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LOSSNAY İÇİN DİREKT GENLEŞMELİ SERPANTİN ÜNİTESİ

GUG-01SL-E
GUG-02SL-E
GUG-03SL-E
Montaj Talimatları (Satıcı/yüklenici tarafından kullanım için)

En yüksek işlevselliğin yanı sıra güvenliğin sağlanması için bu ürünün montajının doğru bir şekilde yapılması gerekir.
Lütfen montaja başlamadan önce bu montaj kılavuzunu mutlaka okuyun.
l Montaj bir satıcı veya montaj yüklenicisi tarafından gerçekleştirilmelidir. Lütfen hatalı montajın arıza veya kazaya yol açabileceğine dikkat edin.

Montaj tamamlandıktan sonra “Çalıştırma Talimatları” ve bu kılavuz müşteriye teslim edilmelidir.

Güvenlik önlemleri
Aşağıdaki işaretler, aşağıda açıklanan önlemlere dikkat edilmemesi halinde ölüm veya ciddi yaralanmaya yol açılabileceğini gösterir.

 UYARI

Yalnız R410A

Parçalarına 
ayırmayın

Üzerinde değişiklik yapmayın veya parçalarına ayırmayın.
(Yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.)

Banyo veya duş 
odasında kullanımı 

yasaktır

Ünites ve uzaktan kumanda, banyo veya başka bir ıslak hacim gibi çok nemli yerlere monte 
edilmemelidir.
(Elektrik çarpmasına veya güç sızıntısına neden olabilir.)

Topraklama 
kablosunu 
bağlayın.

Ürünü düzgün bir şekilde toprağa bağlayın.  
(Arıza veya güç sızıntıları elektrik çarpmasına yol açabilir.)

Verilen
talimatlara
uyulmalıdır.

Ünitenin montajı, yerinin değiştirilmesi veya bakımı sırasında soğutucu hatlarını doldurmak 
için yalnızca belirtilen soğutucuyu (R410A) kullanın. Bu soğutucuyu diğer soğutucularla 
karıştırmayın ve hatlarda hava kalmamasını sağlayın.
Havanın soğutucu ile karışması, soğutucu hattında anormal basınç oluşmasına neden 
olarak bir patlamaya veya diğer tehlikelere yol açabilir.
Sistem için belirtilenden farklı bir soğutucunun kullanılması mekanik arızaya, sistemin 
bozulmasına veya ünitenin arızalanmasına neden olabilir. Bu durum, en kötü ihtimalde 
ürün güvenliğinin sağlanması açısından ciddi bir engel ortaya çıkarabilir.
Tork anahtarı kullanarak tüm havşa somunlarını belirtilen değere kadar sıkın. Fazla 
sıkılması durumunda, uzun bir süre sonra havşa somunu kırılabilir.

Soğutucu boru tesisatına özel 
dikkat sarf edin. Soğutucu 
devresine pislik, toz, nem gibi 
maddelerin girmesini önleyin.
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Güvenlik önlemleri (devam)

Verilen
talimatlara
uyulmalıdır.

Montaj tamamlandıktan sonra, soğutucu kaçağı olup olmadığını kontrol edin. 
Soğutucunun odaya sızması ve herhangi bir ısıtıcının alevi veya portatif bir yemek pişirme 
aracının etki alanıyla temas etmesi halinde zehirli gazlar oluşabilir.
Kullanım sırasında soğutucu kaçağı meydana gelirse, odayı havalandırın. Soğutucunun 
alevle temas etmesi durumunda zehirli gazlar oluşabilir.
Elektrik kablosu hasar görmüşse, olası tehlikelerin önlenmesi için mutlaka üretici, onun 
yetkili servisi veya benzeri yetkili kişiler tarafından değiştirilmelidir.
Yoğuşmayı önlemek için soğutucu borusuna ısı yalıtımı yapılması gerekir. Soğutucu 
borusu gerektiği gibi yalıtılmazsa, yoğuşma meydana gelir.
Yoğuşmayı önlemek için borulara ısı yalıtımı yapın. Drenaj borusunun montajı yanlış 
yapıldığı taktirde, su kaçağı ile tavan, zemin, mobilya ve diğer eşyalarda zarar meydana 
gelebilir.
DX-serpantin ünitesi küçük bir odaya kuruluyorsa, soğutucu kaçağı olması durumunda 
oda içindeki soğutucu konsantrasyonunun güvenlik sınırını aşmasını önleyecek tedbirler 
alınmalıdır. Soğutucu kaçağı olması ve konsantrasyon sınırının aşılması durumunda, oda 
içinde oluşacak oksijen azlığı nedeniyle tehlikeli durumlara yol açılabilir.
Belirlenmiş güç beslemesi ve voltajını kullanın. 
(Yanlış güç beslemesi veya voltajının kullanılması yangına veya elektrik çarpmasına neden 
olabilir.)
Yeterli sağlamlıkta bir yer seçin ve ana üniteyi emniyetli bir şekilde monte edin.
(Düşerse yaralanmaya neden olabilir.)
Kablo bağlantı işlemleri kalifiye uzmanlarca yerine getirilmelidir ve mühendislik 
standartları ile elektrik ekipmanları için ek kablo bağlantıları kurallarına uygun olarak 
emniyetli ve sıkı bir şekilde gerçekleştirilmelidir.
(Zayıf bağlantı veya hatalı kablo tesisatı elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.)
Güç kaynağı tarafına yerel elektrik yönetmeliğine göre bir tüm kutup toprak kaçağı devre 
kesicisi takın. Terminal cihazlarına erişim sağlanmasından önce tüm besleme devrelerinin 
bağlantısı kesilmelidir. Belirlenmiş kablo boyutunu kullanın ve çekildiklerinde bağlantının 
kopmaması için kabloları sıkı bir şekilde bağlayın. 
(Bağlantıda kusur olduğunda, yangın tehlikesi olabilir.)
Metal, tel, paslanmaz çelik plaka veya diğerleri ile elektriksel bağlantı oluşturmayacak 
şekilde çelikten yapılmış bir kanal monte edilmelidir.
(Güç sızıntısı olduğunda yangına yol açabilir.)

 UYARI
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Güvenlik önlemleri (devam)

 DİKKAT

Yasak

Yanan bir cihazı doğrudan üniteden gelen havaya maruz kalan bir yere yerleştirmeyin.
(Tam olmayan yanma sonucunda bir kazaya neden olabilir.)
Yüksek sıcaklıklara (40 °C veya daha yüksek), çıplak alevlere maruz kalan bir yerde veya 
yanıcı dumanların olduğu ortamda kullanmayın. 
(Yangına neden olabilir.)
Asitli gazlar, alkalik gazlar, organik çözücü buharları, boya buharları veya aşındırıcı 
bileşenler içeren gazlar gibi zararlı gazların üretildiği örneğin kimyasal fabrikası gibi bir 
ortamda kullanmayın. 
(Arızalı çalışabilir.)
Bu ürünü morötesi ışığa maruz kalacağı bir yere monte etmeyin. 
(Morötesi ışık kaplama yalıtımına zarar verebilir.)
Su drenajı için piyasadan temin edilen bir drenaj pompası kullanmayın.
(Drenaj pompası arızası yüzünden su kaçağı olabilir. Tavanı, zemini ve diğer önemli objeleri 
ıslatabilir.)
Drenaj borusunun ucunu yağmur suyu olukları gibi yerlere gömülü şekilde kurmayın.
(Ağır kar yağışı olduğu zamanlarda, yağmur olukları donar ve drenaj suyu tahliye edilmez. 
Bunun sonucunda üniteden su sızıntısı olur.)

Verilen
talimatlara
uyulmalıdır.

Montaj sırasında eldiven takın. 
(Yaralanmaya neden olabilir.)
Ünite montajdan sonra uzun süreliğine kullanılmayacağı zaman tüm kutuplu kesicinin 
kapatıldığından emin olun. 
(Kalite kaybına uğramış izolasyon sonucunda elektrik çarpmasına, enerji kaçağına veya yangına 
neden olabilir.)
Her zaman belirlenmiş askı cıvataları, somunları ve pullarını ya da doğru değerdeki kablo / 
zincir askılarını kullanın. 
(Yetersiz mukavemete sahip teçhizat kullanımı ürünün düşmesiyle sonuçlanabilir.)
Montajdan sonra kontrol kutusunun kapağı kapatılmalıdır. 
(Toz veya nem güç sızıntısına ya da yangına yol açabilir.) 
Drenaj borularını Montaj Kılavuzuna göre emniyetli bir şekilde bağlayın. Su drenajının 
yapıldığından emin olun. Çiy yoğuşması oluşumunu önlemek için yalıtım işlemi 
gerçekleştirin.
(Yetersiz boru tesisatı su kaçağına neden olur. Tavanı, zemini ve diğer ev eşyalarını ıslatabilir.)
SA tarafı kanalını, sistem komponentlerini ve drenaj borularını yalıtın.
(Klima işlemi sırasında oluşan çiy yoğuşması elektrik kaçağına veya ev eşyalarının zarar 
görmesine neden olabilir.)
Üniteyi hastane veya iletişim servis istasyonları gibi yerlere kurarken, parazit üreten 
kaynakları koruyucu ekranlama bakımından gerekli önlemleri alın.
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Sistem konfigürasyonu

Sistem modeli X [ Bir adet uzaktan kumanda ]

Sistem modeli Y [ İki adet uzaktan kumanda ]

Sistem modeli Z [ City Multi iç ünite ile birbirine bağlı (M-NET bağlantısı) ]

PZ-01RC

SA

RA
OA

EA

Dış ünite
Lossnay ünitesi

Güç beslemesi
Lossnay uzaktan kumandası
(PZ-61DR-E)

Güç beslemesi

Dx-serpantin ünitesi

PZ-01RC

SA

RA
OA

EA

Dış ünite
Lossnay ünitesi

Güç beslemesi
Lossnay uzaktan kumandası
(Gerekirse PZ-61DR-E)MA uzaktan kumandası

(Gerekirse)

M-NET sistem kumandası
(Gerekirse)

City Multi iç ünite (Lossnay 
ile birbirine bağlı)

Güç beslemesi

Dx-serpantin ünitesi

PZ-01RC

SA

RA
OA

EA

Dış ünite
Lossnay ünitesi

Güç beslemesi

Güç beslemesi

Dx-serpantin ünitesi

Dx-serpantin ünitesine atanmış uzaktan kumanda 
bu kılavuzda “PZ-01RC” olarak tanımlanır.
Resmi bir model adı değildir.

1. Uzaktan kumandalardan çalıştırma
Sistem modeli X Sistem modeli Y Sistem modeli Z

ON/OFF (AÇIK/KAPALI) PZ-01RC üzerinden PZ-01RC veya 
PZ-61DR-E *1 üzerinden

Uzaktan kumandalardan birinden veya iç ünite 
AÇIK/KAPALI yapıldığında *2

İşletim modu 
[Heating/Cooling/Fan  
(Isıtma/Soğutma/Fan)]

PZ-01RC üzerinden PZ-01RC üzerinden Yalnız PZ-01RC üzerinden *3

Sıck. ayarı PZ-01RC üzerinden PZ-01RC üzerinden Yalnız PZ-01RC üzerinden *3
Fan hızı 
[FS1 / FS2 / FS3 / FS4]

FS4 değerinde sabit *4 Şuradan değiştirilebilir 
PZ-61DR-E.

PZ-61DR-E, M-NET sistem kumandası veya 
MA uzaktan kumandadan değiştirilebilir (iç 
ünite için). Seçilebilir fan hızları uzaktan 
kumandanın modeline göre değişir.

Havalandırma modu 
[Heat recovery / Bypass / Auto  
(Isı kazanımı / Baypas / 
Otomatik)]

Otomatik modda sabit *5 Şuradan değiştirilebilir 
PZ-61DR-E.

PZ-61DR-E veya M-NET sistem 
kumandasından değiştirilebilir.

Yorumlar - - Dx-coil ünitesi, M-NET sistem kumandasından 
ne gözlenebilir ne de işletilebilir.

*1: İki uzaktan kumandadan bir tanesi AÇIK/KAPALI yapıldığında, diğer uzaktan kumanda senkronize olarak AÇIK/KAPALI olur.
*2: Üç uzaktan kumandadan bir tanesi AÇIK/KAPALI yapıldığında, diğer uzaktan kumandalar senkronize olarak AÇIK/KAPALI olur.

 Ya da iç ünite AÇIK/KAPALI yapıldığında, Lossnay ünitesi ile Dx-serpantin ünitesinin sistemi senkronize olarak AÇIK/KAPALI olur.
*3: M-NET sistem kumandası veya iç ünitenin MA uzaktan kumandası tarafından kumanda edilemez.
*4: Fan hızları 0-10VDC girişi veya bir voltajsız kontak tarafından değiştirilebilir ve gerektiğinde fan hızı 3'te sabitlenebilir.
*5: Isıtma ve fan modları sırasında havalandırma modu ısı kazanım moduna ayarlanır.
 Havalandırma modu gerekirse bir voltajsız kontak tarafından baypas havalandırma moduna ayarlanabilir.

OA: Dış hava
EA: Egzoz hava

SA: Besleme havası
RA: Dönüş havası
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Sistem konfigürasyonu (devam)
2. Çalışma sahaları

Lossnay Dx-serpantin ünitesi PZ-01RC
Dış hava -15 ˚C ila +40 ˚C *1 - -
Dönüş havası *2 +40 ˚C, % 80 bağıl nem veya daha az - -
Ünite ortamı 0 ˚C ila +40 ˚C, % 80 bağıl nem veya daha az 0 ˚C ila +40 ˚C, % 80 bağıl nem veya daha az 0 ˚C ila +40 ˚C

*1: -15 ˚C ila -10 ˚C : Aralıklı işletim AÇIK için 60 dak. ve KAPALI için 10 dak. sürer.
 -15 ˚C veya daha düşük : Aralıklı işletim KAPALI için 55 dak. ve AÇIK için 5 dak. sürer.
*2: İklimlendirilen oda havası.

Garanti edilen çalışma 
aralıkları [Dış]

Dış ünite
PUHZ-ZRP35 ve 50 PUHZ-ZRP71, 100 ve 125

Soğutma *3 -15 ˚C ila +46 ˚C -15 ˚C ila +46 ˚C
Isıtma -11 ˚C ila +21 ˚C -20 ˚C ila +21 ˚C

*3: Ortam sıcaklığının -5 ˚C altında olduğu yerlerde isteğe bağlı hava koruma kılavuzu gereklidir.

3. Her bir işlev için bağlanabilir Lossnay ünitesi ve dış ünite

[RA (Dönüş Havası) sıcaklık kontrolü]
Dx-serpantin ünitesi GUG-01SL-E GUG-02SL-E GUG-03SL-E

Bağlanabilen Lossnay LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E
LGH-150RVXT-E

LGH-200RVX-E
LGH-200RVXT-E LGH-250RVXT-E

Bağlanabilen dış ünite PUHZ-ZRP35 PUHZ-ZRP35 PUHZ-ZRP50 PUHZ-ZRP71 PUHZ-ZRP100 PUHZ-ZRP100 PUHZ-ZRP125

[SA (Besleme Havası) sıcaklık kontrolü]
Dx-serpantin ünitesi GUG-02SL-E GUG-03SL-E

Bağlanabilen Lossnay LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E
LGH-150RVXT-E

LGH-200RVX-E
LGH-200RVXT-E LGH-250RVXT-E

Bağlanabilen dış ünite PUHZ-ZRP50 PUHZ-ZRP50 PUHZ-ZRP71 PUHZ-ZRP71 PUHZ-ZRP71

Not: SA sıcaklık kontrolü işlevi için GUG-01SL-E kullanılamaz. Boru büyüklüğü bilgisi için sayfa 12'ye bakın.

4. Teknik notlar
No. Öğe İçerik
1 Fan hızı 1 ve 2 Lossnay besleme fanının hızı 1 veya 2 olduğunda, Dx-serpantin ünitesi daima termo-KAPALI 

duruma geçer.
2 Gece tahliyesi Lossnay Gece tahliyesi modunda iken, Dx-serpantin ünitesi daima termo-KAPALI duruma geçer 

ve PZ-01RC normal çalışma ekranı ile aynıdır.
Gece tahliyesi işlevi için PZ-61DR-E veya AE-200E gereklidir.

3 Ortam sıck. 19 ˚C veya daha yüksek 
olduğunda, ısıtma durur

[GUG-03SL-E, yalnız SA sıcaklık kontrolü ve ısıtma modu]
Ortam sıcaklığı 19 ˚C veya daha yüksek olduğu zaman, Dx-coil ünitesi dış ünitenin kompresörünü 
korumak için termo-KAPALI konuma geçer.

4 Aralıklı işletim - OA sıcaklığı -10 ˚C ile -15 ˚C arasında olduğu zaman, Lossnay 60 dakika AÇIK ve 10 dakika 
KAPALI çalışır. ‘10 dakika KAPALI’ sırasında, Dx-serpantin ünitesi termo-KAPALI duruma geçer.

- OA sıcaklığı -15 ˚C altında olduğu zaman, Lossnay 5 dakika AÇIK ve 55 dakika KAPALI çalışır. 
‘5 dakika AÇIK’ sırasında, Dx-serpantin ünitesi termo-KAPALI duruma geçer.

5 Buz çözme ve ısıtma bekleme modu Buz çözme ve ısıtma bekleme modu sırasında, fabrika ayarı olarak Lossnay fanı durur ancak 
egzoz fanı çalışmaya devam eder.

6 Hata gösterimi Isıtma ve soğutma modları sırasında, PZ-01RC ekranında bir hata mesajı görüntüler.
Fan modu sırasında, PZ-01RC ısıtma moduna değişir ve bir hata mesajı görüntüler. Isıtma 
moduna otomatik geçiş gerekli değilse, lütfen işlev No.7 ayarını model B yapın. Ayrıntılar için sayfa 
20'ye bakın.

7 Drenaj pompası Drenaj pompası soğutma modu sırasında çalışır ve Dx-serpantin ünitesi durduktan sonra 6 dakika 
çalışır. Dreanj pompası çalışırken bir ses çıkarır.

8 Bire bir bağlantı Sistem için Lossnay ünitesi, Dx- serpantin ünitesi, PZ-01RC ve dış ünite sayısı bir olmalıdır. Birden 
fazla ünite bağlantısı yasaktır.

9 PZ-43SMF-E
PZ-60DR-E

PZ-43SMF-E ve PZ-60DR-E için Lossnay ve Dx-serpantin ünitesi sistemini kullanma yasağı vardır.

10 Mr. Slim iç ünite ile birbirine bağlı Mr. Slim iç ünite ile Lossnay ünitesini CN2L konnektör kullanarak birbirine bağlı duruma getirmek 
yasaktır.

11 Bir grupta bir sistem Sistem M-NET üzerinde ise, bir grupla sadece bir sistem kullanılabilir. Bir grupta birden fazla 
sistem yasaktır. Bir grupta bir sistem ve Lossnay üniteleri de yasaktır.

12 M-NET adaptörü Dış ünite için M-NET adaptörünü kullanmayın.
13 AE-200E'nin bölüştürülmüş elektrik 

yükü fonksiyonu
Mevcut değildir
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Ana hatlar ve boyutlar

Model Ağırlık 
GUG-03SL-E 28 kg

Birim (mm)
Model A B C D E F G H J K L M N P Q R S T Ağırlık 

GUG-01SL-E 811 812 330 147 593 520 146 200 41 77 100 166 44 85 208 192 6,35 12,7 21 kg
GUG-02SL-E 1033 1034 394 170 600 750 132 250 59 56 165 207 86 84 258 242 9,52 15,88 26 kg

Birim (mm)

Lossnay'dan 
hava girişi

Lossnay'dan 
hava girişi

Tavan askı 
bağlantısı

Tavan askı 
bağlantısı

Gaz borusuφT 

Gaz borusuφ15,88 

Sıvı borusuφS 

Sıvı borusuφ9,52 

SA termistörü için bakım kapağı

Drenaj pompası, giriş hava termistör ve su 
algılama sensörü için bakım kapağı

Drenaj pompası, giriş hava termistör ve su 
algılama sensörü için bakım kapağı

Isı eşanjörü

Isı eşanjörü

Kumanda 
kutusu

15
0 

ila
 2

00

15
0 

ila
 2

00

Kumanda 
kutusu

Drenaj pompası

Drenaj pompası

Drenaj borusu (Dış çapφ32)

Drenaj borusu (Dış çapφ32)

Muayene açıklığı 
450 x 450 veya 

daha fazla

Muayene 
açıklığı 

450 x 450 veya 
daha fazla

SA
(besleme havası)

SA
(besleme havası)

Tavan askı bağlantısı 
(4-13 X 20 oval)

Tavan askı bağlantısı 
(4-13 X 20 oval)

Güç besleme 
kablosu deliği

Güç besleme kablosu deliği

GUG-01SL-E, GUG-02SL-E

GUG-03SL-E

SA termistörü için bakım kapağı (yalnız 
GUG-02SL-E)

Drenaj pompasının montajı ve düzenli bakımı 
(kontrol) için bir muayene açıklığı gereklidir. 
SA sıck. kontrolü seçildiğinde, sadece SA 
termistöründe bir hata oluştuğu zaman SA 
termistörü değişimi için ünitenin önünde bir 
başka muayene açıklığı gerekli olabilir.

Drenaj pompasının montajı ve düzenli bakımı 
(kontrol) için bir muayene açıklığı gereklidir. 
SA sıck. kontrolü seçildiğinde, sadece SA 
termistöründe bir hata oluştuğu zaman SA 
termistörü değişimi için ünitenin önünde bir 
başka muayene açıklığı gerekli olabilir.
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Montaj örnekleri

Not 
• Kanal düz olduğunda Lossnay ünitesi ile Dx-serpantin 

ünitesi arasındaki mesafe 25 cm ile 5 m arasında 
olmalıdır. 

• İki ünite arasındaki bağlantı kablosunun (aksesuar) 
uzunluğu yaklaşık 6 m'dir. Lütfen iki üniteyi kablo 
bağlanabilecek şekilde monte edin.

Not 
• İki ünite arasındaki kanal şekildeki gibi bükülebilir.

Yandan görünüş (düz kanal ile montaj için)

Üstten görünüş (düz kanal montajı için)

Yandan görünüş (eğimli kanal ile alanı minimize etmek için)

Üstten görünüş (bükülmüş kanal ile montaj için)

Bağlantı kablosu (Aksesuar)

Bağlantı kablosu (Aksesuar)

M
in

. 1
50

*

Kanal (Sahadan temin edilir)

Kanal (Sahadan temin edilir)

* Kontrol kapağını çıkarmak 
için.
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Aksesuar parçalar

No. Öğe
Miktar

Yorumlar Şekil
GUG-01/03 GUG-02

1 Uzaktan kumanda PZ-01RC 1 1 -

2 Yuvarlak başlı çapraz yarıklı vidalar M4 
x 30 2 2

PZ-01RC montajı için

3 Ahşap vidası 4,1 x 16
(Doğrudan duvara montaj için) 2 2

4 Bağlantı kablosu (Yaklaşık 6 m) 1 1
Lossnay ünitesi ile Dx-
serpantin ünitesi arasındaki 
bağlantı için.

5 Drenaj hortumu 1 1 -

6 Sargı bağı 200 mm 2 2 -

7 Sargı bağı 300 mm 2 2 No. 17 ile aynı

8 Yapışkanlı yalıtım A 2 2 150 x 60 x 10t

9 Yapışkanlı yalıtım B 1 1 200 x 60 x 10t

10 Sıvı borusu için boru yalıtımı 1 - L=180 mm

11 Sıvı borusu için boru yalıtımı - 1 L=235 mm

12 Gaz borusu için boru yalıtımı 1 - L=160 mm

13 Gaz borusu için boru yalıtımı - 1 L=225 mm

14 Yapışkansız yalıtım C 2 - 150 x 100 x 10t

15 Yapışkansız yalıtım D - 2 165 x 165 x 10t

16 Yapışkansız yalıtım E - 2 50 x 110 x 10t

17 Sargı bağı 300 mm 4 4 No. 7 ile aynı

* No.5 ila No.9 drenaj boru tesisatı içindir.
* No.10 ila No.17 soğutucu boru tesisatı içindir.
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Montaj yöntemi
1. Ankraj bulonlarının (M12) hazırlanması
 Aşağıdaki gösterildiği gibi önceden gömülen ankraj bulonlarına 

pulları (dış çap M10 için >21 mm, M12 için >24 mm) ve somunları 
(M10 veya M12) takın.

 [Titreşim izolasyon lastiği (müşteri tarafından hazırlanan) kullanıldığında]
 (Müşteri tarafından hazırlanan) titreşim izolasyon lastiği 

kullanıldığında, mukavemet açısından zayıflamaya neden olma 
ihtimali vardır, bu yüzden aşağıdaki yapı önerilir.

2. Dx-serpantin ünitesinin monte edilmesi
(1) Tavan askı bağlantılarını ankraj bulonlarına asın.
(2) Kontra somun kullanarak emniyetli bir şekilde sıkın.

DİKKAT
• Üniteyi tavana asma işlemi sırasında kumanda kutusuna 

kuvvet uygulanacak şekilde tutmayın.
• Ankraj bulonlarını, ürünün ağırlığı ile deprem yükünü 

hesaba katacak şekilde düzenleyin. (Doğru değerdeki tel/
zincir de kullanılabilir)

• Üniteyi 0° ve 1° arasında eğimli kurun ve açıyı aşağıdaki gibi 
ölçün.

• Düzgün su drenajı için asılırken su terazisi ile ünitenin düz 
olmasını sağlayın. Su terazisini ünitenin tabanında doğrudan 
drenaj portunun altına yerleştirerek ünitenin düzlüğünü kontrol 
edin. Kontrol ettikten sonra, askı cıvatalarının somunlarını 
(gevşemeyi önlemek için kontra somun) iyice sıkarak üniteyi 
ve askı cıvatalarını güvenli hale getirin. Ünite tesviyeli ya da 
drenaj borusu aşağıda olacak şekilde (1 ° içinde) tavan askı 
alanını ayarlayın. 

• Yukarıdaki montaj önlemlerine uyulmazsa, tam su drenajı 
olmaması yüzünden drenaj suyunda kirlilik (buharlaşma artığı 
gibi) ve su sızıntıları meydana gelebilir.

Ankraj bulonu (M12)

Ankraj bulonu (M12)

Somun

Somun

Pul 

Pul 

Somun

Somun

Titreşim izolasyon lastiği

DİKKAT
İKİ ADET SOMUN KULLANIN

DİKKAT
İKİ ADET SOMUN KULLANIN

Pul Somun

Su terazisi
0 ila 1° içerisinde

0 ila 1° içerisinde

Ünite 
boylamasına 
yön

Ünite 
enlemesine yön

3. Kanalı Lossnay ünitesine bağlama
(1) Kanal düz olduğunda Lossnay ünitesi ile Dx-serpantin ünitesi 

arasındaki mesafe 25 cm ile 5 m arasında olmalıdır. (Sayfa 7'ye 
bakın)

(2) kanal bağlantı flanşına kanalı sıkıca tespit edin ve hava kaçağı 
olmaması için birleşme yerleri etrafına alüminyum bant (sahadan 
temin edilir) sarın.

 Hava kaçağı olmadan kanal ve kanal bağlantı flanşının tespit 
edilmesi için vida kullanın.

(3) Kanalların ağırlığı Lossnay ünitesi ve Dx-serpantin ünitesine 
uygulanmayacak şekilde kanalları tavana asın.

4. Besleme kanalını bağlama
(1) kanal bağlantı flanşına kanalı sıkıca tespit edin ve hava kaçağı 

olmaması için birleşme yerleri etrafına alüminyum bant (sahadan 
temin edilir) sarın.

(2) Kanalların ağırlığı Lossnay ünitesi ve Dx-serpantin ünitesine 
uygulanmayacak şekilde kanalları tavana asın.

(3) Besleme kanalları, yüzeylerinde yoğuşma olmasını önlemek için 
ısı yalıtım malzemesi ile kaplanmalıdır.

Vidalar (gerekirse)

Model
Dikdörtgen kanal 

boyutu
GUG-01SL-E 520 x 200 mm
GUG-02SL-E 750 x 250 mm
GUG-03SL-E 750 x 250 mm
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Drenaj boru tesisatı
[Şek. 1] [Şek. 1]

[Şek. 2]

[Şek. 3, 4] [Şek. 5]

Drenaj borusu (Aşağı eğim 1/100 veya daha fazla)
Askı halkası 

Yalıtım malzemesi
(Aksesuar)

1 Drenaj 
hortumu
(Aksesuar)

Yalıtım malzemesi
(Sahadan temin edilir)

2 Sargı bağı
(200 mm)
(Aksesuar)

Ü
ni

te
ni

n 
ta

ba
nı

nd
an

 m
ak

s.
 

55
0 

m
m

Maks. 350 mm

[Hızlı adım kılavuzu]
1 Drenaj hortumunu (gri taraf) ünitenin drenaj borusuna takın.
2 Drenaj hortumunu sargı bağı kullanarak (200 mm) sıkıştırın.
3 Yapışkanlı yalıtım A'yı drenaj hortumunun etrafına sarın. (Çift sarım)
4 Yapışkanlı yalıtım A'yı iki sargı bağı kullanarak (300 mm) sıkıştırın.
5 Yapışkanlı yalıtım B'yi Yapışkanlı yalıtım A'nın etrafına sarın.

[Çalışma testi]
Elektrik tesisatı tamamlandıktan sonra çalışma testini yapın.
1. Drenaj pompasının bakım kapağını çıkarın.
 GUG-01, 02SL-E: 7 vida GUG-03SL-E: 6 vida
2. Drenaj tavasına su (1000 ml) koyun.
 (Lütfen doğrudan pompaya su dökmeyin.)
3. PCB B'nin DIP-SW 11-1'ini AÇIK konuma getirin.
4. Drenajı kontrol edin.
5. PCB B'nin DIP-SW 11-1'ini KAPALI konuma getirin.
6. Bakım kapağını orijinal konumuna tekrar getirin.

Bakım kapağı

Vida

[Not]
1. Drenaj tesisatının dış (boşaltma) tarafta aşağıya doğru meyilli (1/100’den fazla) olmasını sağlayın. Boru üzerinde sifon veya herhangi bir 

düzensizlik oluşturmayın.
2. Herhangi bir enlemesine drenaj borusunun 20 m’den (elevasyon farkı hariç tutulduğunda) kısa olmasını sağlayın. Drenaj borusu uzun olursa, 

dalgalanmasını önlemek için metal payandalarla destekleyin. Asla havalık borusu yapmayın. Aksi takdirde boru muhtevası dışarı atılabilir.
3. Drenaj borusu için sert vinil klorür boru (dış çap 32 mm, sahadan temin edilir) kullanın.
4. Müşterek boruların ünite gövdesinin drenaj çıkışının 10 cm altında kalmasını sağlayın.
5. Drenaj boşaltma çıkışına herhangi bir koku sifonu koymayın.
6. Drenaj tesisatının çıkışını koku çıkarmayan bir yere kurun.
7. Drenaj borusunun ucunu iyonik gaz üretilen lağımlara bağlamayın.
8. Drenaj hortumunu (aksesuar) drenaj çıkışına sokun (giriş mesafesi: 25 mm).
 (Drenaj hortumu kırılma veya tıkanmaları önlemek için 45°‘den daha fazla bükülmemelidir.)
 (Hortumu tutkal ile tutturup, bantla (küçük, aksesuar) tespit edin.)
9. Drenaj borusunu takın. (dış çap 32 mm, sahadan temin edilir) 
 (Boruyu tutkal ile tutturup, bantla (küçük, aksesuar) tespit edin.)
10. Drenaj borusu ve soket (dirsek dahil) üzerinde yalıtım işlemi gerçekleştirin.
11. Drenajı kontrol edin.
12. Drenaj çıkışını yalıtmak için yalıtım malzemesini tutturup bantla tespit edin.
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Soğutucu tesisatı işleri
Önlemler
R410A soğutucu kullanan cihazlar için
• Geçmeli bölümlere uygulanacak soğutucu yağı olarak ester yağı, 

eter yağı, alkilbenzen yağı (az miktarda) kullanın.
• Soğutucu borularını bağlarken, bakır ve bakır alaşımlı kaynaksız 

borular için C1220 bakır fosfor kullanın. Aşağıdaki tabloda belirtilmiş 
kalınlıkta soğutucu boruları kullanın. Boruların iç yüzeylerinin 
temiz ve kükürtlü bileşikler, oksidanlar, moloz veya toz gibi zararlı 
maddelerden arınmış olduğundan emin olun.

 UYARI:
Klimanın montajı, yerinin değiştirilmesi veya bakımı sırasında 
soğutucu hatlarını doldurmak için yalnızca belirtilen soğutucuyu 
(R410A) kullanın. Bu soğutucuyu diğer soğutucularla 
karıştırmayın ve hatlarda hava kalmamasını sağlayın.
Havanın soğutucu ile karışması, soğutucu hattında anormal 
basınç oluşmasına neden olarak bir patlamaya veya diğer 
tehlikelere yol açabilir.
Sistem için belirtilenden farklı bir soğutucunun kullanılması 
mekanik arızaya, sistemin bozulmasına veya ünitenin 
arızalanmasına neden olabilir. Bu durum, en kötü ihtimalde 
ürün güvenliğinin sağlanması açısından ciddi bir engel ortaya 
çıkarabilir.

Boru boyutu (mm) φ 6,35 φ 9,52 φ 12,7 φ 15,88
Kalınlık (mm) 0,8 0,8 0,8 1,0
• Yukarıda belirtilenlerden daha ince boru kullanmayın.

Bağlantı boruları
• Piyasada satılan bakır borular kullanıldığında, sıvı ve gaz borularını 

piyasada satılan yalıtım malzemeleriyle sarın (en az 100 °C 
sıcaklığa dayanıklı olmalı veya en az 12 mm kalınlığında olmalıdır).

• Drenaj borusunun bina içindeki aksamı polietilen köpük yalıtım 
malzemeleriyle sarılmalıdır (özgül ağırlığı 0,03 olmalı, kalınlığı en az 
9 mm olmalıdır).

• Havşa somunu A'yı sıkmadan önce boru ve bağlantı oturma 
yüzeylerine ince bir tabaka halinde soğutucu yağı uygulayın.

• Boru bağlantısı B'yi 2 somun anahtarıyla sıkın.
• Soğutucu boru yalıtımında, yalnızca iç ünite bağlantılarının yalıtımı 

için verilen yalıtım malzemelerini kullanın. Dikkatli izole edin.

A Havşa kesim ölçüleri

Bakır boru dış 
çap (mm)

Havşa ölçüleri
φA ölçüleri (mm)

φ6,35 8,7 - 9,1
φ9,52 12,8 - 13,2
φ12,7 16,2 - 16,6

φ15,88 19,3 - 19,7
φ19,05 23,6 - 24,0

B Havşa somunu sıkma torku

Bakır boru dış 
çap

(mm)

Geçme somun 
O.D.
(mm)

Sıkma torku 
(N·m)

φ6,35 17 14-18
φ6,35 22 34-42
φ9,52 22 34-42
φ12,7 26 49-61
φ12,7 29 68-82

φ15,88 29 68-82
φ15,88 36 100-120
φ19,05 36 100-120

C Bütün havşa oturma yüzeyine soğutucu makine yağı sürün.
D Dış ünitenin boru büyüklüğüne uygun havşa somunları kullanın.

A B

C

D

A

R0,4 - R0,8

45°± 2°

90
°±

 0
,5

°

A B

C

D

A

A B

C

D

A

 UYARI:
Ünitenin montajını yaparken, kompresörü çalıştırmadan önce 
soğutucu borularını sağlam şekilde bağlayın.

Bakır boru dış çap
(mm)

B (mm)
R410A için geçme aleti

Kavrama tipi
φ6,35 (1/4”) 0 - 0,5
φ9,52 (3/8”) 0 - 0,5
φ12,7 (1/2”) 0 - 0,5

φ15,88 (5/8”) 0 - 0,5

E Kalıp
F Bakır boru

E

F

B
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Soğutucu tesisatı işleri (devam)
Soğutucu borularının montajı
Soğutucu boru bağlantısı tamamlandıktan sonra, aşağıdaki 
şekillerde gösterildiği gibi ekli izoleli boruyu kullanarak bağlantı 
elemanına (havşalı bağlantı) mutlaka yalıtım uygulayın.
• Yalıtılan boru ile iç üniteler ve aynı zamanda yalıtılan boru ile saha 

soğutucu boruları arasında boşluk bırakılmadığından emin olun.
• Hatalı yalıtım uygulaması yoğuşma oluşumuna neden olarak su 

sızıntısına yol açabilir.

Boru boyutu bilgileri

Dx-serpantin 
ünitesi - GUG-01SL-E GUG-02SL-E GUG-03SL-E

Ünite için 
ref. boru 
boyutu

A / B 6,35 / 12,7 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88

Dış ünite - PUHZ-ZRP35 PUHZ-ZRP50 PUHZ-ZRP71 PUHZ-ZRP71, 
100, 125

Ünite için 
ref. boru 
boyutu

C / D 6,35 / 12,7 6,35 / 12,7 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88

Dx-serpantin 
ünitesi ile 
dış ünite 
arasındaki 
boru ölçüsü

E / F 6,35 / 12,7 6,35 / 12,7 *1 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88

*1: Boru boyutunu değiştirmek için, PAC-SH30RJ ve PAC-SH50RJ 
montajının Dx-serpantin ünitesi tarafında yapılması gerekir.

A

B

E

F

D

C

Dx-serpantin ünitesi

Dış ünite

GUG-01 ve 03SL-E için
1. Saha soğutucu borusuna havşa somununu takın, havşalı boru 

uzatma işlemi gerçekleştirilirken yalıtım malzemesini çekin ve bakır 
borunun açıkta kalmaması için yalıtım malzemesini geri takın.
* Yoğuşma oluşabilir.

2. Havşalı bağlantı ve saha soğutucu borusu etrafına yalıtım 
malzemesi sarın (hiçbir boşluk olmamalıdır) ve boru tesisatı için bant 
kullanarak geçici olarak tespit edin. (Adım 3'te tarif edilen yalıtım 
boruları tarafından tutturularak tespit edilecektir.)

3. Yalıtım borusunu havşa alanına sarın ve her bir yalıtım borusunu 
sargı bağı ile tespit edin.

* Yalıtımlı boru birleşme alanında boşluk bırakmayacak şekilde tesisat 
yapılmalıdır. (Havşalı alanda yoğuşma oluşabilir.)

4. Yalıtılan ek yerinin açıkta kalmaması için boru tesisatı sırasında 
yalıtımlı boru ile saha soğutucu borusu arasındaki ek yeri etrafına 
bant sarın.

Yalıtım 
malzemesi Çekin

Havşa somunu
Geri takın

Yalıtım 
malzemesi Havşa somunu

* Boşluk olmamalıdır

Yapışkansız yalıtım C 
(Aksesuar)

Soğutucu borusu 
(Sahadan temin edilir)

*  Soğutucu boru gövdesi üzerinde 
boşluk olmamalıdır (Yoğuşma 
olabilir)

Yalıtılan borudan 
dışarı yalıtım 
malzemesi çıkabilir

Yalıtımlı boru 
(Aksesuar)

Gövde yan 
paneli

*  Ünite gövdesi üzerinde 
boşluk olmamalıdır

Soğutucu borusu 
(Sahadan temin edilir)

Ünite gövdesi

Ek yeri üst tarafta (Hedef: 
Yukarıdaki sağdan 30° 
sağa veya sola olan aralık 
içinde)

*  Boşluk olmamalıdır 
(Yoğuşma olabilir)

Yalıtımlı boru 
(Aksesuar)

*  Boşluk olmamalıdır 
(Yoğuşma olabilir)

Sargı bağı 
(Aksesuar)

[İyi örnek] [Kötü örnek]

Birim (mm)

Soğutucu borusu 
(Sahadan temin edilir)

(Sahadan temin edilir) 
Bant sarılı alan

Ünite gövdesi
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Soğutucu tesisatı işleri (devam)

PUHZ-ZRP71 ile GUG-02SL-E için
1. Saha soğutucu borusuna havşa somununu takın, havşalı boru 

uzatma işlemi gerçekleştirilirken yalıtım malzemesini çekin ve bakır 
borunun açıkta kalmaması için yalıtım malzemesini geri takın.
* Yoğuşma oluşabilir.

2. Havşalı bağlantı ve saha soğutucu borusu etrafına yalıtım 
malzemesi sarın (hiçbir boşluk olmamalıdır) ve boru tesisatı için bant 
kullanarak geçici olarak tespit edin. (Adım 3'te tarif edilen yalıtım 
boruları tarafından tutturularak tespit edilecektir.)

3. Yalıtım borusunu havşa alanına sarın ve her bir yalıtım borusunu 
sargı bağı ile tespit edin.

* Yalıtımlı boru birleşme alanında boşluk bırakmayacak şekilde tesisat 
yapılmalıdır. (Havşalı alanda yoğuşma oluşabilir.)

4. Yalıtılan ek yerinin açıkta kalmaması için boru tesisatı sırasında 
yalıtımlı boru ile saha soğutucu borusu arasındaki ek yeri etrafına 
bant sarın.

Yalıtım 
malzemesi Çekin

Havşa somunu
Geri takın

Yalıtım 
malzemesi Havşa somunu

* Boşluk olmamalıdır

Yapışkansız yalıtım D 
(Aksesuar)

Soğutucu borusu 
(Sahadan temin edilir)

*  Soğutucu boru gövdesi üzerinde 
boşluk olmamalıdır (Yoğuşma 
olabilir)

Yalıtılan borudan 
dışarı yalıtım 
malzemesi çıkabilir

Yalıtımlı boru 
(Aksesuar)

Gövde yan 
paneli

*  Ünite gövdesi üzerinde 
boşluk olmamalıdır

Soğutucu borusu 
(Sahadan temin edilir)

Ünite gövdesi

Ek yeri üst tarafta (Hedef: 
Yukarıdaki sağdan 30° 
sağa veya sola olan aralık 
içinde)

*  Boşluk olmamalıdır 
(Yoğuşma olabilir)

Yalıtımlı boru 
(Aksesuar)

*  Boşluk olmamalıdır 
(Yoğuşma olabilir)

Sargı bağı 
(Aksesuar)

[İyi örnek] [Kötü örnek]

Birim (mm)

Soğutucu borusu 
(Sahadan temin edilir)

(Sahadan temin edilir) 
Bant sarılı alan

Ünite gövdesi

PUHZ-ZRP50 ile GUG-02SL-E için
Gaz borusu için Φ12,7 mm ve sıvı borusu için Φ6,35 mm kullanın.
Hem PAC-SH30RJ-E hem de PAC-SH50RJ-E gereklidir.

1. Dx-serpantin ünitesinin soğutucu borularına PAC-SH30RJ-E ve 
PAC-SH50RJ-E takın. Ayrıntılar için kılavuzlarına bakın.

2. Saha soğutucu borusuna havşa somununu takın, havşalı boru 
uzatma işlemi gerçekleştirilirken yalıtım malzemesini çekin ve bakır 
borunun açıkta kalmaması için yalıtım malzemesini geri takın.
* Yoğuşma oluşabilir.

3. Havşalı bağlantı ve saha soğutucu borusu etrafına yalıtım 
malzemesi E ve D'yi sarın (hiçbir boşluk olmamalıdır) ve boru 
tesisatı için bant kullanarak geçici olarak tespit edin. (Adım 4'te tarif 
edilen yalıtım boruları tarafından tutturularak tespit edilecektir.)

4. Soldaki No.3'e bakın.

5. Soldaki No.4'e bakın.

Yalıtım 
malzemesi Çekin

Havşa somunu Geri takın

Yalıtım 
malzemesi Havşa somunu

* Boşluk olmamalıdır

PAC-SH30RJ-E veya 
PAC-SH50RJ-E

Yapışkansız yalıtım D 
(Aksesuar)

Yapışkansız yalıtım E 
(Aksesuar)

Soğutucu borusu 
(Sahadan temin edilir)

*  Soğutucu boru gövdesi üzerinde 
boşluk olmamalıdır (Yoğuşma 
olabilir)
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Elektrik montajı 
Elektrik montajı
Bu üründe, sistem tasarımına göre kablo bağlantı yöntemi değişiklik 
gösterir.
Elektrik montajını yerel elektrik yönetmeliklerine uygun olarak yapın.
* İletim kabloları için her zaman çift yalıtımlı PVC kablo kullanın.
* Kablo bağlantı işlemleri ehliyetli profesyoneller tarafından 

yapılmalıdır.
* Terminal cihazlarına erişim sağlanmasından önce tüm besleme 

devrelerinin bağlantısı kesilmelidir.

Kumanda kutusundaki elemanların isimleri

SW11

TM104

Ferrit

LED12
LED11

SW4

SW3

SW2

SW6

SW1

CN120

TB6

PCB A
PCB B

1. Siyah vidaları ve kumanda kutusu kapağını 
sökün

Siyah vidalar

2. Güç besleme kablosunun bağlanması
Güç besleme kablosunu rakor* içinden geçirin ve yuvarlak terminalleri 
kullanarak TB6 terminal bloğuna bağlayın. Toprak kablosunu vidaya 
bağlayın ve rakoru sıkarak emniyete alın. (* Kabloyu sıkıca tespit 
edebilecek PG konektör gibi bir parça kullanın.) 

A  Dış ünite güç beslemesi
B  Toprak kaçak kesicisi *1, *2
C  Kablo devre kesici veya izolasyon anahtarı
D  Dış ünite
E  Dx-serpantin ünitesi/dış ünite bağlantı kabloları
F  Dx-serpantin ünitesi

*1. Takılan toprak kaçağı devre kesicisinin aşırı akım koruma işlevi 
yoksa, aynı güç hattı boyunca bu işleve sahip bir kesici takın.

*2. Her kutupta en az 3,0 mm kontak ayrımına sahip bir kesici temin 
edilecektir. Toprak kaçak kesicisi kullanın (NV).
Kesici, beslemeden gelen tüm aktif faz iletkenlerinin ayrılmasını 
sağlayacak şekilde temin edilecektir.

Not
IEE düzenlemeleri uyarınca, dış ünitede bulunan devre kesici/izolasyon anahtarı 
kilitlenebilen cihazlar ile birlikte takılmalıdır (sağlık ve güvenlik).

Ka
bl

ol
ar

 
Ka

blo
 N

o.
 

× 
bo

yu
t 

(m
m

²) Dx-serpantin ünitesi - Dış ünite  *3
4 × 0,75 (kutuplu)

Dx-serpantin ünitesi - Dış ünite toprak  *3

D
ev

re
 

an
m

a 
de

ğe
ri Dx-serpantin ünitesi - Dış ünite S1-S2  *4 230 V AC

Dx-serpantin ünitesi - Dış ünite S2-S3  *4 24 V DC

*3. Maks. 45 m
*4. Tabloda verilen değerler her zaman toprak değerine karşı 

ölçülmemiştir.
Notlar
1. Kablo boyutu uygulanabilir yerel ve ulusal yönetmeliğe uygun 

olmalıdır.
2. Dx-serpantin ünitesi/dış ünite bağlantı kabloları polikloropren kılıflı 

esnek kablodan daha hafif olmayacaktır. (Tasarım 60245 IEC 57)
Dx-serpantin ünitesi güç besleme kabloları polikloropren kılıflı esnek 
kablodan daha hafif olmayacaktır. (Tasarım 60227 IEC 53)

3. Diğer kablolardan daha uzun bir toprak bağlayın.

 DİKKAT
• Ünitede işlev bozukluğuna yol açmamak için güç besleme 

kablosu ile iletim kablosunu her zaman birbirinden 5 cm veya 
daha fazla ayırın. 

• Soyulmuş Güç kaynağı kablosunun telleri çok uzun olursa, 
iletkenler temas ederek kısa devre yapabilir.

• Terminal bloğunun vidalarını 0,5 Nm’den daha büyük bir torkla 
sıkmayın. Baskı devre kartına zarar verebilir.

S1
S2

L
N

S1
S2
S3S3

A B C

D

E

F

TB6

Güç besleme kablosu

Kesimi yapın
Toprak ucu için vida

TM1

Rakor

PG konektör
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3. PZ-01RC bağlantısı
Uzaktan kumandadan gelen iletim kablosunu giriş terminal bloğuna 
(TM104) sıkıca bağlayın. (Polarite yoktur)

 Kablo tipi: iki damarlı kılıflı kablo
 Kablo çapı: 0,3 mm2

 Dx-serpantin ünitesi ile uzaktan kumanda arasındaki toplam iletim 
kablosu uzunluğunu 200 m dahilinde tutun.

Not
• Terminal bloğunun vidalarını 0,5 Nm’den daha büyük bir torkla sıkmayın. 

Baskı devre kartına zarar verebilir.
• Güç besleme kablosunu bağlamayın. 
• Uzaktan kumanda kablosu ferrit etrafına 3 tur sarılmalıdır.
• PVC kablolar gibi tekli kablolar bağlanamaz. 

4. Ana kablo bağlantısı (aksesuar)
Ana kabloyu (aksesuar) Dx-serpantin ünitesinin B PCB'si üzerindeki 
CN120'ye (YEŞİL) ve Lossnay ünitesinin PCB'si üzerindeki CN20'ye 
(YEŞİL) bağlayın .

Dx-serpantin ünitesi tarafı

Lossnay ünitesi tarafı

Ferrit

CN120 (YEŞİL)

Bağlantı kablosu
(aksesuar)

CN20 
(YEŞİL)

Bağlantı kablosu
(aksesuar)

Elektrik tesisatı (devam)
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Elektrik tesisatı (devam)

Kablo şeması
Not
1. Kesikli çizgilerle gösterilen TB6, TM104 ve CN120 saha işidir.
2. Toprak kablosunun bağlantığından emin olun.
3. Elektrikli parçalara erişim öncesinde güç beslemesi (Dx-serpantin ünitesi, Lossnay ünitesi ve dış ünitenin hepsine) beş dakikadan fazla 

kapatılmış olmalıdır.
4. Cihaz, ulusal kablolama düzenlemelerine uygun olarak monte edilecektir.

Sembollerin tanımı     
Baskı devre kartı A Baskı devre kartı B

TB6 : Dış üniteden gelen güç beslemesi için terminal TM104 : Uzaktan kumanda PZ-01RC için terminal
TAB1 : Konnektör (Toprak) SW11 : Anahtar (İşlev seçimi)
SW1-SW4 : Anahtar (İşlev seçimi) LED11 : Muayene gösterge lambası
SW6 : Anahtar (İşlev seçimi) LED12 : Güç beslemesi gösterge lambası
LED1 : Güç beslemesi gösterge lambası CN1 : Konnektör (Güç beslemesi)
LED2-5 : İşletim durumu CN2 : Konnektör (Trafo primer)
LED6, 7 : SD kart verisi okuma veya yazma CN3 : Konnektör (Drenaj pompası)
CN105 : Konnektör (IT iletişimi) CN4 : Konnektör (Trafo sekonder)
CN20 : Konnektör (TH1, yazılım kullanımı) CN5 : Konnektör (IT iletişimi)
CN21 : Konnektör (TH2, sıvı borusu sıck.) CN6 : Konnektör (PCB A'ya çıkış)
CN22 : Konnektör (Uzaktan kumanda) CN9 : Konnektör (TH9, besleme hava sıck.)
CN23 : Konnektör (TH11, giriş hava sıck.) CN10 : Konnektör (Su sensörü)
CN29 : Konnektör (TH5, gaz borusu sıck.) CN120 : Konnektör (Lossnay'a iletişim)
CN82 : Konnektör (Zorunlu komp. KAPALI)   ◎ : Terminal bloğu
  ◎ : Terminal bloğu   ○ : PCB üzerindeki konnektör
  ○ : PCB üzerindeki konnektör

SA termistör
 (GUG-02 ve GUG-03SL-E)

Atanmış uzaktan kumanda PZ-01RC
 (Aksesuar)

Lossnay'a
 (CN20)

(KIRMIZI)

(KIRMIZI)

CN20:KIRMIZI
CN23:KAHVERENGİ
CN29:SİYAH
CN22:MAVİ
Diğerleri: BEYAZ

(KIRMIZI)

(SARI)

(BEYAZ)

(BEYAZ)

(BEYAZ)

(YEŞİL)

İç üniteye

CN105

LED1

S1 L

N

E

S2

S3

TB6

CN9

CN10

CN120

CN3

CN2CN4

CN6

CN5

CN1

SW11

TM104

LED12
LED11

SW1
SW6

TAB1

CN20

CN23CN21CN29

CN22 CN82

TH11

TH2

TH5

SW2

SW3

SW4
LED5
LED4
LED3
LED2

LED6
LED7

TH9

Baskı 
Devre 
Kartı B

Baskı 
Devre 
Kartı A

İLETİM

DRENAJ 
POMPASI

SU SENSÖRÜ

* PZ-61DR-E bağlanamaz.

Sigorta 15 A 250 V

Sigorta 
5 A 250 V
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İlk ayar
1. İşlev anahtarlarını seçin

No. İşlev özeti PCB Anahtar No.

1 RA sıck. kontrolü veya SA sıck. kontrolü seçimi

Dx-serpantin 
ünitesinin A PCB'si

SW1-7

2 Sabit çalışma modu SW2-1, 2-2

3 Sabit ayar sıcaklığı SW2-3, 2-4, 2-5

4
Giriş hava sıck. tarafından termo KAPALI (Yalnız SA sıck. kontrol modunda) 
* Yalnız SA sıck. kontrolü için” SW3-4, 3-5

5 Drenaj pompasının çalıştırma testi

Dx-serpantin 
ünitesinin B PCB'si

SW11-1

6 Drenaj pompasının çalışma saatini sıfırlama SW11-2

7 Bir hata oluştuğunda işletimin seçimi SW11-3

8 Model seçimi (PCB değişimi için) SW11-9, 11-10

9 Dx-serpantin ünitesinin bağlı olup olmayacağına dair ayar Lossnay ünitesinin 
PCB'si

SW7-1

0 “Sıck. öncelik modu” ya da “Fan hızı öncelik modu” içinden çalışma modunu seçme SW7-2

No. 1 RA sıck. kontrolü veya SA sıck. kontrolü 
seçimi

SW1-7 ayarını aşağıdaki gibi yapın.

PCB SW1-7 Ayar 
kontrolü İçerik

Dx-serpantin 
ünitesinin A 
PCB'si

KAPALI SA sıck. kontrolü
AÇIK

(Fabrika ayarı) RA sıck. kontrolü

[RA (Dönüş Havası) sıcaklık kontrolü (Fabrika ayarı)]
Lossnay ünitesi ile Dx-serpantin ünitesinin sistemi, dönüş havası 
sıcaklığını ayar sıcaklığına yakın tutmak üzere tasarlanmıştır.
[SA (Besleme Havası) sıcaklık kontrolü]
Lossnay ünitesi ile Dx-serpantin ünitesinin sistemi, besleme havası 
sıcaklığını ayar sıcaklığına yakın tutmak üzere tasarlanmıştır.
SA sıcaklık kontrolü için GUG-01SL-E kullanılamaz.

* Ayar sıcaklığının klima ünitesinin ayar sıcaklığı ile aynı veya ona 
yakın olması önerilir.

No. 2 Sabit çalışma modu

SW2-1 ve SW2-2 ayarını aşağıdaki gibi yapın.

PCB SW2-1 SW2-2 Ayar 
kontrolü İçerik

Dx-serpantin 
ünitesinin A 
PCB'si

KAPALI KAPALI
Sabit değil (Uzaktan 
kumandaya göre değişir)
(Fabrika ayarı)

AÇIK KAPALI [Cooling (Soğutma)] sabit
KAPALI AÇIK [Heating (Isıtma)] sabit
AÇIK AÇIK Ayar yapmayın

Çalışma modu sabit olduğu zaman, mod değiştirme PZ-01RC uzaktan 
kumandasından yapılamaz.

No. 3 Sabit ayar sıcaklığı

SW2-3 SW2-4 ve SW2-5 ayarını aşağıdaki gibi yapın.

PCB SW2-3 SW2-4 SW2-5 Ayar 
kontrolü İçerik

Dx-serpantin 
ünitesinin A 
PCB'si

KAPALI KAPALI KAPALI
Sabit değil (Uzaktan 
kumanda ayarı)
(Fabrika ayarı)

AÇIK KAPALI KAPALI Soğutma, Auto 19 ˚C/
Isıtma 17 ˚C sabit

KAPALI AÇIK KAPALI 20 ˚C sabit
AÇIK AÇIK KAPALI 22 ˚C sabit

KAPALI KAPALI AÇIK 24 ˚C sabit
AÇIK KAPALI AÇIK 26 ˚C sabit

KAPALI AÇIK AÇIK 28 ˚C sabit

AÇIK AÇIK AÇIK
Soğutma 30 ˚C/
Isıtma, Auto 28 ˚C 
sabit

Hedef sıcaklığı sabit olduğu zaman, ayar sıcaklığı PZ-01RC uzaktan 
kumandasından değiştirilemez.

No. 4 Giriş hava sıck. tarafından termo KAPALI 
(Yalnız SA sıck. kontrol modunda)

Bu ayar sadece SA sıcaklık kontrolü seçildiğinde aktif olur. Giriş hava 
sıcaklığı ayar sıcaklığına yakın olduğu zaman düşük ısıtma/soğutma 
yükü altındaki sık AÇMA/KAPAMA çevrimini azaltmak için dış ünitenin 
kompresörü durmaya zorlanır.

Termo KAPALI noktası SW3-4 ve SW3-5 ile aşağıdaki gibi ayarlanabilir.

PCB SW3-4 SW3-5 Ayar 
kontrolü İçerik

Dx-serpantin 
ünitesinin A 
PCB'si

KAPALI KAPALI 1 ˚C
KAPALI AÇIK 2 ˚C
AÇIK KAPALI 3 ˚C (Fabrika ayarı)
AÇIK AÇIK 4 ˚C

Fark küçük olduğu zaman, Dx-serpantin ünitesi büyük ihtimalle termo-
AÇIK olur, ancak aynı zamanda AÇIK/KAPALI çevriminin meydana 
gelmesi de olasıdır.

Dx-serpantin ünitesi

Giriş hava sıck.

Ayar sıck.
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No. 5 Drenaj pompasının çalıştırma testi

Drenaj pompasının çalışma testinin prosedürü için sayfa 10'a bakın.

No. 6 Drenaj pompasının çalışma saatini sıfırlama

Soğutma modunda 2100 çalışma saati sonrasında, LED11 yanıp söner 
(beş kez yanıp söner).
Drenaj pompası kontrol edilmiş veya yenisiyle değiştirilmiş ise, çalışma 
saatini sıfırlamak için SW11-2'yi AÇIK ve tekrar KAPALI yapın.
Muayene ve değişim gereksinimi hakkında daha ayrıntılı bilgi için 
çalıştırma kılavuzuna bakın.

No. 7 Bir hata oluştuğunda modelin seçimi

Lütfen aşağıdaki modeli seçin. Bu seçim sistem X için yapılmalıdır (bir 
uzaktan kumandalı sistem). 
Sistem KAPALI (duruyor) olduğunda PZ-01RC uzaktan kumandada bir 
hata kodu GÖRÜNTÜLENMEZ. 
Sistem Y ve Z için, PZ-61DR-E ve/veya M-NET sistem kumandası 
üzerinde bir hata kodu görüntülenir.

PCB SW11-3 Ayar 
kontrolü İçerik

Dx-serpantin 
ünitesinin B 
PCB'si

KAPALI
(Fabrika ayarı) Model A

AÇIK Model B

[Model A (Fabrika ayarı)]
Fan modu sırasında Lossnay ünitesi, Dx-serpantin ünitesi veya Dış 
ünitede bir hata oluştuğu zaman, uzaktan kumanda PZ-01RC ekranı 
otomatik olarak Isıtma moduna değiştirilecektir. Artından hata kodu 
yaklaşık 3 dakika sonra görüntülenecektir.

[Model B]
Fan modu sırasında Lossnay ünitesi, Dx-serpantin ünitesi veya Dış 
ünitede bir hata olsa bile, hata kodu uzaktan kumanda PZ-01RC'de 
görüntülenmeyecektir.
Lütfen hata göstergesini diğer yoldan düzenleyin.

No. 8 Model seçimi (PCB değişimi için)

Model seçim anahtarlarını kontrol edin.
PCB B üzerindeki SW 11-9 ve 11-10, PCB modelini belirlemek içindir. 
Yeni bir PCB ile değiştirme yaparken, eskisi ile aynı veya aşağıda 
gösterilen ayarı kullanın.

PCB SW11-9 SW11-10 Ayar 
kontrolü İçerik

Dx-serpantin 
ünitesinin B 
PCB'si

KAPALI KAPALI Değişim için yeni PCB
AÇIK KAPALI GUG-01SL-E

KAPALI AÇIK GUG-02SL-E
AÇIK AÇIK GUG-03SL-E

* Fabrika ayarını değiştirmeyin.
 Değiştirme yapılmışsa, lütfen fabrika ayarına getirin.

No. 9 Dx-serpantin ünitesi bağlı veya değil ayarı

SW7-1 ayarını aşağıdaki gibi yapın.

DIP-SW Ayar 
kontrolü

PZ-61DR-E Ayar 
kontrolü İçerik

SW No. Ayar İşlev No. Ayar 
verisi

SW7-1
(Lossnay 
ünitesinin 
PCB'si)

- -

71

0 
(Fabrika 
ayarı)

DIP-SW 
önceliği

KAPALI
(Fabrika 
ayarı)

1

Dx-serpantin 
ünitesi 
Lossnay'a 
bağlı 
OLMADIĞI 
zaman

AÇIK 2

Dx-serpantin 
ünitesi 
Lossnay'a 
bağlı 
OLDUĞU 
zaman

Lütfen SW7-1 ayarını AÇIK yapın.
Bu ayar aynı zamanda PZ-61DR-E üzerinden de yapılabilir. PZ-61 
DR-E ayarladıktan sonra kapalı iki dakikadan fazla güç verin lütfen. Ve 
sonra tekrar güç.
SW7-1 konumu AÇIK fakat bağlantı kablosu (aksesuar) doğru 
bağlanmamış olduğunda, hata kodu 0206 görüntülenecektir. Lütfen 
kablonun doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

İlk ayar (devam)
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İlk ayar (devam)
2. Anahtarları kontrol edin
Aşağıdaki DIP-SW fabrika ayarına getirilmelidir. Değiştirme yapılmışsa, 
lütfen fabrika ayarına getirin.

PCB Anahtar No. Ayar

Dx-serpantin ünitesinin 
A PCB'si

SW1-2
SW1-3
SW1-6

AÇIK olmalıdır

SW1-1
SW1-4
SW1-5
SW1-8

SW2-6~2-8
SW3-1~3-3
SW3-6~3-8
SW4-1~4-8
SW6-1~6-2

KAPALI olmalıdır

Dx-serpantin ünitesinin 
B PCB'si SW11-4~11-8 KAPALI olmalıdır

Lossnay ünitesinin 
PCB'si SW7-3~7-10 KAPALI olmalıdır

3. Lossnay ünitesi işlevleri
Aşağıdaki tablo Dx-serpantin ünitesi bağlı olduğunda kullanılamayan 
veya kısıtlanamayan Lossnay ünitesi işlevlerini gösterir.

No. İşlev Yorumlar

5

Güç kesintisinden sonra 
otomatik geri dönüş

Bu ayarı yapmadan önce, PZ-
01RC'ye ait işlev No.1 ayarını Mevcut 
değildir şeklinde yapın. Daha fazla 
ayrıntı için sayfa 20'ye bakın.

6

İç negatif basınç ayarı
[2 aşağı]

Besleme fanı FS3 veya FS4'te 
çalışırken Dx-serpantin ünitesi termo-
AÇIK olarak ayarlanabilir. “2 aşağı” 
etkinleştirilmiş ise, Dx-serpantin 
ünitesi termo-AÇIK YAPMAZ.

15 Birbirine bağlı ayarı “Harici giriş öncelikli” kullanımı 
yasaktır.

38

Hesaplanan besleme 
havası sıcaklığı ekran 
ayarı

“Hesaplanan besleme havası 
sıcaklığı”, Dx-serpantin ünitesinden 
gelen besleme havası sıcaklığından 
farklı olacaktır.

51

Otomatik havalandırma 
modu

Lossnay ünitesi ile bir iç ünite birbirine 
bağlı yapıldığında bile, Lossnay 
ünitesi otomatik havalandırma modu 
için Dx-serpantin ünitesinin ayar 
sıck. ve modu (soğutma/ısıtma/fan) 
koşullarını kullanır.

57

Son ısıtıcı kullanım 
yasağı 

İşletim monitör çıkışı kullanılarak 
Lossnay ünitesi son ısıtıcıya 
bağlanabilir. Ancak, Dx-serpantin 
ünitesi ile birlikte son ısıtıcı kullanımı 
yasaklanmıştır.

* Tablodaki No., Lossnay ünitesi montaj kılavuzu ve teknik kılavuzdaki 
işlev ayar No.'sunu gösterir.

No. 10
“Sıck. öncelik modu” ya da “Fan hızı 
öncelik modu” içinden çalışma modunu 
seçme

SW7-2 ayarını aşağıdaki gibi yapın.

DIP-SW Ayar 
kontrolü

PZ-61DR-E Ayar 
kontrolü İçerik

SW No. Ayar İşlev No. Ayar 
verisi

SW7-2
(Lossnay 
ünitesinin 
PCB'si)

- -

72

0
(Fabrika 
ayarı)

DIP-SW 
önceliği

KAPALI
(Fabrika 
ayarı)

1 Sıck. öncelik 
modu

AÇIK 2
Fan hızı 
öncelik 
modu

Bu ayar aynı zamanda PZ-61DR-E üzerinden de yapılabilir.
Lossnay ünitesinin fan hızı harici giriş (0-10VDC (CN26) veya 
voltajsız kontak (CN17)) tarafından kontrol edildiği zaman bu işlevin 
ayarlanması gerekir.
[Sıck. öncelik modu (Fabrika ayarı)]
Yalnız çalışma modu Fan modunda olduğu zaman, harici fan hızı 
kontrolü kullanılabilir. Dx-serpantin ünitesi termo-AÇIK durumunu 
olabildiğince koruyacaktır. Isıtma ve soğutma modunda, Lossnay 
ünitesinin fan hızı; fan hızı 1 veya 2 olmayacaktır.

[Fan hızı öncelik modu]
Harici fan hızı kontrolü kullanılabilir. Havalandırma hava debisi 
minimuma indirgenir. 
Fan hızı 1 veya 2 sırasında, Dx-serpantin ünitesi termo-KAPALI olur.

Çalışma 
modu

Harici girişten fan 
hızı isteği

Gerçek fan hızı

Sıck. öncelik modu Fan hızı öncelik 
modu

Isıtma 
veya 

Soğutma

FS4 FS4 FS4
FS3 FS3 FS3
FS2 FS3 FS2
FS1 FS3 FS1

Fan

FS4 FS4 FS4
FS3 FS3 FS3
FS2 FS2 FS2
FS1 FS1 FS1

Not
İç negatif basınç ayarı (1 aşağı), fan hızı öncelikli modunu kullanın 
lütfen.
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Uzaktan kumanda (PZ-01RC)
3. İlk ayar
(1) SA sıck. kontrolü için, aşağıdaki adımlarla Oda sıcaklığının 

gösterilmemesini ayarlayın.
Not
RA sıck. kontrolü için, ekran gerekli ise, lütfen bu ayarı atlayın.

[Varsayılan ekran]

[Adım1]
Ana ekrandan, “Main menu (Ana menü)” -> ”Initial setting (İlk ayar)” 
-> “Display details (Ekran ayrıntıları)” seçimini yapın.

[Adım2]
Ekran ayrıntıları ayar ekranında imleci “Room temp. (Oda sıck.)” 
üzerine getirin ve F3 veya F4 düğmesi ile “No (Hayır)” seçimini 
yapın. (Fabrika ayarı “Yes (Evet)” şeklindedir.)

[Adım3]
“Room temperature (Oda sıcaklığı)” görüntülenmediğini kontrol 
edin.

Fri

Mode Temp.

Room

Cool Set temp.

Main menu:
Cursor Page

Initial setting menu        1/2
Main/Sub 
Clock
Main display
Contrast
Display details

Select:
Cursor Cursor

Display details
Clock
Temperature
Room temp.
Auto mode

No  24h
°C / °F / 1°C
Yes / No
Yes / No

Fri

Mode Temp.

Cool Set temp.

Not 
Lossnay uzaktan kumandası bu bölümde açıklanmamıştır. Lütfen 
ünitenin montaj kılavuzuna ve talimat kitabına bakın.

1. Montaj
Aşağıdaki içerik için, bu montaj kılavuzunun ekine bakın.

No. İçerik Eke bakın
1 Güvenlik önlemleri sayfa 1
2 Sistem gereksinimleri sayfa 3
3 Bileşen isimleri ve tedarik edilen parçalar sayfa 3
4 Sahadan temin edilen parçalar/Gerekli aletler sayfa 4
5 Bir montaj sahasının seçimi sayfa 4
6 Montaj/Kablo bağlantı işlemleri sayfa 5
7 Önemli sayfa 8
8 Uzaktan kumanda düğme işlevleri sayfa 9
9 Gücü açma sayfa 10
10 Çalışma testi sayfa 10
11 İlk ayarlar (Uzaktan kumanda ayarları) sayfa 10
12 Servis menüsü sayfa 13
13 Uzaktan kumanda kontrolü sayfa 16

2. Menü listesi
Aşağıdaki tablo kullanılabilecek işlev menüsünü gösterir.

Main menu (Ana menü) Yorumlar
Vane/Louvre/Vent. (Kanat/Panjur/Havalandırma) (Lossnay) Mevcut değildir -
High power (Yüksek güç) Mevcut değildir -
Timer (Zamanlayıcı)

On/Off timer (Açma/Kapatma zamanlayıcı) Kullanılabilir *4
Auto-Off timer (Otomatik-Kapanma zamanlayıcı) Kullanılabilir *4

Weekly timer (Haftalık zamanlayıcı) Kullanılabilir *4
OU silent mode (OU sessiz modu) Mevcut değildir -
Restriction (Kısıtlama)

Temp. range (Sıck. aralığı) Kullanılabilir *5
Operation locked (Çalışma kilidi) Kullanılabilir *5

Energy saving (Enerji tasarrufu)
Auto return (Otomatik dönüş) Kullanılabilir *5
Schedule (Program) Mevcut değildir -

Filter information (Filtre bilgisi) Mevcut değildir *5
Error information (Hata bilgisi) Kullanılabilir *5
Maintenance (Bakım)

Auto descending panel (Otomatik alçalan panel) Mevcut değildir -
Manual vane angle (Manuel kanat açısı) Mevcut değildir -

Initial setting (İlk ayar)
Main/Sub (Ana/Alt) Kullanılabilir *1
Clock (Saat) Kullanılabilir *5
Main display (Ana ekran) Kullanılabilir *5
Contrast (Kontrast) Kullanılabilir *5
Display details (Ekran ayrıntıları) Kullanılabilir *3
Auto mode (Otomatik mod) Kullanılabilir *2
Administrator password (Yönetici parolası) Kullanılabilir *5
Language selection (Dil seçimi) Kullanılabilir *5

Service (Servis)
Test run (Çalışma testi) Kullanılabilir *5
   Drain pump test run (Drenaj pompası çalışma testi) Mevcut değildir -
nput maintenance info. (Bakım bilgisi giriş) Kullanılabilir *5
Function setting (İşlev ayarı) Kullanılabilir *5
Check (Kontrol) Kullanılabilir *5
   Request code (İstek kodu) Kullanılabilir *5
   Other than request code (İstek kodundan başka) Mevcut değildir -
Self check (Öz sınama) Kullanılabilir *5
Maintenance password (Bakım parolası) Kullanılabilir *5
Remote controller check (Uzaktan kumanda kontrolü) Kullanılabilir *5

*1: Bir sistemde iki uzaktan kumanda kullanılamaz, o nedenle lütfen 
fabrika ayarından değişiklik yapmayın.

*2: Otomatik mod sadece RA sıcaklık kontrolünde kullanılabilir.
*3: SA sıcaklık kontrolü için ayar değişikliği gerekiyor. Lütfen sonraki 

sayfaya bakın.
*4: Aynı zamanda PZ-61DR-E kullanıldığı zaman, zamanlayıcı işlevini 

şuradan ayarlayın
 PZ-61DR-E.
*5: Kullanım ve ayarlama şekli MA uzaktan kumanda PAR-31MAA ile 

aynıdır, o nedenle lütfen montaj kılavuzu ve talimat kitabındaki eke 
başvurun.
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Kontrol noktaları
Montaj işleminden sonra, lütfen aşağıdaki noktaları tekrar kontrol edin. Herhangi bir sorun olursa, düzeltilmelidir.

(1) Kontrol noktaları - Ünite montajı
 Dış kanalların etrafına yalıtım sarılmış mı? [Montaj yöntemine bakın] sayfa 9
 Dış kanalların montajı doğru olarak yapılmış mı?  [Montaj örneklerine bakın] sayfa 7
 Soğutucu ve drenaj boruları için ısı yalıtım işlemi tamamlandı mı? [Bkz. Drenaj boru tesisatı, Soğutucu tesisatı işleri] sayfa 10
 Soğutucu ve drenaj boruları doğru döşenmiş mi? [Bkz. Drenaj boru tesisatı, Soğutucu tesisatı işleri] sayfa 10
 Soğutucu R410A mıdır? [Bkz. Soğutucu tesisatı işleri] sayfa 11
 Gaz kaçak testi yapıldı mı? [Bkz. Soğutucu tesisatı işleri] sayfa 11
 Drenaj kontrolü tamamlandı mı? [Bkz. Drenaj boru tesisatı] sayfa 10
 Yüksek ve alçak basınç taraflarındaki vanaların tam açık olduğu kontrol edildi mi?        [Dış ünite]
  Çalışma testinden önce 12 saat veya daha fazla güç sağlandı mı? [Çalışma testine bakın] sayfa 22

(2) Kontrol noktaları - Kablo bağlantı işlemleri
 Güç besleme voltajı doğru mu?  [Dış ünite] 
 Kablo bağlantı işlemleri kablo şeması ile aynı mı?  [Kablo şemasına bakın] sayfa 16
 Güç besleme kablosu terminale (TB6) kesin olarak bağlanmış mı?  [Bkz. Güç besleme kablosunun bağlanması] sayfa 14
 Toprak kablosu vidaya kesin olarak bağlanmış mı?  [Bkz. Güç besleme kablosunun bağlanması] sayfa 14
 Kablo tutucu ve PG konektör kullanılarak kablolar gereği gibi tespit edilmiş mi?  [Bkz. Güç besleme kablosunun bağlanması] sayfa 14

Uzaktan kumanda (PZ-01RC)
(2) Uzaktan kumanda PZ-01RC üzerinden işlev ayarı.
 (Otomatik geri dönüş ayarı)
[İşlev No.01]
Lütfen bu işlevi “Not available (Mevcut değildir)” olarak değiştirin. 
Otomatik geri dönüş kullanılması gerekiyorsa, Lossnay ünitesinden 
ayarını yapın. Ayrıntılar için Lossnay montaj kılavuzuna bakın.

İşlev No. Ayar verisi Ayar kontrolü İçerik

01
1 Mevcut değildir
2

(Fabrika ayarı) Kullanılabilir

Aşağıdaki işlev ayarı fabrika ayarına getirilmelidir. 
Değiştirme yapılmışsa, lütfen fabrika ayarına getirin.

No. Fabrika ayar verisi
02 1
03 1
04 2
05 2
06 2
07 3
15 1
16 1
17 1
21 1
24 2
28 2

Not
No.08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26 ve 27 fabrika 
ayarı yapılmamaıştır ve işlev mevcut değildir.
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Çalışma testi
İşletme testinden önce
► İç ve dış ünitenin montajının, kablo ve boru bağlantılarının 

tamamlanmasından sonra soğutucu kaçağı, elektrik ve kontrol 
kablolarında gevşeme, hatalı polarite ve fazlardan birinde kopma 
olup olmadığına bakın.

► 500-Voltluk bir megommetre ile besleme kaynağı terminalleriyle 
toprak arasında en az 1,0 MΩ direnç bulunduğunu kontrol edin.

► Bu testi kontrol kablosu (düşük gerilim devresi) terminallerinde 
yapmayın.

 UYARI:
• İzolasyon direnci 1,0 MΩ’dan azsa klimayı kullanmayın.
• Cihazı çalıştırmadan en az 12 saat önce ana elektrik şalterini 

açın.
- Ana elektrik şalterini açtıktan hemen sonra cihazı çalıştırmak, iç 

parçaların ciddi hasar görmesine yol açabilir. Cihazın çalıştırılacağı 
mevsimde ana elektrik şalterini açık bırakın.

Çalışma testi
■ Test çalıştırmadan önce çalıştırma kılavuzunu okuyun. (Özellikle güvenlik ile ilgili maddeler)

Adım 1  Gücü açın.

● Uzaktan kumanda: Sistem, başlatma moduna girecek ve uzaktan kumandanın güç lambası (yeşil) ve "PLEASE WAIT" (Lütfen Bekleyin) lambası 
yanıp sönecektir. Lamba ve mesaj yanıp sönerken uzaktan kumanda çalıştırılamaz. Uzaktan kumandayı çalıştırmadan önce "PLEASE WAIT" 
(Lütfen Bekleyin) uyarısı sönene kadar bekleyin. Güç açıldıktan sonra "PLEASE WAIT" (Lütfen Bekleyin) uyarısı yaklaşık 2 dakika görünecektir. 

● Dx-serpantin ünitesinin A PCB'si: LED 1 yanar, LED 2 yanar veya kapalı olur ve LED 3 yanıp söner.
● Dış kumanda kartı: LED 1 (yeşil) ve LED 2 (kırmızı) yanacaktır. (Sistemin başlatma modu tamamlandıktan sonra LED 2 söner.) Dış kumanda 

kartı dijital bir ekrana sahipse, her saniye dönüşümlü olarak [- ] ve [ -] görüntülenir.
 Adım 4 ve sonrasındaki prosedürler yerine getirildikten sonra işlemler gereken şekilde gerçekleşmiyorsa, aşağıdaki nedenler araştırılmalı ve 

tespit edilmeleri halinde ortadan kaldırılmalıdır.
 (Aşağıdaki belirtiler test çalıştırması modunda ortaya çıkar. Tablodaki "Startup" (Başlatma), yukarıda yazan LED ekranını ifade eder.)
● Lossnay ünitesi ve Dx-serpantin ünitesi M-NET durumunda iken, lütfen M-NET sistemi kullanıma hazır olana kadar bekleyin.

Test çalışması modundaki belirtiler
NedeniUzaktan Kumanda Ekranı DIŞ KART LED Ekranı

< > dijital ekranı gösterir.
Uzaktan kumanda, "PLEASE WAIT" 
(Lütfen Bekleyin) uyarısını görüntülüyor ve 
çalıştırılamıyor.

“Startup (başlatma)” görüntülendikten 
sonra sadece yeşil lambalar yanıyor. <00>

• Güç açıldıktan sonra sistem açılışı sırasında iki 
dakika süreyle "PLEASE WAIT" (Lütfen Bekleyin) 
uyarısı gösterilir. (Normal)

Güç açıldıktan sonra 3 dakika boyunca 
"PLEASE WAIT" (Lütfen Bekleyin) uyarısı, 
ardından da bir hata kodu görüntüleniyor.

"Startup" (Başlatma) görüntülendikten 
sonra yeşil (bir kez) ve kırmızı (bir kez) 
yanıp sönüyor. <F1>

• Dış terminal bloğunu yanlış bağlanmıştır (R, S, T ve 
S1, S2, S3.)

"Startup" (Başlatma) görüntülendikten 
sonra yeşil (bir kez) ve kırmızı (iki kez) 
sırayla yanıp sönüyor. <F3, F5, F9>

• Dış birimin koruma cihazı bağlantısı açıktır.

Uzaktan kumandadaki çalıştırma anahtarı 
açıkken bile ekranda herhangi bir görüntü 
yok. (İşletim lambası yanmıyor.)

"Startup" (Başlatma) görüntülendiğinde 
yeşil (iki kez) ve kırmızı (bir kez) sırayla 
yanıp sönüyor. <EA. Eb>

• Giriş ve çıkış ünitesi arasındaki kablo bağlantısı 
yanlıştır (S1, S2, S3 için polarite yanlıştır).

• Uzaktan kumanda transmisyon kablosu kısa 
gelmiştir.

“Startup (başlatma)” görüntülendikten 
sonra sadece yeşil lambalar yanıyor. <00>

• Adres 0'ın çıkış ünitesi yoktur. (Adres, 0 değildir.)
• Uzaktan kumanda transmisyon kablosu açıktır.

Ekran görüntüleniyor ancak uzaktan 
kumanda çalıştırılsa bile kısa bir süre 
sonra kayboluyor.

“Startup (başlatma)” görüntülendikten 
sonra sadece yeşil lambalar yanıyor. <00>

• İşlev seçimini iptal ettikten sonra yaklaşık 30 saniye 
boyunca çalıştırmak mümkün değildir. (Normal)

Adım 2  Lossnay ünitesi çalışma testi
Çalışma testi için Lossnay ünitesinin montaj kılavuzuna bakın.

Adım 3  Drenaj pompası çalışma testi
Sayfa 10'a bakın.

Adım 4  Uzaktan kumandayı (PZ-01RC) “Test run (Çalışma testi)” moduna alın.

1 Service (Servis) menüsünden “Test run” (Çalışma testi) öğesini 
seçin ve [SEÇİM] düğmesine basın. (Şek. 1)

2 Test çalıştırma menüsünden “Test run” (Test çalıştırma) öğesini 
seçin ve [SEÇİM] düğmesine basın. (Şek. 2)

3 Test çalıştırılır ve Test çalıştırma ekranı görüntülenir.
Not;
(1) Lossnay ünitesi fan hızı 1 veya 2 olduğunda, Dx-serpantin ünitesi 

termo-AÇIK OLMAZ. Lütfen uzaktan kumandadan veya başka 
yöntemle fan hızı 3 veya 4 seçimini yapın.

(2) OA sıcaklığı (Lossnay termistörü) -10˚C'den az olduğu zaman, 
aralıklı işletim yüzünden Dx-serpantin ünitesi termo-AÇIK OLAMAZ.

(3) Dx-serpantin ünitesi termo-AÇIK duruma gelmediği zaman, lütfen 
10 dakika bekleyin. Dx-serpantin ünitesi kompresörü koruma amaçlı 
olarak en az 10 dakika KAPALI tutar.

F1 F2 F3 F4

unem ecivreS

rosruC
:unem niaM

Test run
Input maintenance info.
Function setting
Check
Self check

1/2

Şek. 1

F1 F2 F3 F4

Test run menu

Cursor
Service menu:

Test run
Drain pump test run

Şek. 2
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Çalışma testi (devam)
Adım 5  Testi çalıştırın, hava akımı sıcaklığını ve otomatik kanadı kontrol edin.

Çalıştırma modunu değiştirmek için [F1] düğmesine basın. 
 Soğutma modu: Üniteden soğuk hava gelip gelmediğini kontrol eder.
 Isıtma modu: Üniteden sıcak hava gelip gelmediğini kontrol eder.

Adım 6  Dış ünite fanının çalıştığını doğrulayın.
Ünitenin performansını kontrol etmek için dış ünite fanının hızı kontrol edilir. Ortamdaki havaya bağlı olarak fan yavaş bir hızda dönecek ve 
performans yetersiz olmadığı sürece bu hızda devam edecektir. Bu nedenle dışarıdaki rüzgar, fanın dönmesini durdurursa ya da ters yöne 
dönmesine neden olursa bu durum bir sorun yaratmaz.

Adım 7  Çalışma testini durdurun.

Çalışma testini durdurmak için [ON/OFF (AÇ/KAPAT)] düğmesine basın. (Çalışma testi menüsü görüntülenir.)

Sorun giderme
Uzaktan kumanda PZ-01RC üzerinde bir hata kodu görüntülenirse, lütfen aşağıdaki akış şemasını izleyin.

PZ-01RC üzerinde "P1" hatası? Tablo 1'e bakın

Tablo 2'ye bakın

PZ-61DR-E bağlı mı?

0206, 2600, 2601, 
PZ-61DR-E üzerinde 5109 veya 0900?

Ayrıntılar için Lossnay ünitesinin 
servis el kitabına bakın.

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

F1 F2 F3 F4

Cool
Pipe

Switch disp.

Mode

RemainTest run

Evet

Evet
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<Tablo 1>

Kod Hata İşlem

P1 Lossnay ünitesi arızası veya Dx-serpantin ünitesi 
arızası.

Tablo 2'ye bakın

P2

Sıvı sıcaklık termistörü (TH2) arızası • Termistör bağlantısını kontrol edin.
• Termistörün direnç değerini kontrol edin.
 0 ˚C; 15,0 kΩ
 10 ˚C; 9,6 kΩ
 20 ˚C; 6,3 kΩ
 30 ˚C; 4,3 kΩ

P6
Donma/ aşırı ısınma koruması • Hava akışının azalıp azalmadığını görmek için lokal sistemi 

kontrol edin.
• Dış ünite fan motorunu kontrol edin.

P9
Gaz sıcaklık termistörü (TH5) arızası • Termistör bağlantısını kontrol edin.

• Termistörün direnç değerini kontrol edin.
 Karakteristik veriler için, yukarıdaki (P2) maddesine bakın.

E0 - E5
Uzaktan kumanda ile PCB A arasında iletişim arızası • Bağlantı kablosunun hasar görmediğini ve gevşek bağlantı 

bulunmadığını kontrol edin.
• Uzaktan kumandanın sistem konfigürasyonunu kontrol edin.

E6 - E7

PCB A ile dış ünite arasında iletişim arızası • Dış ünitenin kapalı konuma getirilmediğini kontrol edin.
• Bağlantı kablosunun hasar görmediğini ve gevşek bağlantı 

bulunmadığını kontrol edin.
• Dış ünite servis kılavuzuna bakın.

Fb PCB A arızası • PCB A'yı değiştirin.

PU
Giriş hava sıcaklığı termistörü (TH11) arızası • Termistör bağlantısını kontrol edin.

• Termistörün direnç değerini kontrol edin.
 Karakteristik veriler için, yukarıdaki (P2) maddesine bakın.

Uzaktan kumanda 
ekranında “6831” veya 

“Lütfen bekleyin” mesajı 
6 dakikadan daha uzun 
bir süre görüntüleniyor.

Uzaktan kumanda bu modelle uyumlu değildir. • Doğru uzaktan kumanda PZ-01RC kullanın (Numara 
"BH00J360" altta gösterilir.)

<Tablo 2>
PZ-61DR-E veya M-NET 

sistem kumandası üzerindeki 
hata kodu

PCB B üzerindeki 
LED11'in yanıp 
sönme sayısı

Hata İşlem

0206

1
Model seçim hatası • Model seçim dip-anahtarlarını (PCB B üzerindeki 

SW11-9 ve 11-10), PCB A üzerindeki SW1-7 ve 
gerçek model adını kontrol edin.

5 PCB A arızası Tablo 1'ye bakın

6

PCB A ile PCB B arasında iletişim 
arızası

• PCB A üzerindeki CN105 ve PCB B üzerindeki CN5 
arasındaki bağlantı kablosunun doğru bağlandığını 
kontrol edin.

• PCB A'nın düzgün çalıştığını kontrol edin.

7

Lossnay PCB'si ile PCB B 
arasında iletişim arızası

• Lossnay PCB'si üzerindeki CN20 ve PCB B üzerindeki 
CN120 arasındaki bağlantı kablosunun (aksesuar) 
doğru bağlandığını kontrol edin.

• Lossnay ünitesine düzgün güç beslendiğini kontrol 
edin.

• Lossnay ünitesi PCB'sinin SW7-1'inin AÇIK olduğunu 
kontrol edin.

2600 2
Ünite içinde su seviyesi çok 
yüksek

• Ünite içindeki su seviyesini kontrol edin. Drenaj 
pompası bozulursa su seviyesi yükselir ve hata kodu 
2600 görüntülenir.

2601 3 Su sensörü düzgün bağlanmamış. • Su sensörünün bağlantı kablosunun CN10'a düzgün 
bir şekilde bağlandığını kontrol edin.

5109 8 Besleme havası termistör arızası • Besleme havası termistörünün bağlantı kablosunun 
CN9'a düzgün bir şekilde bağlandığını kontrol edin.

0900 4 Drenaj pompası çalışma testi • PCB B üzerindeki SW11-1'in KAPALI olduğunu kontrol 
edin.

Diğerleri 9 Lossnay arızası • Lossnay PCB'si ve servis el kitabını kontrol edin.

- 10 Drenaj pompası bakım işareti 
(2100 saatlik çalışma)

• Drenaj pompasının düzgün çalışıp çalışmadığını 
kontrol edin ve gerektiğinde değiştirin.

- KAPALI Normal çalışma -

Çalışma testi (devam)



Tur-25

Turkish

Çalışma testi (devam)
• Yukarıdaki test amaçlı çalıştırma gerçekleştirildikten sonra ünite düzgün şekilde çalıştırılamazsa, nedenini bulmak için aşağıdaki tabloya bakın.

Belirti
Nedeni

Uzaktan kumanda PZ-01RC LED 1, 2 (dış ünitedeki PCB)

LÜTFEN BEKLEYİN
Güç açıldıktan sonra 
yaklaşık 2 dakika 
sonra

LED 1, 2 yandıktan sonra LED 2 
kapanır ve sonra yalnızca LED 1 
yanar. (Doğru çalışma)

• Güç açıldıktan sonra yaklaşık 2 dakika, 
sistem başlangıcı nedeniyle uzaktan kumanda 
çalışamaz. (Doğru çalışma)

LÜTFEN BEKLEYİN -> Hata kodu
Güç açılmasını 
takiben yaklaşık 2 
dakika geçtikten sonra

Yalnızca LED 1 yanar. -> LED 1, 2 
yanıp söner.

• Dış ünite koruma cihazının konektörü bağlı 
değildir.

• Dış ünitenin güç terminal bloğunun faz 
kablosunu çevirin veya açın (L1, L2, L3)

Çalışma anahtarı AÇIK yapıldığı 
zaman bile ekran mesajları 
görünmüyor 
(Çalışma lambası yanmıyor).

Yalnızca LED 1 yanar. -> LED 1, 2 
iki kez yanıp söner, LED 2 bir kez 
yanıp söner.

• İç ve dış üniteler arasında yanlış kablo (yanlış 
S1, S2, S3 polaritesi)

• Uzaktan kumanda kablosunda kısa devre

Not
Fonksiyon seçimi iptal edildikten sonra, yaklaşık 30 saniye boyunca cihaz çalıştırılamaz. (Doğru çalışma)

PCB A'daki her bir LED’in (LED1, 2, 3) tanımı için aşağıdaki tabloya başvurun.

LED 1 (mikro bilgisayar gücü) PCB A'ya kontrol gücünün gelip gelmediğini gösterir. Bu LED’in her zaman 
yandığından emin olun.

LED 2 (uzaktan kumanda PZ-01RC gücü) Uzaktan kumandaya güç gelip gelmediğini gösterir. 
LED 3 (PCB A ile dış üniteler arasındaki iletişim) PCB A ile dış üniteler arasındaki iletişim durumunu gösterir. Bu LED’in her zaman 

yanıp söndüğünden emin olun.
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Bu montaj k�lavuzunda Mitsubishi Bina Klima Sistemi, do�rudan genle�meli tip CITY MULTI klima iç birimleri (�-A� tipi ve üzeri) ve 
Mitsubishi Mr. SLIM klimalar ile kullan�lacak MA Uzaktan Kumandan�n nas�l monte edilece�i aç�klanmaktad�r. 
Lütfen montaj i�lemine ba�lamadan önce bu montaj k�lavuzunu ve Uzaktan Kumanda ile birlikte verilen CD-ROM'daki dosyalar� 
okudu�unuzdan emin olun. Talimatlara uyulmamas� cihaz�n hasar görmesine neden olabilir.
Bu kitapç�kta yer almayan bilgiler için, lütfen Uzaktan Kumanda ile birlikte verilen CD-ROM'daki dosyalara bak�n.
Dosyalar okunam�yorsa, lütfen bayinize dan���n.
Klima birimlerinin montaj� ve kablaj�n�n nas�l yap�laca�� hakk�nda bilgi için montaj k�lavuzuna bak�n. 
Montaj i�leminden sonra bu k�lavuzu kullan�c�lara teslim edin.

1. Güvenlik Önlemleri
� Montaj i�leminden önce a�a��daki güvenlik önlemlerini ba�tan sona okuyun.
� Güvenli�i sa�lamak için bu önlemlere dikkatli bir �ekilde riayet edin.

� Bu k�lavuzu okuduktan sonra, gelecekte ba�vuru amac�yla son kullan�c�ya teslim edin.
� Bu k�lavuzu gelecekte ba�vuru amac�yla muhafaza edin ve gerekti�inde müracaat edin. Bu k�lavuz, kumanday� onaran veya yer 

de�i�ikli�i yapan ki�ilere de verilmelidir. K�lavuzun gelecek kullan�c�lara teslim edildi�inden emin olun.

 UYARI

 D�KKAT

 UYARI Ölüm tehlikesi veya ciddi yaralanma riski oldu�unu gösterir.

 D�KKAT Ciddi bir yaralanma veya yap�sal bir hasar riski oldu�unu gösterir.

 Genel önlemler

WT06699X01TR

CITY MULTI Kontrol Sistemi
ve Mitsubishi Mr. SLIM Klimalar 

MA Uzaktan Kumanda     PAR-31MAA
Montaj K�lavuzu Bayi ve yüklenicilere da��t�m içindir

Tüm elektrik i�leri yetkili ki�ilerce gerçekle�tirilmelidir.

Birimi yüksek miktarda ya�, buhar, organik çözücüler veya sülfürik 
gaz gibi korozif gazlar�n bulundu�u veya asidik/alkali çözeltiler 
veya spreylerin s�k s�k kullan�ld��� yerlere monte etmeyin. Bu 
maddeler birimin performans�n� tehlikeye sokabilir veya birime ait 
baz� parçalar�n paslanmas�na, dolay�s�yla elektrik çarpmas�, ar�za, 
duman veya yang�na neden olabilir.

K�sa devre, kaçak ak�m, elektrik çarpmas�, ar�za, duman veya 
yang�n riskini azaltmak için kumanday� su veya ba�ka s�v�larla 
y�kamay�n.

Elektrik çarpmas�, ar�za, duman veya yang�n riskini azaltmak için, 
anahtarlar�/dü�meleri �slak elle çal��t�rmay�n veya di�er elektrikli 
parçalara �slak elle dokunmay�n.

Yaralanma veya elektrik çarpma riskini azaltmak için, kumanda 
civar�na kimyasal maddeleri püskürtmeden önce çal��may� 
durdurun ve kumanday� örtün.

Yaralanma veya elektrik çarpma riskini azaltmak için temizlik, 
bak�m veya kumandada yap�lacak bir inceleme öncesinde 
çal��may� durdurun ve elektrik beslemesini kapat�n.

Kumandaya rutubet ve toz girmemesi için gerekli tüm kapaklar� 
do�ru �ekilde monte edin. Toz birikmesi ve su, elektrik çarpmas�, 
duman veya yang�na neden olabilir.

Yaralanma riskini azaltmak için kumanday� monte ederken, 
incelerken veya onar�rken çocuklar� uzak tutun.

Yang�n veya patlama riskini azaltmak için, kumanda yak�n�nda 
kolay tutu�ur malzemeleri yerle�tirmeyin veya alev alan spreyleri 
kullanmay�n.

Kumandan�n hasar görme riskini azaltmak için, kumanda üzerine 
do�rudan böcek ilac� veya di�er alev al�c� spreyler püskürtmeyin.

Elektrik çarpmas� veya ar�za riskini azaltmak için, dokunmatik 
panele, anahtar veya dü�melere sivri uçlu veya keskin cisimlerle 
dokunmay�n.

Yaralanma ve elektrik çarpma riskini azaltmak için, belirli 
parçalar�n keskin kenarlar� ile temastan kaç�n�n.

K�r�k camlar�n yaralanmalara neden olmas�n� önlemek için, cam 
parçalara a��r� güç uygulamay�n.

Yaralanma riskini azaltmak için kumanda üzerinde çal��ma yaparken 
koruyucu giysiler giyin.
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 UYARI

 D�KKAT

 UYARI

 D�KKAT

 UYARI                                                                                          D�KKAT

 

 Montaj s�ras�nda al�nacak önlemler

 Kablolama s�ras�nda al�nacak önlemler

 Kumandan�n ta��nmas� veya onar�lmas� ile ilgili önlemler

 Ek önlemler

Kumanday� yan�c� gaz kaça�� riski bulunan yerlere monte etmeyin. 
Kumanda civar�nda yan�c� gaz birikirse, tutu�abilir ve yang�n veya 
patlamaya neden olabilir.

Ambalaj malzemelerini do�ru �ekilde bertaraf edin. Plastik torbalar 
çocuklar üzerinde bo�ulma tehlikesi olu�turur.

Kumandan�n yaralanmalara neden olmas�n� önlemek için 
depremlere kar�� uygun güvenlik önlemlerini al�n.

Yaralanmalar� önlemek için, kumanday� a��rl���n� kald�rabilecek 
kadar güçlü düz bir yüzeye monte edin.

K�sa devre, kaçak ak�m, elektrik çarpmas�, ar�za, duman veya 
yang�n riskini azaltmak için kumanday� suya maruz kalan veya 
yo�u�mal� bir ortama monte etmeyin.

Kumanda, Montaj K�lavuzunda ayr�nt�l� olarak verilen talimatlara 
göre yetkili ki�iler taraf�ndan monte edilmelidir. Montaj�n yanl�� 
yap�lmas� elektrik çarpmas� veya yang�na neden olabilir.

Kapa�� takarken ve üst gövdeyi alt gövdeye takarken yerlerine 
oturuncaya kadar itin. Kapaklar yerine tam oturmazsa dü�erek 
ki�isel yaralanmalara, kumandan�n hasar görmesine veya 
ar�zalara neden olabilir.

Kumanda hasar�, ar�za, duman veya yang�n riskini azaltmak için 
güç kablosunu sinyal klemens grubuna ba�lamay�n.

Kablolar� uygun �ekilde sa�lamla�t�r�n ve klemens giri�lerinde 
gerginlik olu�turmayacak �ekilde kablolar� yeteri kadar gev�ek 
tutun. Düzgün ba�lanmayan kablolar k�r�labilir, a��r� �s�nabilir ve 
duman veya yang�na neden olabilir.

Yaralanma veya elektrik çarpma riskini azaltmak için, elektrik 
i�lerini gerçekle�tirmeden önce ana güç beslemesini kapat�n.

Tüm elektrik i�leri yerel düzenlemelere, standartlara ve Montaj 
K�lavuzunda verilen talimatlara göre yetkili bir elektrikçi taraf�ndan 
gerçekle�tirilmelidir.  Güç besleme devresinin kapasitesinin dü�ük 
olmas� veya yanl�� montaj ar�zalara, elektrik çarpmas�na, duman 
veya yang�na neden olabilir.

Kaçak ak�m, a��r� �s�nma, duman veya yang�n riskini azaltmak için 
uygun ak�m ta��ma kapasiteli do�ru kesite sahip kablolar kullan�n.

Elektrik çarpmas�, k�sa devre veya ar�za riskini azaltmak için, kablo 
ve kablo k�l�f� parçalar�n� klemens grubundan uzak tutun.

K�sa devre, kaçak ak�m, elektrik çarpmas� veya ar�za riskini azaltmak 
için kablolar� kumanda kenar� ile temas etmeyecek �ekilde tutun.

Elektrik çarpmas�, ar�za veya yang�n riskini azaltmak için kablolar 
ve kablo eri�im delikleri aras�ndaki bo�lu�u macun ile doldurun.

Kumanda sadece yetkili bir ki�i taraf�ndan onar�lmal� veya 
ta��nmal�d�r. Kumanday� demonte etmeyin veya üzerinde de�i�iklik 
yapmay�n. Yanl�� montaj veya onar�m yaralanma, elektrik çarpmas� 
veya yang�na neden olabilir.

K�sa devre, elektrik çarpmas�, yang�n veya ar�za riskini azaltmak için 
devre kart�na aletlerle veya elinizle dokunmay�n ve devre kart�nda toz 
birikmesine izin vermeyin.

Kumandan�n hasar görmemesi için montaj, inceleme veya onar�m 
i�lemlerini uygun araçlarla yap�n.

Bu kumanda, Mitsubishi Electric taraf�ndan özellikle Bina Yönetim 
Sistemi ile kullan�m için tasarlanm��t�r. Bu kumandan�n di�er 
sistemlerle veya ba�ka amaçlarla kullan�lmas� ar�zalara yol açabilir.

Klimalar hastane veya telsiz haberle�me olanaklar� olan tesislere 
monte edildi�inde elektriksel parazitlere kar�� uygun önlemleri al�n. 
	nverter, yüksek frekansl� medikal veya kablosuz ileti�im cihazlar� 
ve güç jeneratörleri klima sisteminin ar�za yapmas�na neden 
olabilir. Ayr�ca klima sistemi, elektriksel parazit olu�turarak bu tip 
cihazlar�n çal��mas�n� olumsuz yönde etkileyebilir.

Ar�zalar�n önüne geçmek için güç kablolar� ile sinyal kablolar�n� bir 
araya getirerek çekmeyin veya ayn� metal kablo kanal�na 
yerle�tirmeyin.

Ar�zalar� önlemek için gövdeden koruyucu filmi veya devre kart�n� 
ç�karmay�n. 

Kumandan�n hasar görmemesi için vidalar� a��r� s�kmay�n. 

4-7 mm (5/32-9/32 inç) eninde düz ba�l� bir tornavida kullan�n. 
Daha dar veya daha geni� ba�l� bir tornavida kullan�m� kumanda 
gövdesine hasar verebilir.

Kumanda gövdesine hasar vermemek için tornavidan�n ucu 
tak�l�yken çevirmek için zorlamay�n. 

Renk solmas�n� önlemek için benzin, tiner veya kimyasal 
maddelerle kumanday� temizlemeyin. Kumanday� temizlemek için, 
hafif deterjanl� suya bat�r�lm�� yumu�ak bir bez kullan�n, deterjanl� 
�slak bezle silin ve kuru bir bezle kurulay�n. 
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2. Sistem Gereksinimleri

Bilgisayar�n�z Manual Navigation Software'i çal��t�rmak için a�a��daki gereksinimleri kar��lamal�d�r.
[PC]    PC/AT uyumlu

[CPU] Core2 Duo 1.66 GHz veya üzeri (Core2 Duo 1.86 GHz veya üzeri önerilir)
Pentium D 1.7 GHz veya üzeri (Pentium D 3.0 GHz veya üzeri önerilir)
Pentium M 1.7 GHz veya üzeri (Pentium M 2.0 GHz veya üzeri önerilir)
Pentium 4 2.4 GHz veya üzeri (Pentium 4 2.8 GHz veya üzeri önerilir)
* Manual Navigation Software'i Windows Vista'da çal��t�rmak için Core2 Duo veya üzeri bir i�lemci gerekmektedir.

[RAM] Windows Vista: 1 GB minimum (2 GB veya üzeri önerilir) 
Windows XP: 512 MB minimum (1 GB veya üzeri önerilir)

[HDD alan�] 1GB minimum (kullan�labilir alan)
* Windows Vista: Belge klasörüne sahip sürücüdeki kullan�labilir alan
* Windows XP: Belgelerim klasörüne sahip sürücüdeki kullan�labilir alan

[Çözünürlük] SVGA 800 × 600 veya üzeri

[OS]    Windows Vista Ultimate/Business/Home Basic Service Pack1 (Business version önerilir)
Windows XP Professional/Home Edition Service Pack2 veya Service Pack3 (Professional version önerilir)

[Gerekli yaz�l�m]    Adobe Reader 8.1.3 veya üzeri
Adobe Acrobat 8.1.3 veya üzeri
* PDF dosyalar�n� görüntülemek için yaz�l�m

�Windows,� �Windows XP� ve �Windows Vista� Microsoft Corporation'�n tescilli ticari markalar�d�r.
�Adobe Reader� ve �Adobe Acrobat� Adobe Systems Incorporated'in tescilli ticari markalar�d�r.
�Core2 Duo� ve �Pentium� Intel Corporation'�n tescilli ticari markalar�d�r.

3. Parça adlar� ve birlikte verilen parçalar
Kutuda a�a��daki parçalar yer almaktad�r.

 UYARI
Uzaktan Kumanda ile birlikte verilen CD-ROM sadece bir CD veya DVD sürücüsünde aç�labilir. 
Bu CD-ROM'u müzik setlerindeki CD çalarlarda açmaya çal��may�n, aksi takdirde kulaklar�n�z ve/veya hoparlörler hasar 
görebilir.

*4 Ön kapak (*1) fabrikadan üst k�l�f�n (*2) üzerine tak�lm�� olarak sevk 
edilir.

*5 Uzaktan kumanda kablosu dahil de�ildir.

Kumandan�n hasar görmesini önlemek için statik elektri�e kar�� 
koruma sa�lay�n.

Kablolar� klemens grubuna ba�lamak için lehimsiz kablo ba�l�klar� 
kullanmay�n. Lehimsiz kablo ba�l�klar� devre kart� ile temas edebilir ve 
ar�zalara veya kumanda kapa��n�n hasar görmesine neden olabilir.

Kumandan�n hasar görmesini önlemek için, kumanda kapa��na 
delikler açmay�n.

Deformasyon ve ar�zalar� önlemek için, uzaktan kumanday� do�rudan 
güne� ����� alt�na veya ortam s�cakl���n�n 40ºC'yi (104ºF) a�t��� veya 
0ºC'nin (32ºF) alt�na dü�tü�ü yerlere monte etmeyin.

Kumanday� kontrol paneli kap�s�na monte etmeyin. 
Kumanda üzerindeki titre�im veya darbeler kumandaya hasar 
verebilir veya kumandan�n dü�mesine neden olabilir.

Klemens grubuna çok fazla kuvvet uygulanmas�n� ve kablo 
k�r�lmalar�na neden olmas�n� önlemek için kablolar� kablo ba�� ile 
sabitleyin.  

Kablo k�r�lmas� ve ar�zalar� önlemek için, üst kumanda gövdesini 
kablosundan asmay�n.

Parça ad� Miktar Görünüm 

Uzaktan kumanda (Ön kapak) 1 Sa� �ekil *1

Uzaktan kumanda (Üst k�l�f) 1 Sa� �ekil *2

Uzaktan kumanda (Alt k�l�f) 1 Sa� �ekil *3

Yuvarlak ba�l� y�ld�z vidalar M4×30 2

A�aç vidas� 4,1×16 
(do�rudan duvara montaj için) 2

Montaj K�lavuzu (bu k�lavuz) 1

Basit Kullan�m K�lavuzu 1

CD-ROM 
(Kullan�m K�lavuzu ve Montaj K�lavuzu) 1

*4

Alt k�l�f *3

Üst k�l�f *2Ön kapak *1
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4. Montaj yerinde sa�lanan parçalar/Gerekli aletler
(1) Montaj yerinde sa�lanan parçalar

A�a��daki parçalar montaj�n yap�ld��� yer taraf�ndan sa�lan�r.

(2) Montaj yerinde sa�lanan aletler
� Düz uçlu tornavida (Geni�lik: 4-7 mm (5/32-9/32 inç))
� B�çak ya da Kesici
� Çe�itli aletler

5. Montaj alan�n�n seçilmesi
Bu uzaktan kumanda duvara montaj içindir. Kumanda kutusu içine veya do�rudan duvara monte edilebilir. Do�rudan duvara monte 
ederken kablolar uzaktan kumandan�n üst veya arka kapa�� içinden geçirilebilir.
(1) Montaj alan�n�n seçilmesi

Uzaktan kumanday� (kumanda kutusu) a�a��daki �artlar� kar��layan bir yere monte edin.
(a) Otomatik azalan panelli bir iç birime ba�lant� için, kullan�c�lar�n uzaktan kumanday� çal��t�r�rken iç birimin otomatik azalan panel 

çal��mas�n� kontrol edebilecekleri bir yer (otomatik azalan panelin nas�l çal��t�r�laca�� ile ilgili bilgi için iç birim Kullan�m K�lavuzuna bak�n)
(b) Düz bir yüzey
(c) Uzaktan kumandan�n iç s�cakl��� do�ru olarak ölçebilece�i bir yer

	ç s�cakl��� izlemek amac�yla iç birim ve uzaktan kumanda üzerinde sensörler mevcuttur. Oda s�cakl��� uzaktan kumanda 
üzerindeki sensörle izlendi�inde, ana uzaktan kumanda oda s�cakl���n� izler. Uzaktan kumanda üzerindeki sensör kullan�ld���nda 
a�a��daki talimatlar� izleyin.
� 	ç s�cakl��� do�ru olarak izlemek için, uzaktan kumanday� do�rudan güne� �����, �s� kaynaklar� ve kliman�n besleme havas� 

ç�k���ndan uza�a monte edin.
� Uzaktan kumanday� sensörün oda s�cakl���n� ölçebilece�i bir yere monte edin.
� Uzaktan kumanday� kumanda üzerindeki s�cakl�k sensörü civar�ndan kablo geçmeyecek �ekilde monte edin. 

(Kablolar geçiyorsa, sensör iç s�cakl��� do�ru ölçemez.)

Parça ad� Miktar Notlar

	kili kumanda kutusu 1

Do�rudan duvar montaj� için gerekli de�ildir	nce metal kablo kanal� Gerekli

Kontra somun ve burç Gerekli

Kablo kanal� Gerekli Uzaktan kumanda kablosunu duvar boyunca yönlendirmek 
için gereklidir

Macun Uygun 
miktarda

Tespit c�vatas� Gerekli

Uzaktan kumanda kablosu
(0,3 mm² (AWG22) 2-damarl� k�l�fl� kablo kullan�n.) Gerekli

(2) Montaj alan�
Kumandan�n do�rudan duvara veya kumanda kutusuna monte edildi�ine bak�lmaks�z�n 
sa�daki �ekilde gösterildi�i gibi uzaktan kumanda çevresinde bir bo�luk b�rak�n. Yeterli çevre 
bo�lu�u olmad���nda uzaktan kumanda kolayca sökülemez.
Ayr�ca uzaktan kumandan�n önünde bir çal��t�rma alan� b�rak�n.

Kumanday� uzaktan kumanda yüzey s�cakl��� ve gerçek oda 
s�cakl��� aras�ndaki fark�n büyük olaca�� bir yere monte etmeyin. 
S�cakl�k fark� çok yüksekse, oda s�cakl��� yeterli düzeyde kontrol 
edilemeyebilir. 

K�sa devre, kaçak ak�m, elektrik çarpmas�, ar�za, duman veya 
yang�n riskini azaltmak için kumanday� suya maruz kalan veya 
yo�u�mal� bir ortama monte etmeyin.

Deformasyon ve ar�zalar� önlemek için, uzaktan kumanday� 
do�rudan güne� ����� alt�na veya ortam s�cakl���n�n 40ºC'yi 
(104ºF) a�t��� veya 0ºC'nin (32ºF) alt�na dü�tü�ü yerlere monte 
etmeyin.

Kumandan�n ar�zalanma veya hasar görme riskini azaltmak için, 
uzaktan kumanday� boyanmam�� metal sac gibi elektrik ileten bir 
yüzeye kurmaktan kaç�n�n.

Önemli

30
(1-3/16)

30
(1-3/16)

30 (1-3/16)

120 (4-3/4)

Uzaktan kumandan�n 
d�� ebatlar�

S�cakl�k 
sensörü

birim: mm(in)

Uzaktan kumanda  çevresinde
gerekli minimum bo�luk
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6. Montaj/Kablolama

4 Uzaktan kumanda kablosunu alt k�l�fta yer alan klemens grubuna ba�lay�n.
Uzaktan kumanda kablo k�l�f�n� a�a��daki �ekilde gösterildi�i gibi 6 mm uzunlu�unda s�y�r�n ve kabloyu alt k�l�f�n arkas�ndan 
geçirin. Kabloyu, ucu s�yr�lm�� k�sm� alt k�l�f�n arkas�ndan görünmeyecek �ekilde alt k�l�f�n ön taraf�na do�ru geçirin. Uzaktan 
kumanda kablosunu alt k�l�fta yer alan klemens grubuna ba�lay�n.

(1) Montaj
Kumanda do�rudan duvara veya kumanda kutusu içine monte edilebilir. Montaj 
i�lemini talimatlara uygun �ekilde gerçekle�tirin.
1 Matkapla duvara bir delik aç�n.

■ Kumanda kutusu kullan�larak montaj
� Matkapla duvara bir delik aç�n ve kumanda kutusunu duvara monte edin.
� Kumanda kutusunu kablo kanal� borusuna ba�lay�n.

■ Do�rudan duvar montaj�
� Matkapla duvara bir delik aç�n ve kabloyu bu delikten geçirin.

2 Kablo eri�im deli�ini macunla doldurun.
■ Kumanda kutusu kullan�larak montaj

� Uzaktan kumanda kablo eri�im deli�ini kumanda kutusu ve kablo kanal� 
borusu ba�lant�lar�nda macunla doldurun.

3 Uzaktan kumandan�n alt k�l�f�n� haz�rlay�n.

■ Do�rudan duvar montaj�
� Kablonun içinden geçirildi�i deli�i macunla doldurun.

Elektrik çarpmas�, ar�za veya yang�n riskini azaltmak için kablolar 
ve kablo eri�im delikleri aras�ndaki bo�lu�u macun ile doldurun.

Duvar Kablo kanal� 
borusu

Kontra somun

Kumanda kutusu

Bo�lu�u macunla 
doldurun.

Uzaktan 
kumanda kablosu

Burç

Alt k�l�fÖn kapak ve üst k�l�f

10 (13/32)

6 (1/4)

birim: mm(in)

K�l�f

Kablonun k�l�fl� k�sm�n� 
ön taraftan ç�kar�n.

Kabloyu delikten geçirin.

Ön Arka

2 damarl� kablo arkada 
görünmemelidir.

Kabloyu ba�lay�n.
(kutup yönü yoktur)

Kablo k�l�f� 
s�k��mayacak 
�ekilde kabloyu 
ba�lay�n.

Elektrik çarpmas�, k�sa devre veya ar�za riskini azaltmak için, kablo ve 
kablo k�l�f� parçalar�n� klemens grubundan uzak tutun.

Önemli

Kablolar� klemens grubuna ba�lamak için lehimsiz kablo ba�l�klar� 
kullanmay�n.
Lehimsiz kablo ba�l�klar� devre kart� ile temas edebilir ve ar�zalara 
veya kumanda kapa��n�n hasar görmesine neden olabilir.

Bo�lu�u macunla 
doldurun.

Kabloyu uzaktan kumandan�n 
arkas�ndan yönlendirin.

Uzaktan kumanda 
kablosu
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5 Alt k�l�f� monte edin.
■ Kumanda kutusu kullan�larak montaj

� Kumanda kutusunun en az iki kö�esini vidalarla sabitleyin.
■ Do�rudan duvar montaj�

� Kabloyu yar�ktan geçirin.
� Uzaktan kumandan�n en az iki kö�esini vidalarla sabitleyin.
� Uzaktan kumandan�n kalkmas�n� önlemek için sol-üst ve sa�-alt kö�elerinin (önden bak�ld���nda) sabitlendi�inden emin olun. 

(Tespit c�vatas� vb. kullan�n)

7 Kabloyu üst k�l�fa yönlendirin.
Alt k�l�ftaki konnektörü üst k�l�ftaki konnektöre ba�lay�n.

6 Kablo eri�im deli�ini keserek ç�kar�n.
■ Do�rudan duvar montaj� (kablonun duvardan geçirilmesi durumunda)

� Bir b�çak veya kesici ile kapak üzerindeki ince duvar parças�n� (sa�daki �ekilde gölgeli 
alanla gösterilen) keserek ç�kar�n. 

� Kabloyu alt k�l�f�n arkas�ndaki kanaldan ve bu eri�im deli�i içinden geçirin.

■ Kumanda kutusu kullan�larak montaj ■ Do�rudan duvar montaj�

Kablo eri�im deli�ini 
macunla doldurun.

	kili kumanda 
kutusu

Yuvarlak ba�l� 
y�ld�z vidalar Uzaktan kumanda 

kablosu

A�açvidas� Uzaktan kumanda 
kablosu

Kabloyu yar�ktan 
geçirin.

2'e bak�n.

4'e bak�n.

4'e bak�n.

Kumandan�n hasar görmemesi için vidalar� a��r� s�kmay�n. Kumandan�n hasar görmesini önlemek için, kumanda kapa��na 
delikler açmay�n.

Önemli

Konnektörleri s�k� 
�ekilde ba�lay�n.

Ar�zalar� önlemek için gövdeden koruyucu filmi veya devre kart�n� 
ç�karmay�n. 

Kablo k�r�lmas� ve ar�zalar� önlemek için, üst kumanda gövdesini 
kablosundan asmay�n.

Önemli
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8 Kabloyu üst k�l�fa yönlendirin.

9 Ön kapa�� ve üst k�l�f� alt k�l�f üzerine monte edin.
Üst k�l�f�n üst k�sm�nda iki adet montaj t�rna�� mevcuttur. (Fabrikan k�l�f üzerine kapak tak�lm�� olarak sevk edilir.)
	ki t�rna�� alt k�l�f üzerine geçirin ve üst k�l�f� yerine tak�n. Kapa��n s�k� �ekilde tak�l� oldu�undan ve bo�luk kalmad���ndan emin olun. 

� Ön kapa��n ve üst k�l�f�n sökülmesi
1 Ön kapa��n sökülmesi

Uzaktan kumandan�n alt k�sm�nda yer alan iki adet kilit diline 
düz uçlu bir tornavida yerle�tirin ve sa�daki �ekilde gösterildi�i 
gibi ok yönünde bast�r�n.

2 Üst k�l�f�n sökülmesi
Uzaktan kumandan�n alt k�sm�nda yer alan iki adet kilit diline 
düz uçlu bir tornavida yerle�tirin ve sa�daki �ekilde gösterildi�i 
gibi ok yönünde bast�r�n.

Klemens grubuna çok fazla kuvvet uygulanmas�n� ve kablo 
k�r�lmalar�na neden olmas�n� önlemek için kablolar� kablo ba�� ile 
sabitleyin. 

Önemli

K�skaç

Kabloyu 
yerle�tirin.

Kapa�� takarken ve üst gövdeyi alt gövdeye takarken yerlerine 
oturuncaya kadar itin.
Kapaklar yerine tam oturmazsa dü�erek ki�isel yaralanmalara, 
kumandan�n hasar görmesine veya ar�zalara neden olabilir. 

Önemli

■ Do�rudan duvar montaj� (kablonun duvardan geçirilmesi 
durumunda)
� Kabloyu uzaktan kumandan�n üst k�sm�ndaki eri�im 

deli�inden geçirin.
� Kapa��n kesip ç�kart�lan k�sm�n� macunla doldurun.
� Bir kablo kanal� kullan�n.

Montaj i�lemi böylece tamamlanm�� olur. 
Söküm i�lemi için a�a��daki talimatlar� izleyin.

Bo�luk 
kalmamal�

Duvar

Bo�lu�u macunla doldurun. Bir kablo kanal� 
kullan�n.

Kabloyu uzaktan kumandan�n 
üst k�sm�ndaki delikten geçirin.
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7. Önemli
■ Duvarda ölçülen iç s�cakl�k ile gerçek iç s�cakl�k aras�nda bir fark olu�abilir.

A�a��daki ko�ullarda iç birim üzerindeki s�cakl�k sensörünün kullan�lmas� önerilir.
� Uygun olmayan hava ak��� nedeniyle uzaktan kumandan�n monte edildi�i duvara besleme havas� kolayca ula�m�yor.
� Duvar s�cakl��� ve gerçek iç s�cakl�k aras�nda büyük fark mevcut.
� Duvar�n arka taraf� do�rudan d�� havaya maruz kal�yor.

■ Uzaktan kumanda ana/alt ayar� için bu K�lavuzdaki ba�lang�ç ayarlar� bölümüne bak�n.  

■ S�cakl�k sensör ayar� için a�a��daki k�lavuzlardan herhangi birine bak�n: City Multi için iç ünite Kurulum K�lavuzu; Mr Slim 
için bu k�lavuz.

■ Fabrikadan sevk s�ras�nda, ön kapa��n çal��t�rma arayüzüne koruyucu �erit uygulanmaktad�r.
Kullan�m öncesinde çal��t�rma arayüzündeki koruyucu �eridi ç�kar�n.

3 Kapak ve üst k�l�f�n tak�lmas�
Üst k�l�f�n üst k�sm�nda iki adet montaj t�rna�� 
mevcuttur.
	ki t�rna�� alt k�l�f üzerine geçirin ve üst k�l�f� yerine 
tak�n.
Kapa�� üst k�l�f�n tak�lmas�yla ayn� �ekilde üst k�l�f 
üzerine tak�n. 
Üst k�l�f�n s�k� �ekilde tak�l� oldu�undan ve bo�luk 
kalmad���ndan emin olun. 

Not: S�cakl�k h�zl� de�i�ti�inde do�ru olarak alg�lanamayabilir.

4-7 mm (5/32-9/32 inç) eninde düz ba�l� bir tornavida kullan�n. 
Daha dar veya daha geni� ba�l� bir tornavida kullan�m� kumanda 
gövdesine hasar verebilir.

Kumanda gövdesine hasar vermemek için tornavidan�n ucu 
tak�l�yken çevirmek için zorlamay�n.

Kontrol kart�na hasar vermemek için tornaviday� yuvaya zorlayarak 
sokmay�n.

Önemli

Kapa�� takarken ve üst gövdeyi alt gövdeye takarken 
yerlerine oturuncaya kadar itin.
Kapaklar yerine tam oturmazsa dü�erek ki�isel 
yaralanmalara, kumandan�n hasar görmesine veya 
ar�zalara neden olabilir.

Önemli
Bo�luk 
kalmamal�

Duvar
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8. Uzaktan kumanda dü�mesinin i�levleri

Ana menüdeki dü�me çal��malar�

(7) I��kl� LCD

(2) ��lev dü�meleri
      Soldan ba�layarak F1, F2, F3 ve F4 
(6) Çal��ma göstergesi
(1) ON/OFF dü�mesi

(4) RETURN dü�mesi
(3) MENU dü�mesi

(5) SELECT dü�mesi

(1) ON/OFF dü�mesi
�çmekan ünitesini ON/OFF için kullan�l�r.

(2) ��lev dü�meleri
Ana ekrandan çal��ma modunu seçmek veya s�cakl�k ve fan h�z�n� 
ayarlamak için kullan�n. 
Di�er ekranlardaki ö�eleri seçmek için kullan�n.

(3) MENU dü�mesi
Ana menüyü ça��rmak için kullan�n.

(4) RETURN dü�mesi
Önceki ekrana dönmek için kullan�n.

(5) SELECT dü�mesi
Ayar ekran�na geçmek veya ayarlar� kaydetmek için kullan�n.

(6) Çal��ma göstergesi
Normal çal��ma s�ras�nda aç�k kal�r. Ba�lang�ç s�ras�nda ve bir hata 
oldu�unda yan�p söner.

(7) I��kl� LCD
Nokta ekran. I��k kapat�ld���nda, herhangi bir dü�meye bas�lmas� ����� tekrar 
açar ve ekrana ba�l� olarak belirli bir süre aç�k kal�r. Herhangi bir dü�meye 
bas�lmas� ����� aç�k tutar.

Not: I��k kapand���nda, herhangi bir dü�meye bas�lmas� ����� açar ve i�levi 
yerine getirmez. (ON/OFF dü�mesi d���nda)

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Sayfa
�mleç F1 ve F2 dü�melerini kullanarak imleci istedi�iniz 

i�leve getirin ve SELECT dü�mesine basarak 
sonraki sayfaya gidin. Parola gerekebilir.

MENU, SELECT ve RETURN dü�melerinin i�levleri 
ayar ekranlar�nda görünecektir.

Dü�me i�lev k�lavuzu ekranlar�n alt�nda 
görünecektir.

MENU dü�mesine bas�lmas� Ana menüyü a�a��da 
gösterildi�i gibi açacakt�r. 
(Ayr�nt�lar için Bölüm 9.(2) "Ana ekran"a bak�n�z.)

1/3 Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

2/3 Restriction
Energy saving
Night setback
Filter information
Error information

3/3 Maintenance
Initial setting
Service

*1 Ayr�nt�lar için CD-ROM'daki Talimat K�lavuzuna bak�n�z.
*2 Bu k�lavuzda aç�klanm��t�r.
*3 �lk ayar ekranlar�nda 10 dakika veya servis ekranlar�nda 2 

saat (baz� ekranlarda 10 dakika) herhangi bir dü�meye 
bas�lmazsa, ekran otomatik olarak Ana ekrana 
dönecektir. Henüz kaydedilmemi� herhangi bir ayar 
kaybolacakt�r.

Menüde bulunan ö�eler ba�l� olan iç mekan ünitesi 
modeline ba�l�d�r. MA uzaktan kumandas� ile birlikte gelen 
k�lavuzlarda aç�klanmayan ö�eler için klima üniteleri ile 
birlikte gelen k�lavuzlara bak�n�z.

*1
*1
*1
*1
*1

*1
*1
*1
*1
*1

*1
*2 *3
*2 *3
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9. Gücü açma
MA uzaktan kumandas�n�n montaj k�lavuzunda verilen talimatlara göre do�ru bir �ekilde tak�ld���ndan ve gücü açmadan önce iç mekan ve 
d�� mekan ünitesi montaj�n�n tamamland���ndan emin olun.
(1) Güç aç�ld���nda, a�a��daki ekran görünecektir.

(2) Ana ekran
Ba�ar�l� bir �ekilde aç�ld�ktan sonra Ana ekran görünecektir. Ana ekran iki farkl� modda gösterilebilir: "Full" ve "Basic." Ekran modunu 
nas�l seçece�iniz ile ilgili olarak Bölüm 11 "Initial settings" k�sm�na bak�n�z. (Fabrika ayar� "Full.")

10. Test çal��mas� için <Bak�m parolas� gereklidir.>
(1) Bir test çal��mas� yapmadan önce iç mekan ünitesi Montaj K�lavuzundaki Test çal��mas� k�sm�na bak�n�z.
(2) Ana ekranda, MENU dü�mesine bas�n Service >Test run> Test run'� seçin.
(3) ON/OFF dü�mesine basarak gerekirse test çal��mas�n� iptal edin.
(4) Test çal��mas� hakk�nda ve test çal��mas� s�ras�nda olu�abilecek hatalar� nas�l i�leyece�iniz hakk�nda ayr�nt�l� bilgi için içmekan ünitesi 

Montaj K�lavuzuna bak�n.

11. �lk ayarlar (Uzaktan kumanda ayarlar�)
<Yönetici �ifresi gereklidir.>

Main display'den, Main menu>Initial setting'i seçin ve görünen ekrandaki uzaktan kumanda ayarlar�n� yap�n.

(1) Main/Sub ayar�
�ki uzaktan kumanda ba�lad���n�zda, bunlardan birinin alt kontrolör olarak atanmas� gereklidir.

Notlar
· Güç ilk kez aç�ld���nda, Di� seçim ekran� görünecektir. Bölüm 11 (8)'e bak�n�z. �stedi�iniz dili 

seçin. Sistem dil seçimi yap�lmadan çal��acakt�r.
· Baz� City Multi modellerine birden fazla uzaktan kumanda ba�lanamaz. Kullan�m uyumu ile 

ilgili belgelere (örn., kataloglar) bak�n�z.
Normal çal��ma (süreç tamamlanmas�n�n 

yüzdesini gösterir)

Notlar
· �ki uzaktan kumanda ba�lad���n�zda, bunlardan 

birini as�l di�erini yard�mc� kumanda olarak 
belirleyin. Main/Sub ayar�n� nas�l yapaca��n�z ile 
ilgili olarak Bölüm 11 "Initial settings" k�sm�na 
bak�n�z.

· Ekranda gösterilen simgeler için Talimat 
Kitapç���na bak�n�z.

Tam mod ana ekran 
 (ünite çal��m�yorken)

Tam mod ana ekran
 (ünite çal���rken)

Not: Bak�m parolas� hakk�nda bilgi için Bölüm 12 "Servis menüsü" k�sm�na bak�n.

Initial setting menu (1/2)
· Main/Sub
· Clock
· Main display
· Contrast
· Display details
  -Clock
  -Temperature
  -Room temp.
  -Auto mode

Initial setting menu (2/2)
· Auto mode
· Administrator password
· Language selection

Not: Ba�lang�ç �ifresi "0000" �eklindedir. 
�ifre de�i�imi hakk�nda bilgi için 
"Yönetici parolas� ayar�" k�sm�na (7) 
bak�n.

[Dü�me çal��mas�]
[1] F3 veya F4 dü�mesine bas�ld���nda, seçili olan ayar vurgulanm�� olarak gösterilecektir. 

"Sub"� seçin ve SELECT dü�mesine basarak de�i�ikli�i kaydedin.
[2] Ana menü ekran�na dönmek için MENU dü�mesine bas�n. (Bu dü�me daima Main menu 

ekran�n� açar.)

Please Wait
10%

Fri Fri

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Initial setting menu

Main menu:
Cursor Page

Main/Sub
Clock
Main display
Contrast
Display details

Main/Sub

Main / Sub

Select:
Cursor
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(2) Saat ayar�

(3) Ana ekran ayar�
F3 veya F4 dü�mesini kullanarak ekran modu "Full" veya "Basic"i seçin. (Fabrika ayar� "Full.")

(4) Ekran kontrast�

(5) Uzaktan kumanda ekran ayarlar� ayar�

[1] Saat ekran�

[2] S�cakl�k ünitesi ayar�

[Dü�me çal��mas�]
[1] �mleci F1 veya F2 dü�mesi ile istedi�iniz ö�eye ta��y�n.
[2] F3 veya F4 dü�mesi ile tarihi ve saati de�i�tirin ve SELECT dü�mesine basarak de�i�ikli�i 

kaydedin. De�i�iklik, ana ekrandaki saat ekran�nda gösterilecektir.
Not: Zaman� ekran�, haftal�k zamanlay�c�, zamanlay�c� ayar� ve hata geçmi�i için saat ayar� 

gereklidir. Ünite ilk kez kullan�ld���nda ya da uzun süre kullan�lmad���nda saat ayar� 
yapt���n�zdan emin olun.

Tam mod (Örnek)                         Temel mod (Örnek)

Not: Bu ayar sadece Main display içindir. Basic modda, zamanlay�c�daki kontrol durumunu gösteren simgeler ve ayarlar�n 
programlanmas� ekranda gösterilmeyecektir. Pervane, hava deli�i ve havaland�rma ayarlar� veya oda s�cakl���n�n her 
ikisi de görünmeyecektir.

[Dü�me çal��mas�]
F3 veya F4 dü�mesi ile LCD kontrast�n� ayarlay�n.
Mevcut seviye bir üçgen ile gösterilir.

Not: Farkl� ���k �artlar�nda veya kurulum yerlerinde görüntülemeyi iyile�tirmek için kontrast 
ayar�n� yap�n. Bu ayar tüm yönlerden görüntüleme yap�lmas�n� iyile�tiremez.

Uzaktan kumanda ile ilgili ö�eler için olan ayarlar� gerekti�i gibi yap�n.
SELECT dü�mesine basarak de�i�iklikleri kaydedin.

[Dü�me çal��mas�]
· Uzaktan kumanda ekran ayr�nt�lar� ayar ekran�ndan "Clock"u seçin ve F4 dü�mesine (De�i�tir) 

basarak saat ekran� ayar ekran�n� getirin. 
· F1'den F4'e kadar olan dü�meleri kullanarak "Yes"'i seçin (göster) veya "No"yu (gösterme) ve 

Ana ekran için olan format� seçin.
· SELECT dü�mesini kullanarak ayarlar� kaydedin. 
  (Fabrika ayarlar� "Yes" (göster) ve "24 h" biçimindedir.)

Saat ekran�: Yes (Zaman Main display'de gösterilir.)
No (Zaman Main display'de gösterilmez.)

Ekran biçimi: 24-hour biçimi
12-hour biçimi

AM/PM ekran� (Görüntüleme biçimi 12 saat oldu�unda uygulan�r): AM/PM saatten önce
AM/PM saatten sonra

Not: Zaman görüntüleme format� da zamanlay�c�da yans�t�lacak ve ayar ekran�n� programlayacakt�r. Zaman a�a��da gösterildi�i 
gibi gösterilecektir.
12-saatlik biçim: AM12:00 ~ AM1:00 ~ PM12:00 ~ PM1:00 ~ PM11:59
24-saatlik biçim:        0:00 ~       1:00 ~      12:00 ~     13:00 ~      23:59

[Dü�me çal��mas�]
�mleci görüntü ayr�nt�lar� ayar ekran�nda "Temperature"a getirin ve F3 veya F4 dü�melerini 
kullanarak istedi�iniz s�cakl��� seçin. (Fabrika ayar� Centigrade (°C)'d�r.)
· °C: S�cakl�k Centigrade olarak gösterilir. S�cakl�k iç ünitelerin modellerine göre 0,5- veya 1-

derecelik art��larla gösterilir.
· °F: S�cakl�k Fahrenheit olarak gösterilir.
· 1°C: S�cakl� 1-derecelik art��larla Santigrat olarak gösterilir. Bu ö�e bir alt uzaktan kumandada 

görünmeyecektir.

Clock

Select:
Cursor

2012/   01/   01      00:  00
yyyy/  mm/  dd      hh:  mm

Fri Fri

Cool

Mode Temp. Fan Mode Temp. Fan

Room AutoSet temp.
Cool AutoSet temp. Full / Basic

Main display

Cursor
Select:

DarkLight

Contrast

Main menu:

Display details

Cursor Change
Select:

Clock
Temperature
Room temp.
Auto mode

No  24h

Yes / No
Yes / No

 1

Clock display

Cursor Cursor
Select:

Clock
12h disp.
AM/PM disp.

Yes  No

Display details

CursorCursor
Select:

Clock
Temperature
Room temp.
Auto mode

No  24h

Yes / No
Yes / No

 1
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[3]Oda s�cakl���n� gösterme

[4]�Auto� (tek ayar noktas�) modu ekran ayar�

(6) Oto modu ayar�

(7) Yönetici parolas� ayar�

(8) Dil seçimi

[Dü�me çal��mas�]
�mleci görüntü ayr�nt�lar� ayar ekran�nda "Room temp"e getirin ve F3 veya F4 dü�melerini kullanarak istedi�iniz ayar� seçin. (Fabrika 
ayar� "Yes.")
· Yes: Oda s�cakl��� Main display'de görünür.
· No: Oda s�cakl��� Main display'de görünmez.

Not: "Yes" ayarland���nda dahi, oda s�cakl��� "Basic" modda Main display'de gösterilmez.

[Dü�me çal��mas�]
�mleci görüntü ayr�nt�lar� ayar ekran�nda "Auto mode"a getirin ve F3 veya F4 dü�melerini kullanarak istedi�iniz modu seçin.
(Fabrika ayar� "Yes.")
· Yes: �AUTO� (tek ayar noktas�) modunda çal���rken �AUTO COOL� veya �AUTO HEAT� gösterilir.
· No: AUTO modunda çal���rken sadece "AUTO" gösterilir.

[Dü�me çal��mas�]
�Auto� (tek ayar noktas�) veya �Auto� (çift ayar noktas�) modlar�n�n kullan�p kullan�lmayaca�� F3 
veya F4 dü�meleri kullan�larak seçilebilir. Bu ayar sadece iç mekan üniteleri �AUTO� modu i�levi 
ile ba�land���nda geçerlidir.
(Fabrika ayar� "Yes.")
SELECT dü�mesine basarak yap�lan de�i�iklikleri kaydedin.
· Yes: Çal��ma modu ayar�nda AUTO modu seçilebilir.
· No: Çal��ma modu ayar�nda AUTO modu seçilemez.

[Dü�me çal��mas�]
[1] Mevcut Yönetici parolas�n� (4 rakam) girmek için, F1 veya F2 dü�mesi ile imleci de�i�tirmek 

istedi�iniz haneye getirin ve her say�y� (0'dan 9'a kadar) F3 veya F4 dü�mesi ile de�i�tirin.
[2] SELECT dü�mesine bas�n.

Not: �lk yönetici parolas� "0000"d�r. �zinsiz giri�i önlemek için varsay�lan parolay� gerekti�inde 
de�i�tirin. Parolay� kullanacak ki�ilere bildirin.

Not: E�er yönetici parolan�z� unutursan�z, yönetici parolas� ayar ekran�ndan F1 ve F2 
dü�melerine ayn� anda üç saniye bas�l� tutarak parolan�z� varsay�lan parola olan "0000" 
de�erine getirebilirsiniz.

[3] E�er parola e�le�mezse, yeni parola girmeniz için bir pencere görünecektir. Yeni parolay� 
yukar�da aç�kland��� gibi yeniden girin ve SELECT dü�mesine bas�n.

[4] Parola de�i�tirme onay ekran�ndan F4 dü�mesine (OK) basarak de�i�ikli�i kaydedin. F3 
dü�mesine (Cancel) basarak de�i�ikli�i iptal edin.

Not: A�a��daki ö�elerin ayarlar�n� yapmak için yönetici parolas� gereklidir.
· Zamanlay�c� ayar�   · Haftal�k zamanlay�c� ayar�   · Enerji tasarrufu ayar�
· D��mekan ünitesi sessiz modu ayar�   · K�s�tlama ayar�
Bu ö�eler için ayarlar� nas�l yapaca��n�z ile ilgili olarak ayr�nt�l� bilgi almak amac�yla 
uzaktan kumandan�z ile birlikte gelen Talimat Kitapç���na bak�n�z.

[Dü�me çal��mas�]
F1'den F4'e kadar olan dü�meler ile imleci istedi�iniz dile getirin.
SELECT dü�mesine basarak ayar� kaydedin.

Auto mode

Auto mode Yes / No

Select:
Cursor

Administrator password

Enter administrator password

Select:
Cursor

Administrator password

Enter administrator password

Change administrator password.

Select:
Cursor

Administrator password

Enter administrator password

Update administrator password?

Cancel OK

Cursor
Select:

Français
Español
Português
Pycckий

Language selection

Cursor

English
Deutsch
Italiano
Svenska
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12. Servis menüsü (Bak�m parolas� gereklidir.)
Ana ekranda, MENU dü�mesine bas�n ve "Service"'yi seçerek bak�m ayarlar�n� yap�n.

Servis menüsü seçildi�inde, bir pencere aç�larak parola isteyecektir.
Mevcut bak�m parolas�n� (4 rakam) girmek için, F1 veya F2 dü�mesi ile imleci de�i�tirmek istedi�iniz haneye getirin ve her say�y� (0'dan 9'a 
kadar) F3 veya F4 dü�mesi ile de�i�tirin. Ard�ndan, SEÇ�M dü�mesine bas�n.

E�er parola e�le�irse, Service menüsü görünecektir.
Görünen menü türü ba�l� olan iç mekan ünite türüne ba�l�d�r (City Multi veya Mr. Slim).

(1) Test çal��mas� (City Multi ve Mr. Slim)

(2) Giri� Bak�m Bilgisi. (City Multi ve Mr. Slim)

(3) ��lev ayar� (Mr. Slim)

Not: �lk bak�m parolas� "9999"dur. �zinsiz giri�i önlemek için varsay�lan parolay� gerekti�inde 
de�i�tirin. Parolay� kullanacak ki�ilere bildirin.

Not: E�er bak�m parolan�z� unutursan�z, bak�m parolas� ayar ekran�ndan F1 ve F2 dü�melerine 
ayn� anda üç saniye bas�l� tutarak parolan�z� varsay�lan parola olan "9999" de�erine 
getirebilirsiniz.

<Mr. Slim> <City Multi>

Not: Belirli ayarlar� yapmak için klima ünitelerinin 
durdurulmas� gerekebilir. Sistem merkezi olarak kontrol 
edildi�inde yap�lamayacak baz� ayarlar bulunabilir.

Test çal��mas� menüsünü ça��rmak için Servis menüsünden "Test run"� seçin.
· Test run: Bu seçene�i seçerek bir test çal��mas� yap�n.
· Drain pump test run: �çmekan ünitesindeki tahliye pompas�nda test çal��mas� yapmak için bu 

seçene�i seçin. 
  Sadece test çal��mas� i�levini destekleyen iç mekan türü üniteler için geçerlidir.

Not: Test çal��mas� hakk�nda ayr�nt�l� bilgi için iç mekan ünitesi Montaj K�lavuzuna bak�n�z.

Servis menüsünden "Giri� bak�m bilgisi"ni seçerek Bak�m bilgisi ekran�n� ça��r�n. Ayarlar� nas�l 
yapaca��n�z hakk�nda bilgi için �çmekan ünitesi Montaj K�lavuzuna bak�n�z.
Not: A�a��daki ayarlar Bak�m Bilgi ekran�ndan yap�labilir.

�Model adlar�n� ve seri numaralar�n� kaydetme
D��mekan ve içmekan ünitelerinin model adlar�n� ve seri numaralar�n� girin. Girilen bilgiler 
Error information ekran�nda görünecektir. Model adlar�nda 18'e kadar karakter bulunabilir ve 
seri numaralar�nda ise 8'e kadar karakter bulunabilir.

�Bayi bilgisini kaydetme
Bayinin telefon numaras�n� girin. Girilen bilgi Error information ekran�nda görünecektir. 
Telefon numaras�nda 13'e kadar karakter bulunabilir.

�Bak�m bilgisini ba�latma
Yukar�daki ayarlar� ba�latmak için istedi�iniz ö�eyi seçin.

Gerekti�inde uzaktan kumandadan 
içmekan ünitesi i�levleri için ayarlar� 
yap�n.
Servis menüsünden "Function 
setting"i seçerek ��lev ayar� ekran�n� 
ça��r�n.

[Dü�me çal��mas�]
[1] F1'den F4'e kadar olan dü�meler ile içmekan ünitesi so�utucu 

adreslerini ayarlay�n ve ard�ndan SELECT dü�mesine basarak 
mevcut ayar� onaylay�n.

[2] �çmekan ünitelerinden gelen verileri 
toplama i�lemi tamamland���nda, 
mevcut ayarlar vurgulanarak 
gösterilir. Vurgulanmayan ö�eler 
hiçbir i�lev ayar�n�n yap�lmad���n� 
gösterir. Ekran görüntüsü "Unit 
No." ayar�na ba�l� olarak farkl�l�k 
gösterir. Genel Ö�eler

Service menu

Cursor
Select:

Enter maintenance password

Service menu Service menu

Cursor Cursor
Main menu: Main menu:

Test run
Input maintenance info.
Function setting
Check
Self check

Maintenance password
Remote controller check

Service menu Service menu

Cursor Cursor
Main menu: Main menu:

Test run
Input maintenance info.
Lossnay
Check
Self check

Maintenance password
Remote controller check

Service menu Service menu

Service menu: Service menu:

Not available.
Please stop the unit.

Not available.
Centrally controlled.

Test run menu

Cursor
Service menu:

Test run
Drain pump test run

Maintenance information

Cursor
Service menu:

Model name input
Serial No. input
Dealer information input
Initialize maintenance info.

Function setting

Cursor Address
Monitor:

Ref. address
Unit No. Grp./1/2/3/4/All

Function setting

Cursor Cursor
Request:

Ref. address
Mode 1
Mode 2
Mode 3
Mode 4

Grp.
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Tablo1. Function setting seçenekleri

(4) LOSSNAY ayar� (Sadece City Multi)
Bu ayar sadece City Multi ünitelerinin çal��mas� LOSSNAY üniteleri ile birbirine ba�land���nda gereklidir. Bu ayar Mr. Slim üniteleri için 
kullan�lamaz. Birbirine ba�lama ayarlar� uzaktan kumandan�n ba�l� oldu�u içmekan ünitesi için yap�labilir. (Bunlar ayr�ca onaylanabilir 
veya silinebilir.)

[3] F1 veya F2 dü�mesini kullanarak 
mod numaras�n� seçmek için 
imleci ta��y�n ve F3 veya F4 
dü�mesi ile ayar numaras�n� 
de�i�tirin.

[4] Ayarlar tamamland���nda, SELECT 
dü�mesine basarak ayar verisini 
uzaktan kumandadan içmekan 
ünitelerine gönderin.

[5] Geçi� ba�ar�l� bir �ekilde 
tamamland���nda, ekran ��lev ayar 
ekran�na dönecektir.Bireysel ö�eler

(Ünite No. 1'den 4'e kadar)

Not: � Yukar�daki ayarlar� gerekti�inde Mr. Slim ünitelerinde yap�n.
� City Multi ünitelerinde ayarlar� yapmak gerekti�inde Talimatlar Kitab�na bak�n.
� Tablo 1 her mod numaras� için ayar seçeneklerini özetler. �çmekan üniteleri için olan ilk ayarlar, mod numaralar� 

ve ayar numaralar� hakk�nda ayr�nt�l� bilgi için içmekan ünitesi montaj k�lavuzuna bak�n.
� Montaj çal��mas� tamamland�ktan sonra ilk ayarlardan herhangi biri de�i�tirilmi�se tüm i�levler için ayarlar� yazd���n�zdan 

emin olun.

Mod No. Mod Ayarlar Ayar No. Ünite say�lar�
01 Automatic recovery after power failure Engelle 1 Ünite say�s� için "Grp." ayarlay�n.

Bu ayarlar ba�l� olan tüm içmekan üniteleri 
için geçerlidir.

Etkinle�tir (Gücü geri yükledikten sonra dört dakikal�k bekleme zaman� gereklidir.) 2
02 Thermistor selection 

(içmekan s�cakl�k saptamas�)
Çal��an içmekan ünitelerinin ortalama s�cakl�k okuma de�eri 1
Uzaktan kumandan�n ba�l� oldu�u (sabitlendi�i) içmekan ünitesindeki termistör 2
Uzaktan kumandadaki yerle�ik sensör 3

03 LOSSNAY connection Ba�l� de�il 1
Ba�l� (içmekan üniteleri ile d��mekan hava giri�i olmadan) 2
Ba�l� (içmekan üniteleri d��mekan hava giri�i ile) 3

04 Power voltage 240 V 1
220 V, 230 V 2

05 AUTO mode Etkinel�tir (Ünite otomatik olarak etkili enerji tasarrufu çal��mas� kazan�r.) 1
Engelle 2

07 Filter sign 100 saat 1
Ünite numaras� için "1, 2, 3, 4, or All"u 
ayarlay�n.
Bu ayarlar her içmekan ünitesi için geçerlidir.
� E�er "1, 2, 3 veya 4" Ünite numaras� için 

ayarlanm��sa, ayarlar ba�lanan içmekan 
ünitelerinin say�s�ndan ba��ms�z olarak 
sadece belirtilen içmekan ünitesinde 
uygulan�r (dört üniteden biri).

� E�er "ALL" Ünite numaras� için 
ayarlanm��sa, ba�l� olan içmekan 
ünitelerinin say�s�ndan ba��ms�z olarak 
ayarlar ba�l� olan tüm içmekan üniteleri için 
uygulan�r (dört üniteden biri).

2500 saat 2
Gösterilmiyor 3

08 Fan speed Sessiz modu (veya standart) 1
Standart (veya Yüksek tavan 1) 2
Yüksek tavan (veya Yüksek tavan 2) 3

09 Outlet 4 yönlü 1
3 yönlü 2
2 yönlü 3

10 Optional parts Hay�r 1
(Yüksek verimli filtre) Evet 2

11 Vane Pervane yok (veya pervane ayar No.3 etkili.) 1
Pervane ile donat�ld� (Pervane ayar No.1 etkili.) 2
Pervane ile donat�ld� (Pervane ayar No.2 etkili.) 3

Not: � E�er ba�l� ise ayarlar� yapmak için merkezi kontrolör kullan�n.
� �çmekan ünitelerinin çal��mas�n� LOSSNAY üniteleri ile ba�lamak için, TÜM içmekan ünitesi adreslerini grup içinde ve 

LOSSNAY ünitesinde ba�lad���n�zdan emin olun.

[Dü�me çal��mas�]
[1] Servis menüsünden "Lossnay" 

seçildi�inde, seçili olan ba�l� 
içmekan ünitesinin LOSSNAY 
adreslerini kaydetmek için 
uzaktan kumanda otomatik 
olarak aramaya ba�layacakt�r.

[2] Arama tamamland���nda, 
uzaktan kumandaya ba�lanan 
içmekan ünitelerinin en küçük 
adresi ve birbirine ba�l� 
LOSSNAY ünitesinin adresi 
görünecektir. E�er hiçbir 
LOSSNAY ünitesi içmekan 
üniteleri ile ba�lanmam��sa "--" 
görünecektir . 

E�er hiçbir ayar�n yap�lmas� gerekmiyorsa, RETURN 
dü�mesine basarak Service menüsüne gidin.

LOSSNAY ara ba�lant� ayar�n� yapmak için

[3] �çmekan ünitesinin adreslerini girin ve LOSSNAY ünitesi 
araba�lant�s�n� F1 'den F4'e kadar olan dü�meler ile yap�n, 
"Function" k�sm�ndan "Set"'i seçin ve SELECT dü�mesine basarak 
ayarlar� kaydedin. "Sending data" ekranda görünecektir. E�er ayar 
ba�ar�l� bir �ekilde tamamlan�rsa, "Setting completed" görünecektir.

Function setting

Cursor Cursor
Request:

Ref. address
Mode 7
Mode 8
Mode 9
Mode11

Unt # 1
Function setting

Ref. address

Sending data

Grp.

Lossnay
IU address
Lossnay address

Collecting data

Lossnay

Cursor Address
Select:

IU address
Lossnay address
Function   Set/Conf/Del.

LossnayLossnay

Return:

IU address
Lossnay address

IU address
Lossnay address

Sending data Setting completed
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(5) Kontrol

(6) Tan�lama i�levi.

LOSSNAY adresini aramak için

[4] Uzaktan kumandan�n ba�land��� içmekan ünitesi adresini girin, "Function" 
k�sm�ndan "Conf" seçin ve SELECT dü�mesine bas�n. "Collecting data" 
ekranda görünecektir. E�er sinyal do�ru al�n�rsa, içmekan ünitesinin adresi 
ve LOSSNAY adresi görünecektir. Hiçbir LOSSNAY ünitesi bulunamad���nda 
"--" görünecektir . Girilen adres ile e�le�en hiçbir içmekan ünitesi 
bulunamazsa "Unit not exist" görünecektir.

Ara ba�lant� ayar�n� silmek için

[5] Uzaktan kumandan�n ba�land��� LOSSNAY ünitesi ile içmekan üniteleri 
aras�ndaki ara ba�lant� ayar�n� silmek için, içmekan ünitesi adresini ve 
LOSSNAY adresini F1'den F4'e kadar olan dü�meleri kullanarak girin, 
"Function"'da "Del." seçin ve SELECT dü�mesine bas�n. "Deleting" 
görünecektir. E�er silme i�lemi ba�ar�yla tamamlan�rsa ekran arama sonuç 
ekran�na dönecektir. Girilen adres ile e�le�en hiçbir içmekan ünitesi 
bulunamazsa "Unit not exist" görünecektir. E�er silme i�lemi yap�lamazsa, 
ekranda "Request rejected" belirecektir.

Kontrol menü ekran�n� ça��rmak için Servis menüsünden "Check"'i seçin.
Görünen menü türü ba�l� olan içmekan ünitelerinin türüne ba�l�d�r (City Multi 
veya Mr. Slim). 
(City Multi ba�land���nda, sadece "Error history" menüde görünecektir.)

<Mr. Slim>

[1] Hata geçmi�i
  Kontrol menüsünden "Error 

history"'yi seçin ve SELECT 
dü�mesine basarak 16'ya kadar 
hata geçmi�i kayd�n� görüntüleyin. 
Her sayfada dört kay�t gösterilir ve 
ilk sayfan�n en üstündeki kay�t en 
son hata kayd�n� gösterir.

"Hata geçmi�i silindi" ekranda 
görünecektir. Kontrol menüsü ekran�na 
gitmek için Return dü�mesine bas�n.

[2] Check menu'sündeki di�er 
seçenekler (Sadece Mr. Slim)

  A�a��daki seçenekler Kontrol 
menüsündeki Mr. Slim ünitelerinde 
bulunmaktad�r.

[Hata geçmi�ini silme]
Hata geçmi�ini silmek için hata 
geçmi�ini gösteren ekrandan F4 
dü�mesine (Delete) bas�n. Bir onay 
ekran� görünerek hata geçmi�ini 
silmek isteyip istemedi�inizi 
soracakt�r.
F4 dü�mesine (OK) basarak 
geçmi�i silin.

�So�utucu hacim kontrolü
�So�utucu kaçak kontrolü
�Düzgün bak�m
�Talep kodu

  Bu seçenekler sadece Mr. Slim ünitelerinde vard�r. 
  Ayr�nt�lar için lütfen içmekan ünitesi Montaj K�lavuzuna bak�n�z.

Her ünitenin hata geçmi�i uzaktan kumandadan kontrol edilebilir.
[Prosedürler]
[1] Service menu'sünden "Self check"i seçin ve SELECT dü�mesine basarak 

Kendi Kendine kontrol ekran�n� görüntüleyin.
[2] F1 veya F2 dü�mesi ile so�utucu adresini (Mr. Slim) veya M-NET adresini 

(City Multi) girin ve SELECT dü�mesine bas�n.
[3] Hata kodu, ünite say�s�, davran��� ve temas kurulurkenki (Sadece City Multi) 

içmekan ünitesi sinyal ON/OFF durumu görünecektir.  E�er hiçbir hata 
geçmi�i yoksa "-" görünecektir.

<Mr. Slim>                      <City Multi>

                    <Mr. Slim>                        <City Multi>

Hiçbir hata geçmi�i yok

LossnayLossnay

Return:

IU address
Lossnay address

IU address
Lossnay address

Collecting data Unit not exist

LossnayLossnay

Return:

IU address
Lossnay address

IU address
Lossnay address

Deleting Request rejected

Check menu

Cursor
Service menu:

Error history
Refrigerant volume check
Refrigerant leak check
Smooth maintenance
Request code

Error history

Page Delete
Check menu:

Error  Unt#     dd/mm/yy
Error history

Check menu:

Error history deleted

Error history

Cancel OK

Delete error history?

Self check Self check

Select: Select:

Ref. address M-NET address

Address Address

Self check Self check
Ref. address

Contact

Return:Return:
Reset Reset

M-NET address

Error Unt # ErrorGrp.IC Grp.IC

Self check

Contact

Return:
Reset

M-NET address

Error Grp.---- ---
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(7) Bak�m parolas�n� ayarlama
Bak�m parolas�n� de�i�tirmek için a�a��daki ad�mlar� yerine getirin.

13. Uzaktan kumanda kontrolü
Uzaktan kumanda do�ru çal��mad���nda, sorunu gidermek için uzaktan kumanda kontrol i�levini kullan�n.
(1) Uzaktan kumanda ekran�n� kontrol edin ve herhangi bir�ey gösterilip gösterilmedi�ine bak�n (sat�rlar dahil). 

E�er do�ru gerilim (8,5-12 VDC) uzaktan kumandaya verilmezse uzaktan kumandada hiçbir�ey görünmeyecektir. E�er böyle bir durum 
olu�ursa, uzaktan kumandan�n kablosunu ve içmekan ünitelerini kontrol edin.
[Prosedürler]
[1] Servis menüsünden "Remote controller check"i seçin ve SELECT dü�mesine basarak uzaktan kumanda kontrolünü ba�lat�n ve 

kontrol sonuçlar�na bak�n. Uzaktan kumanda kontrolünü iptal etmek ve Uzaktan kumanda kontrol menüsü ekran�ndan ç�kmak için 
MENU veya RETURN dü�mesine bas�n. Uzaktan kumanda kendi kendine ba�lamayacakt�r.

OK: Uzaktan kumanda ile ilgili bir sorun bulunamad�. Sorunlar için di�er k�s�mlar� kontrol edin.
E3, 6832: Aktarma hatt�nda veya içmekan ünitesinde veya di�er uzaktan kumandada gürültü olmas� ar�zad�r. Aktarma hatt�n� ve di�er 

uzaktan kumandalar� kontrol edin.
NG (ALL0, ALL1): Alma-gönderme devresi ar�zas�. Uzaktan kumandan�n de�i�tirilmesi gereklidir.
ERC: Veri hatas� say�s� uzaktan kumandadan aktar�lan veri bitlerinin say�s� ile aktarma hatt�ndan gerçekte geçen bitler aras�ndaki farkt�r. 

E�er veri hatalar� bulunursa, d�� gürültü etkile�imi için aktarma hatt�n� kontrol edin.

[2] Uzaktan kumanda kontrol sonuçlar� gösterildikten sonra e�er SELECT dü�mesine bas�lm��sa, uzaktan kumanda kontrolü bitecek ve 
uzaktan kumanda kendili�inden yeniden ba�layacakt�r.

[Hata geçmi�ini s�f�rlama]
[1] Hata geçmi�ini gösteren 

ekrandaki F4 dü�mesine (Reset) 
bas�n. Bir onay ekran� görünerek 
hata geçmi�ini silmek isteyip 
istemedi�inizi soracakt�r.

[2] F4 dü�mesine (OK) basarak 
hata geçmi�ini silin. Silme i�lemi 
yap�lamazsa, "Request rejected" 
görünecek ve e�er girilen adres 
ile ilgili hiçbir içmekan ünitesi 
bulunamazsa "Unit not exist" 
görünecektir. 

[Prosedürler]
[1] Service menu'sünden "Maintenance password"u seçin ve yeni parola girmek için ekran� 

ça��rmak üzere SELECT dü�mesine bas�n.
[2] �mleci F1 veya F2 dü�mesini kullanarak de�i�tirmek istedi�iniz haneye getirin ve F3 veya F4 

dü�mesi ile her bir haneyi istedi�iniz numaraya (0'dan 9'a kadar) getirin.
[3] Yeni parolay� kaydetmek için SELECT dü�mesine bas�n.
[4] Bak�m parolas�n� de�i�tirmek isteyip istemedi�inizi soran bir onay ekran� görünecektir. F4 

dü�mesine (OK) basarak de�i�ikli�i kaydedin. F3 dü�mesine (Cancel) basarak de�i�ikli�i iptal 
edin.

[5] Parola güncellendi�inde "Changes saved" görünecektir.
[6] MENU dü�mesine basarak Service menu'süne dönün veya RETURN dü�mesine basarak 

"Maintenance password" ekran�na geri gidin.

"Remote controller check"i seçin.                                                                                Uzaktan kumanda kontrol sonuçlar� ekran�
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