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1   Eko (Beyaz)
2   Yüksek Güç (Beyaz)
3   Zaman (Beyaz)
4   Operasyon mode

      - Serin (Mavi)
      - Isı (Turuncu)

Soğutma, ısıtma veya fan çalıştırma işlemini otomatik olarak seçmek için.

SOĞUTMA / ISITMA / FAN SADECE İŞLEM

(DRY (Kuru) ve FAN SADECE modu hariç)

(DRY (Kuru)
ve FAN SADECE modu hariç)

Sadece Fan: Sıcaklık göstergesi yok
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Uzaktan 
kumanda LCD Çalışma ekranı Parlaklık

Lamba tam parlaklığı aydınlatır.

100%

Lamba 50% parlaklığı aydınlatır.

50%

Lamba 50% parlaklığı aydınlatır ve çalışma 
lambası kapatılır.

50%

Tüm lamba kapalıdır.
Tüm kapalı

● Örneklerinde  ve , lamba yanar kapanmadan önce 5 saniye süreyle.
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(Resim 1 ).

(Resim 2 ).

3.  Uzaktan Kumandadaki  düğmeyi kalemin ucu ile itin ve basılı tutun. 
Ekranda “00” gösterilecektir (Resim 1 ).

4.   düğmesini iterken  tuşuna basın. Ekrandaki “00” silinir, 
bunun yerine “B” işareti ekranda görünür ve klima cihazı KAPALI (OFF) 
konumuna geçer. Uzaktan Kumanda B hafızaya alınmış olur (Resim 2 ).

●    Çalışma modu FAN veya DRY'dir.
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ENGLISH

TÜRKÇE

Indoor unit
RAS-18, 22, 24PKVSG-TR

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)
For general public use

Outdoor unit
RAS-18, 22, 24PAVSG-TR

1120650202



GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Üniteyi çalştrmadan önce bu 
klavuzdaki uyarlar dikkatli bir 
şekilde okuyun.

Bu cihaza R32 doldurulmuştur.

● Bu klavuzu operatörün kolayca bulabileceği bir yerde muhafaza edin.
● Üniteyi çalştrmadan önce bu klavuzdaki uyarlar dikkatli bir şekilde okuyun.
● Bu cihaz mağaza, hafif sanayi tesisi ve çiftlik gibi yerlerde uzman ya da 

eğitimli kişilerce kullanlmak üzere ya da uzman olmayan kişilerce ticari amaçl 
kullanlmak üzere tasarlanmştr.

● Burada açklanan uyarlar TEHLİKE, DİKKAT ve UYARI olarak snandrlmştr. 
Onlardan ikisi güvenlik ile ilgili önemli bilgi içermektedir. Tüm uyarlara eksiksiz bir 
şekilde riayet etmeye dikkat edin.

 TEHLİKE
● Kapağ takmayn, tamir etmeyin, açmayn veya çkartmayn. Size tehlikeli 

seviyede voltaj aktarabilir. Bunu yapmas için satcnza veya bir uzmana 
danşn.

● Cihazn kapatlmas elektrik çarpma riskini ortadan kaldrmaz.
● Cihaz, ulusal kablolama düzenlemelerine göre monte edilecektir.
● Sabit kablolamada, bağlanty keserken kullanlmak üzere, her kutupta en az 3 

mm. lik temas aralğ braklmaldr.
● Cihaz sürekli çalşan tutuşturma kaynaklarnn (örneğin açk alev, çalşan gazl 

bir cihaz veya çalşan bir elektrikli stc gibi) olmadğ bir odada muhafaza 
edilmelidir.

● Yangn, patlama ya da yaralanmay önlemek için, ünitenin yaknnda zararl 
gazlar (örneğin çabuk ateş alan ya da aşndrc) alglandğnda üniteyi 
kullanmayn.

 UYARI
● Uzun süre doğrudan soğuk havaya maruz kalmayn.
● Hava giriş/çkşna parmağnz veya herhangi bir nesneyi sokmayn.
● Anormal bir durum olduğunda (yanma kokusu, vb.), klimay durdurun ve güç 

kaynağ fişini çekin veya sigortay kapatn.
● Bu cihaz, emniyetlerinden sorumlu bir kişi tarafndan cihazn güvenli kullanm 

ve karşlaşlabilecek tehlikeler konusunda kendilerine bilgi verilmiş olmas 
koşuluyla yetersiz tecrübeye veya bilgiye sahip kişiler, snrl akli, fiziki 
veya duyusal yetilere sahip kişiler ve 8 yaşndan büyük çocuklar tarafndan 
kullanlabilir. Çocuklar cihazla oynamamaldr. Temizlik ve bakm işleri, gözetim 
altnda olmayan çocuklarca yaplmamaldr.

● Bu cihaz, düşük fiziksel, algsal veya zihinsel özellikleri olan veya deneyim 
veya bilgi eksikliği bulunan kişiler (çocuklar dahil) tarafndan güvenliklerinden 
sorumlu olan kişilerce gözetim veya cihazn kullanm ile ilgili talimat 
verilmedikçe kullanlmamaldr.
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GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

“EEE Yönetmeligine Uygundur.”

● Klima, uzman bir tesisatç ya da yetkili servis personeli tarafndan kurulmal, 
bakm yaplmal, onarlmal ya da sökülmelidir. Yukarda saylan işlerin 
herhangi biri yaplacaksa, uzman bir tesisatç ya da yetkili servis personelinden 
sizin için bunlar yapmasn talep edin.

● Çocuklar cihazla oynamamalarn sağlamak için gözetim altnda tutulmaldrlar.
● Tamamlama veya değiştirme işlemi için belirlenenden (R32) farkl bir soğutucu 

gaz kullanmayn. Aksi halde, soğutma döngüsünde ürünün arzalanmasna 
veya patlamasna ya da yaralanmanza neden olabilecek anormal şekilde 
yüksek basnç oluşabilir.

● Buz çözme sürecini hzlandrmak ya da temizlemek için üreticinin tavsiye 
ettikleri dşndaki araçlar kullanmayn.

● Cihaz sürekli tutuşma kaynaklarnn (örneğin açk ateşi, çalşan gaz kullanan 
bir cihaz ya da çalşan bir elektrikli stc) bulunmadğ bir odada muhafaza 
edilmelidir.

● Soğutucularn koku yaymadğndan emin olun.
● Cihaz basnçl olduğundan delmeyin veya yakmayn. Cihaz s, alev, kvlcm 

veya diğer kaynaklara veya tutuşmaya maruz brakmayn. Aksi takdirde, 
patlayabilir ve yaralanma veya ölüme neden olabilir.

● Cihaz ve borular, zemin alan Amin m  den büyük bir odaya kurulmal2 , bu 
büyüklükte bir odada çalştrlmal ve saklanmaldr.
Amin m

2 değeri nasl elde edilir: Amin = (M / (2,5 x 0,22759 x h ))0
2

M, kg cinsinden eklenen soğutucu miktarn ifade eder. h0 cihazn m cinsinden 
kurulum yüksekliğidir: Bağmsz bir şekilde zeminde duran üniteler için 0,6 m/
duvara monte edilenler için 1,8 m/pencereye monte edilenler için 1,0 m/tavana 
monte edilenler için 2,2 m. (Bu üniteler için önerilen montaj yüksekliği 2,5 m’dir.)

 DİKKAT
● Cihaz suyla ykamayn. Elektrik çarpmasna neden olabilir.
● Bu klimay, yiyecek saklama ve koruma, hayvan yetiştirme gibi, başka amaçlar 

için kullanmayn.
● İç/dş ünite üzerine bir şey koymayn ve üzerine basmayn. Yaralanmaya veya 

ünitenin zarar görmesine sebep olabilir.
● Alüminyum kuyruğa dokunmayn, çünkü yaralanmaya neden olabilir.
● Ünite temizlenmeden önce, ana şalteri veya sigortay kapatn.
● Ünite uzun bir süre kullanlmayacaksa güvenlik için ana şalteri veya sigortay 

kapatn.
● Ünite uzun süre kullanlmşsa, bakmn bir uzmann yapmas tavsiye edilir.
● Üretici bu klavuzdaki açklamalarn göz ard edilmesiyle meydana gelen 

hasarlardan sorumlu tutulamaz.
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1  tuşuna basın : Panjuru 
istediğiniz dikey pozisyonda 
ayarlayın.

2  tuşuna basın : louver 
yatay yönde yönünde hareket.

3

 tuşuna basın : Kanal 
genişliği seçimi için.

   

● Dikey (Yukarı-Aşağı) salıncak

● Yatay (Sol-Sağ) salıncak

4

 tuşuna basın : sağlanan hava akış yönünü seçmek için

“Pi” Hava akışı yönü ayarlandığında ses ve “PiPi” hava akışı yönü 
iptal edildiğinde ses çıkar ve manüel ayarlara geri dönün.

Dikey 
(Yukarı-Aşağı) 

Salıncak

Salıncak 
kapalı

Yatay 
(Sol-Sağ) 
Salıncak

Yukarı-Aşağı 
(Sol-Sağ) 
Salıncak

Geniş 
merkez

Sola 
uçtu

Geniş 
sol

Nokta 
merkezi

Geniş 
sağ

Doğru 
nokta

El ile ayar 
yapmaya dön

         
Note:
● Panjuru manuel veya diğerleri tarafından elle hareket ettirmeyin.
● Panjurlar çalışma modunda otomatik olarak ayarlanabilir.

1   Eko (Beyaz)
2   Yüksek Güç (Beyaz)
3   Zaman (Beyaz)
4   Operasyon mode

      - Serin (Mavi)
      - Isı (Turuncu)

●  Ekran parlaklığı ayarlanabilir, takip prosedürü 11 .

 1  Kızılötesi sinyal verici
2  Start/Stop (Başlar/Durdur) düğmesi
3  Mod seçme düğmesi (MODE)
4  Sıcaklık düğmesi (TEMP)
5  Fan hızı düğmesi (FAN)
6  Panjur hareket düğmesi (SWING)
7  Panjur ayar düğmesi (FIX )
8  Zamanlayıcı Açık düğmesi (ON)
9  Zamanlayıcı kapalı düğmesi (OFF)
10  Ayar düğmesi (SET)
11  Temizleme düğmesi (CLR)
12  Hafıza ve Preset düğmesi (PRESET)
13  HAVA AKIŞI seçim buttomu (AIR FLOW)
14  Yüksek güç düğmesi (Hi-POWER)
15  Ekonomi düğmesi (ECO)
16  louver sağa-sola ayarla buttomu (FIX )
17  Konfor uyku düğmesi (COMFORT SLEEP)
18  Filtre sıfırlama düğmesi (FILTER)
19  Saat ayarlama düğmesi (CLOCK)
20  Kontrol düğmesi (CHECK)
21  Sıfırlama düğmesi (RESET)

Not:
        ●   Ürünle birlikte verilen Uzaktan Kumanda kablosuz türündedir yani 

bir kablo olarak da kullanılabilir. Kablolu kumandanın gerekli olması 
durumunda, lütfen kurulum talimatlarında bulunan “Uzaktan Kumandayı 
Kablolu olarak Bağlama” bölümüne bakın.

        ●   Kablolu çalıştırmada, kullanıcı Klimanın güç kaynağını kapattığında 
uzaktan kumanda başlangıç durumuna döner (PRESET, TIMER ve 
CLOCK başlatma konumuna döner).

Soğutma, ısıtma veya sadece fan çalışmasını otomatik olarak seçmek, fan 
hızını

1.  tuşuna basın : A modunu seçin.

2.  tuşuna basın : İstediğiniz sıcaklığı ayarlayın.

3.  tuşuna basın : AUTO, LOW , LOW+ , MED ,  

MED+ , HIGH  veya Sessiz .

1.  tuşuna basın : Soğuk , Sıcak  , veya Sadece Fan     

    modunu seçin.

2.  tuşuna basın : İstediğiniz sıcaklığı ayarlayın.

   Soğutma: Min. 17°C, Isıtma: Maks. 30°C, Sadece Fan: Sıcaklık gösterilmiyor

3.  tuşuna basın : AUTO, LOW , LOW+ , MED ,  

    MED+ ,  HIGH  veya Sessiz .

Daha hızlı soğutma veya ısıtma işlemi için oda sıcaklığını ve hava akışını 
otomatik olarak kontrol etmek için (KURU ve FAN SADECE modu hariç)

 tuşuna basın : işlemi başlatmak ve durdurmak.



Oda tasarrufu yapmak için odayı otomatik olarak kontrol etmek için (KURU ve 
FAN SADECE modunda hariç)

  tuşuna basın :  İşlemi başlatıp durdurun.
Not:  Soğutma işlemi; Ayarlanan sıcaklık otomatik olarak 2 saat boyunca 1 

derece / saat artacaktır (maksimum 2 derece artış). Isıtma çalışması için 
ayarlanan sıcaklık düşer.

 

  

Azaltmak ekran lambasının parlaklığı veya kapatılması.

1. Tuşunu basılı tutun  uzaktan kumanda LCD ( , ,  veya  
)  de parlaklık seviyesi gösterilene kadar 3 saniye boyunca sonra 

düğmeyi serbest bırakın.

2. Basın 
 

Azaltmak  Parlaklığı 4 seviyede ayarlamak için.

Günlük Zamanlayıcıyı Ayarlama

Uzaktan 
kumanda LCD Çalışma ekranı Parlaklık

Lamba tam parlaklığı aydınlatır.

100%

Lamba 50% parlaklığı aydınlatır.

50%

Lamba 50% parlaklığı aydınlatır ve çalışma 
lambası kapatılır.

50%

Tüm lamba kapalıdır.
Tüm kapalı

● Örneklerinde  ve , lamba yanar kapanmadan önce 5 saniye süreyle.

●   Günlük zamanlayıcı etkinleştiğinde her iki ok da ( , ) görüntülenir.

artış veya

İlk olarak, sigortayı kapatın.
İç Ünite ve Uzaktan Kumanda

gerektiğinde ıslak bir bezle İç ünite ve uzaktan kumandayı temizleyin.
Benzin, tiner, parlatma tozu ya da kimyasal temizleyiciler.

Hava fi ltreleri
2 haftada bir temizleyin.
 1. Hava giriş ızgarasını açın.
 2. Filtreleri hava fi ltresindeyse çıkarın.
 3. Elektrik süpürgesi ile süpürün veya yıkayın ve kurutun.
 4. Filtreleri geri takın ve hava giriş ızgarasını kapatın.

●
●
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3. Uzaktan Kumandadaki  düğmeyi kalemin ucu ile itin ve basılı tutun. 
Ekranda “00” gösterilecektir (Resim 1 ).

4.  düğmesini iterken  tuşuna basın. Ekrandaki “00” silinir, 
bunun yerine “B” işareti ekranda görünür ve klima cihazı KAPALI (OFF) 
konumuna geçer. Uzaktan Kumanda B hafızaya alınmış olur (Picture 2 ).
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Klimanıza ilişkin daha ayrıntılı bilgiler için ürün tanıtım broşürlerine,
gerektiğinde Alarko Carrier Yetkili Satıcı ve Servislerine ulaşabilmek için 444 0 128 numaralı

Müşteri Danışma Hattımıza başvurabilirsiniz.




