
Enerji tasarrufu yapmak amac yla oda s cakl n  otomatik olarak kontrol 
etmek için (DRY (Kuru) ve FAN ONLY (SADECE FAN) modlar  hariç)

Not: So utma i lemi: ayarlanan s cakl k 2 saat boyunca saatte 1 derece 
artar (azami 2 derece art ). Is tma i leminde ise ayarlanan s cakl k 
azalacakt r.

SESS Z ÇALI TIRMA ( )
Çal t rma s ras nda d  mekan ses seviyesini azalt-mak için (DRY (Kuru) ve 
FAN ONLY (SADECE FAN) modlar  hariç)

Not: Sessiz çal mada Is tma (veya So utma) kapasitesine öncelik 
verilerek oda içinde yeterli düzeyde konfor sa lan r.

ECO ve SESS Z çal t rma ayar

 tu una bas n : Çal may  ba lat n ve durdurun.

NORMAL ECO SILENT

Not: Uzaktan kumanda ekran nda ECO ve SESS Z çal t rma sembolü 
görünecektir.

Zamanlay c y  klima çal rken ayarlay n.

OFF Timer (Zamanlay c y  KAPALI) Ayarlama

KAPALI zamanlay c  ayar na girmek için  tu una bas n

stenen KAPALI zamanlay c y  seçmek için   tu una bas n. 
(0,5 - 12 sa)

Zamanlay c y  ayarlamak için  tu una bas n.

OFF Timer'  (Zamanlay c  KAPALI) iptal etmek için  tu una 
yeniden bas n.

TIMER / ZAMANLAYICI ÇALI MASI10

 tu una bas n : Panjuru 
istedi iniz dikey pozisyonda 
ayarlay n.

 tu una bas n : Havay  
otomatik olarak dola t r n ve bir defa 
daha basarak durdurun.

Dikey yön vermek için, elinizle 
ayarlay n.

Not:
 Panjurlar  elle hareket ettirmeyin.
 Panjurlar çal ma modunda otomatik olarak ayarlanabilir.

OTOMAT K ÇALI MA5
So utma, s tma veya sadece fan çal mas n  otomatik olarak seçmek, fan 
h z n

1.   tu una bas n : A modunu seçin.

2.   tu una bas n : stedi iniz s cakl  ayarlay n.
 Min. 17°C, Maks. 30°C

3.  tu una bas n : AUTO, LOW , LOW+ , MED , 
MED+ , HIGH ,veya QUIET  seçeneklerinden birini 
seçin.

SO UTMA / ISITMA / SADECE FAN 
ÇALI TIRMA6

1.  tu una bas n : So uk , S cak , veya Sadece Fan  
modunu seçin.

2.  tu una bas n : stedi iniz s cakl  ayarlay n.
 So utma ve Is tma: Min. 17°C, Maks. 30°C, Sadece Fan: S cakl k 

gösterilmiyor

3.   tu una bas n : AUTO, LOW , LOW+ , MED , 
MED+ , HIGH ,veya QUIET  seçeneklerinden birini 
seçin.

KURUTMA ÇALI MA7
Nem alma için, yeterli so utma performans  otomatik olarak kontrol edilir.

1.  tu una bas n : Kuru  seçene ini seçin.

2.  tu una bas n : stedi iniz s cakl  ayarlay n.
Min. 17ºC, Maks. 30ºC.

Not: Kurutma modu fan h z  yaln zca Oto olarak ayarlan r.

YÜKSEK GÜÇTE ÇALI MA (Hi-POWER)8
Daha h zl  bir so utma ya da s tma i lemi amac yla oda s cakl n  ve 
hava ak n  otomatik olarak kontrol etmek için (DRY (Kuru) ve FAN ONLY 
(SADECE FAN) modlar  hariç)

 tu una bas n : Çal may  ba lat n ve durdurun.

Not: Uzaktan kumanda ekran nda Hi-POWER çal t rma sembolü 
görünecektir.

Not: Uzaktan kumanda ekran nda ZAMANLAYICI çal t rma sembolü 
görünecektir.

K z lötesi sinyal verici
Start/Stop (Ba lar/Durdur) dü mesi
Mod seçme dü mesi (MODE)
S cakl k dü mesi (TEMP)
Fan h z  dü mesi (FAN)
Panjur hareket dü mesi (SWING)
Panjur ayar dü mesi (FIX)
Zamanlay c  kapal  dü mesi (OFF)
Yüksek güç dü mesi (Hi-POWER)
ECO/SESS Z dü mesi (ECO/SESS Z)
Temizleme dü mesi (CLEAR)
Kontrol dü mesi (CHECK)

UZAKTAN KUMANDA4  

HAVA AKI I YÖNÜ3 

 Ekran parlakl  ayarlanabilir,   deki talimata uyun. 
 Aksesuar olarak sunulan kablosuz LAN ba lant  adaptörü gereklidir.

ECO (Beyaz)
“Wi-Fi eri imi” (Beyaz) 
Hi-Power (Beyaz)
Timer (Beyaz)
Operation (Beyaz)

Ç ÜN TE EKRANI1

KULLANIM ÖNCES  HAZIRLIK2

Filtreleri Haz rlama
1.  Hava giri  zgaras n  aç n ve hava filtrelerini ç kar n.
2.  Filtreleri tak n. (aksesuar sayfas ndaki ayr nt lara 

bak n)

Pilleri Takma (kablosuz kullan l rken.)
1.  Kayd rmal  kapa  ç kar n.
2.  2 yeni pili (AAA boyunda), (+) ve (–) konumlar na 

göre tak n.

Uzaktan Kumandan n S f rlanmas
1.  Pili ç kar n.

2.   tu una bas n:
3.  Pili tak n.
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EKRAN LAMBASI PARLAKLIK AYARI11
Ekran lambas  parlakl n  azaltmak veya kapatmak için.

1. Parlakl k seviyesi ( , ,  veya ) uzaktan kumanda LCD 

ekran nda gösterilene kadar 3 saniye süreyle  dü mesini 
bas l  tutun, sonra dü meyi serbest b rak n.

2. Parlakl  4 seviyeden birine ayarlamak için Artt r r 

 veya 
Azalt r

 tu una bas n.

Uzaktan 
Kumandan n 
S f rlanmas

lem Göstergesi Parlakl k

Lamba tam parlakl kla yanar.

%100

Lamba %50 parlakl kla yanar.

%50

Lamba %50 parlakl kla yanar, i lem lambas  kapan r.

%50

Tüm lambalar kapan r.

Tamam  
kapal

  ve  örneklerinde, lamba kapanmadan önce 5 saniye süreyle yanar.

GEÇ C  ÇALI MASI12

Uzaktan kumada cihaz n n kaybolmas  veya pilinin 
bitmesi halinde

 RESET dü mesine bas ld nda, ünite uzaktan 
kumanda cihaz  kullan lmadan da çal p 
durabilir.

 Çal ma modu OTOMAT K çal maya getirilir, 
s cakl k ayar  24°C yap l r ve fan çal mas  da 
otomatik h za ayarlan r.

OTOMAT K OLARAK YEN DEN ÇALI MA LEM13
Klimay , elektrik ar zas  sonras nda otomatik olarak yeniden çal t rmak için 
(Ünitenin gücü aç k konumda olmal d r.)

Ayar
1. Çal may  ba latmak için iç ünitedeki RESET dü mesine bas n 

ve 3 saniye bas l  tutun. (5 saniye boyunca 3 bip sesi duyulur ve 
OPERATION lambas  saniyede 5 kez yan p söner)

2. Çal may  iptal etmek için iç ünitedeki RESET dü mesine bas n ve 3 
saniye bas l  tutun. (3 bip sesi duyulur, ancak OPERATION lambas  
yan p sönmez) 
• Zamanlay c  Aç k veya Zamanlay c  Kapal ’ya ayarl  olmas  

durumunda,OTOMAT K OLARAK YEN DEN ÇALI MA LEM  
çal maz.

KEND N  TEM ZLEME ÇALI MASI (SADECE 
SO UTMA VE KURUTMA ÇALI MASINDA)14

ÇALI MA VE PERFORMANS17
1. Üç dakikal k koruma özelli i: Ünitenin bir anda yeniden çal t r lmas  

veya AÇIK konuma getirilmesi onucunda 3 dakika etkin olmas n  
engellemek için.

2. Ön s tma i lemi: Is tma i lemi ba lamadan üniteyi 5 dakika boyunca 
s tmak için.

3. S cak hava kontrolü: Oda s s  ayarlanan s ya geldi inde, fan h z  
otomatik olarak dü er ve d  ünite durur.

4. Otomatik buz çözme: Buz çözme i lemi s ras nda fanlar durur.
5. Is tma kapasitesi: Is  d ar dan emilir ve odan n içine verilir. D ar daki 

s cakl k çok dü ükse, klimayla birlikte ba ka bir s nma cihaz  
kullan lmas  önerilir.

6. Kar birikmesi ile ilgili görü ler: D  üniteyi, kar n birikmeyece i, 
yapraklar n ve mevsimlere ba l  maddelerin birikemeyecekleri bir yere 
kurun.

7. Ünite çal rken baz  küçük çat rdama sesleri ç kabilir. Plastik 
maddenin genle mesi/büzülmesi söz konusu oldu undan, bu ses 
gayet normaldir.

 Not: Is tma modeli için madde 2-6 
Kliman n çal ma ko ullar

Is .

Çal t rma
D ar daki S cakl k Oda S cakl

Is tma –15°C ~ 24°C 28°C’den az
So utma –15°C ~ 46°C 21°C ~ 32°C
Kuru –15°C ~ 46°C 17°C ~ 32°C

Ünite çal m yor. So utma ve Is tma anormal derecede 
dü ük seviyede.

 Ana güç alteri kapal .
 Sigorta elektri i kesmek için 
etkin durumda.

 Elektrik ak m  kesik
 ON timer ayarlanm .

 Filtreler tozla kaplanm .
 Is  düzgün ayarlanmam .
 Pencereler ve kap lar aç k.
 Cihaz n d  ünitesindeki hava giri  ve 
ç k lar  t kal .

 Fan h z n n ayar  çok dü ük.
 Çal ma modu FAN veya DRY.
 GÜÇ SEÇ M  %75 veya %50'ye 
ayarlan r (Bu i lev uzaktan 
kumandaya ba l d r).

PRAT K ÇÖZÜMLER (KONTROL NOKTASI)18

UZAKTAN KUMANDA A-B SEÇ M19
Yan yana iki iç ünitenin kurulu oldu u durumlarda, uzaktan kumandan n 
üniteler üzerindeki kullan m n  birbirinden ay rmak içindir.

Uzaktan Kumanda B Ayar .
1. ç ünite üzerindeki RESET dü mesine basarak klima cihaz n  aç n.
2. Uzaktan kumanday  iç üniteye do rultun.

3. Uzaktan Kumanda üzerindeki  dü mesini kalem ucuyla itin ve 
bas l  tutun. Ekrana “00” ibaresi gelir. (Resim )

4.   dü mesini iterken  tu una bas n. Ekrandaki “00” silinir, 
bunun yerine “B” i areti ekranda görünür ve klima cihaz  KAPALI (OFF) 
konumuna geçer. Uzaktan Kumanda B haf zaya al nm  olur. 
(Resim )

Not: 1. Uzaktan Kumandan n A ayar n  yapmak için yukar daki i lemi 
tekrarlay n.

 2. Uzaktan Kumanda A ayar n  yap nca ekranda “A” görünmez.

 3. Uzaktan Kumandan n fabrika ç k ndaki varsay lan ayar  A’d r.

Is tma çal t rmas  s ras nda d  ünitenin s  de i tiricisinin buzunu çözmek 
için 

 dü mesini 5 saniye boyunca bas l  tutun, ar-d ndan uzaktan 
kumanda ekran  2 saniye boyunca resim 'deki gibi  gösterecektir.

 lk olarak, sigortay  kapat n.

ç Ünite ve Uzaktan Kumanda
 ç üniteyi ve uzaktan kumanday  gerekti inde nemli bir bezle silin.
 Benzin, tiner, cila veya kimyasal temizleyiciler kullanmay n.

Hava filtreleri
Haftada 2 kez temizleyin.

1. Hava giri  zgaras n  aç n.
2. Hava filtelerini ç kar n.
3. Elektrik süpürgesiyle temizleyin veya y kay n, daha sonra kurulay n.
4. Hava filtresini tak n ve sonra hava giri  zgaras n  kapat n.

MANUEL BUZ ÇÖZME ÇALI TIRMASI

BAKIM

15

16

ç ünitedeki nem nedeniyle olu an kötü kokuyu engellemek için

1. E er  dü mesine “So utma” veya “Kurutma” modunda bir 
defa bas l rsa, fan 30 dakika daha çal maya devam eder, ard ndan da 
otomatik olarak kapan r. Bu, iç ünitedeki nemi azalt r.

2. Üniteyi hemen durdurmak için, 30 saniye içinde  
dü mesine 2 kez daha bas n.
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Kliman za ili kin daha ayr nt l  bilgiler için ürün tan t m bro ürlerine,
gerekti inde Alarko Carrier Yetkili Sat c  ve Servislerine ula abilmek için 444 0 128 numaral  

Mü teri Dan ma Hatt m za ba vurabilirsiniz.
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