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کولـــــر گازی

 گارانتی این محصول در صورتی معتبر است که توسط نمایندگان مجاز 
شرکت  نصب و راه اندازی گردد .

پیش از استفاده از این محصول ، حتما  این دفترچه را مطالعه نموده  و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید .
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در راســتای سیاســت شــرکت بــرای بهبــود مســتمر محصــول ، ممکــن اســت مشــخصات ظاهــری 
و ابعــادی ، اطاعــات فنــی و لــوازم جانبــی ایــن دســتگاه بــدون اطــاع قبلــی تغییــر کــرده باشــد .



مصرف کننده محترم
از اینکــه محصــول هیمالیــا را انتخــاب کــرده ایــد ، سپاســگزاریم . ایــن دفترچــه راهنمــای بــه شــما ایــن امکان 
را مــی دهــد تــا بهتریــن اســتفاده را از محصــول خریــداری شــده انجــام دهیــد. ایــن دســتورالعمل هــا حــاوي 
اطالعــات مهمــي در زمینــه اســتفاده ایمــن، نصــب و مراقبــت از دســتگاه حاضــر مــي باشــد. تعــداد زیــادی 
ــد کــرد . لطفــا در حفــظ و  ــدا خواهی ــی پی ــب یاب ــا مشــکالت رایــج را در مبحــث عی از پاســخها در رابطــه ب

نگهــداری ایــن دفترچــه هــا کوشــا باشــید.
    انتخــاب ســفارش صحیــح ، تعویــض قطعــات یــا ســایر خدمــات  مــي توانــد موجــب صرفــه جویــي در 
هزینــه هــاي مربــوط بــه ایــاب ذهــاب و دیگــر هزینــه هــا شــود. بــه همیــن دلیــل همــواره اطالعــات ذیــل را 

در مــورد دســتگاه خــود ارائــه دهیــد :

شماره مدل:
شماره سریال:

تاریخ خرید:

دستورالعمل های ایمنــی و توصیه هایی برای کاربــر

•  این راهنما را قبل از نصب و استفاده از دستگاه مطالعه کنید.
• در هنگام نصب اجزای داخلی و بیرونی ، مراقب باشید که کودکان به این نقاط دسترسی نداشته باشند.

• ممکن است حوادث پیش بینی نشده ای اتفاق بیفتد.
• مطمئن شوید که پایه یونیت خارجی کامال محکم بسته شده است.

 • مطمئــن شــوید کــه هــوا وارد مبــرد نشــود و هنگامــی کــه کولــر گازی را حرکــت مــی دهیــد مطمئــن شــوید کــه گاز مبــرد نشــت نکنــد.
• بعد از  نصب کولر گازی سیکل آزمایشی را انجام دهید و اطالعات عملکردی آن را ثبت کنید.

• مشخصات فیوز نصب شده در یونیت کنترل داخلی  250 ولت و 5 آمپر است.
• کاربر باید یونیت داخلی را به وسیله فیوز مناسب جهت حفاظت در برابر نوسانات ولتاژ روی دستگاه محافظت کند.

• مطمئــن شــوید کــه ولتــاژ اصلــی بــا ولتــاژ چــاپ شــده روی برچســب مشــخصات یکســان باشــد. ســوئیچ یــا دو شــاخه را تمیــز نگــه 
داریــد. دوشــاخه را بــه درســتی و محکــم داخــل پریــز قــرار دهیــد تــا بدیــن وســیله خطر بــرق گرفتگــی یــا آتــش ســوزی را از بیــن ببرید. 
مطمئــن شــوید کــه ولتــاژ اصلــی بــا ولتــاژ اســمی روی برچســب مشــخصات یکســان باشــد. ســوئیچ یــا دو شــاخه را تمیــز نگــه دارید. 

دوشــاخه را بــه درســتی و محکــم داخــل پریــز قــرار دهیــد تــا بدیــن وســیله خطــر بــرق گرفتگــی یــا آتــش ســوزی را از بیــن ببریــد. 
•  دســتگاه بایــد مجهــز بــه وســیله ای )فیــوز و پریــز جداگانه(بــرای قطــع بــرق همــه قطبهــا باشــد تــا در زمــان ورود ولتاژ بیــش از حد 

) III( بتــوان آن را قطــع کــرده بــه ایــن معنــی اســت کــه بایــد ســیم کشــی مطابــق بــا قوانین ســیم کشــی انجام شــده باشــد.



دستورالعمل های ایمنــی و توصیه هایی برای کاربــر

• کولر باید توسط افراد حرفه ای یا واجد شرایط نصب شود. 
• دســتگاه را در فاصلــه کمتــر از 50 ســانتی متــری مــواد اشــتعال زا )الــکل و غیــره( یــا قوطــی هــای تحــت فشــار )بــه عنــوان مثــال قوطی 

هــای اســپری( نصــب نکنید.
• در صــورت اســتفاده از دســتگاه در مناطقــی کــه امــکان تهویــه وجــود نــدارد ، احتیــاط الزم بــرای جلوگیــری از هــر گونــه نشــت گاز 

باقیمانــده در هــوا و خطــر آتــش ســوزی بایــد وجــود داشــته باشــد.
• مــواد بســته بنــدی قابــل بازیافــت هســتند و بایــد در ســطل هــای جداگانــه زبالــه دور ریختــه شــوند. کولــر گازی را در پایــان عمــر مفید 

خــود بــه محــل مخصــوص جمــع آوری زبالــه و بازیافــت اینگونــه دســتگاهها تحویــل دهید.
• از کولــر گازی تنهــا همانطــور کــه در ایــن دفترچــه گفتــه شــده اســت، اســتفاده کنیــد. ایــن دســتورالعمل هــا هــر شــرایط یــا موقعیتــی 

را  پوشــش نمــی دهنــد. ماننــد هــر وســیله خانگــی برقــی نصــب ، تعمیــر و نگهــداری آن را بــه خدمــات پــس از فــروش مجــاز بســپارید .
•  این دستگاه باید بر اساس قوانین استاندارد کشور نصب شود.

• قبل از دستیابی به ترمینال ها ی الکتریکی ، تمام مدارهای برق باید از منبع برق جدا شوند.
• دستگاه باید مطابق با مقررات ملی سیم کشی نصب شود.

• کودکانــی 8 ســال بــه بــاال و افــراد دارای توانایــی محــدود جســمی ، احساســی یــا فکــری و افــراد فاقــد تجربــه و دانــش در صورتــی مــی 
تواننــد از ایــن دســتگاه اســتفاده کننــد کــه نظــارت یــا راهنمایــی مربــوط بــه اســتفاده ایمــن از ایــن دســتگاه بــه آنهــا داده شــده باشــد 

دستورالعمل های ایمنــی و توصیه هایی برای کاربــر

وخطــرات احتمالــی آن را درک کــرده باشــند. کــودکان نبایــد بــا دســتگاه بــازی کننــد. تمیــز کــردن و نگهــداری آن نباید توســط کــودکان بدون 
نظــارت انجــام شــود.

• سعی نکنید کولرگازی را به تنهایی نصب کنید. همیشه با پرسنل مجرب ف تمیاس بگیرید.
• تمیــز کاری و تعمیــر بایــد بــه وســیله نیروهــای فنــی متخصــص انجــام شــود. قبــل از هرگونــه تمیــزکاری یــا تعمیــر ، دســتگاه را از بــرق 

ــع کنید. ــی قط اصل
• مطمئــن شــوید کــه ولتــاژ نوشــته شــده روی پــالک مشــخصات فنــی بــا ولتــاژ منــزل شــما یکســان باشــد. ســوئیچ یــا دوشــاخه را تمیز 
نگــه داریــد. دوشــاخه بــرق را بــه درســتی و محکــم داخــل پریــز قــرار دهیــد تــا از خطــر بــرق گرفتگــی یــا آتــش ســوزی در نتیجــه اتصــال 

نامناســب جلوگیــری کنید.
• هنگامــی کــه دســتگاه در حــال کار اســت ، دوشــاخه را از بــرق نکشــید ، زیــرا ایــن امــر باعــث ایجــاد جرقــه زدن و در نتیجــه آتــش ســوزی 

می شــود.
• ایــن دســتگاه بــرای تهویــه هــوا در محیــط هــای خانگــی ســاخته شــده اســت و نبایــد بــرای اهــداف دیگــری مانند خشــک کــردن لبــاس ، 

خنــک کــردن غــذا و غیره اســتفاده شــود.
• مــواد بســته بنــدی قابــل بازیافــت هســتند و بایــد در ســطل هــای پســماند مجــزا ریختــه شــوند. کولــر گازی را در پایــان عمــر مفیــد بــه 

یکــی از مراکــز ویــژه جمــع آوری زبالــه ببریــد.



 • همیشــه از دســتگاه بــا فیلتــر هــوای نصــب شــده اســتفاده کنیــد. اســتفاده دســتگاه بــدون فیلتــر هــوا مــی تواند باعــث تجمع بیــش از 
حــد گــردو غبــار یــا ضایعــات در قســمت هــای داخلــی دســتگاه بــا خرابــی هــای احتمالــی بعدی شــود.

•  مســئول نصــب دســتگاه توســط خدمــات پــس از فــروش متخصــص بایــد صــورت گیــرد ، و نصــاب بایــد بررســی کنــد دســتگاه طبق • 
• قانــون بــه ارت ) اتصــال زمیــن (متصــل شــده اســت و یــک مــدار شــکن حرارتــی هــم نصب شــده باشــد. 

• باتری های کنترل از راه دور دستگاه را باید به درستی بازیافت کرد یا دور انداخت.
• دفع باتری های کارکرده : لطفًا باتری ها را به عنوان پسماندهای شهری در محل جمع آوری قابل دسترسی دور بریزید.

• هرگــز بــه مــدت طوالنــی در معــرض جریــان هــوای ســرد قــرار نگیریــد. قــرار گرفتــن مســتقیم در زیــر جریــان هــوای ســرد مــی توانــد 
بــرای ســالمتی شــما خطرنــاک باشــد. مراقبــت هــای ویــژه بایــد بــرای کــودکان ، افــراد مســن یــا بیمــار صــورت گیــرد.

• اگــر دســتگاه دود مــی کنــد یــا بــوی ســوختگی مــی دهــد ، بالفاصلــه منبــع بــرق تغذیــه دســتگاه را قطــع کــرده و بــا مرکــز خدمــات 
پــس از فــروش تمــاس بگیریــد.

• استفاده طوالنی مدت از دستگاه در چنین شرایطی می تواند باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.
• تعمیــرات فقــط توســط افــراد مجــرب مرکــز خدمــات پــس از فــروش شــرکت انجــام شــود. تعمیــرات نادرســت مــی توانــد کاربــر را در 

معــرض خطــر بــرق گرفتگــی و مــواردی نظیــر آن قــرار دهــد.
• اگر پیش بینی می کنید که نمی خواهید از دستگاه به مدت طوالنی استفاده کنید ، کلید اتوماتیک را غیر فعال کنید.

دستورالعمل های ایمنــی و توصیه هایی برای کاربــردستورالعمل های ایمنــی و توصیه هایی برای کاربــر

• جهت جریان هوا باید به درستی تنظیم شود.
• پره ها باید در حالت گرم کردن به سمت پایین و در حالت خنک کردن به سمت باال باشند.

• از کولــر گازی همانطــور کــه در دفترچــه آمــده اســتفاده کنیــد. ایــن دســتورالعمل هــا بــرای همــه موقعیتهــا و  شــرایط پیــش بینــی 
نشــده، تهیــه شــده  اســت. 

• مطمئــن شــوید هنگامــی کــه بــه مــدت طوالنــی از دســتگاه اســتفاده نمــی کنید و قبــل از هــر گونــه تمیــز کاری یــا تعمیــر ، آن را از برق 
ــرده اید . ــدا ک ج

• انتخاب مناسب ترین دما می تواند از آسیب رساندن به دستگاه جلوگیری کند.



قوانین ایمنی و ممنوعیت ها

• ســیم بــرق را خــم نکنیــد ، نکشــید یــا فشــار ندهیــد زیــرا ایــن امــر مــی توانــد بــه آن آســیب برســاند. شــوک هــای الکتریکــی یــا آتــش 
ســوزی هــای احتمالــی، بــه دلیــل خرابــی ســیم بــرق پیــش مــی آینــد . فقــط افــراد متخصــص بایــد کابــل بــرق آســیب دیــده را تعویــض 

. کنند
• وقتی پابرهنه هستید یا نقاطی از بدنتان خیس یا مرطوب است ، دستگاه را لمس نکنید.

• دریچه ورودی یا خروجی هوا را در قسمت داخلی و یا قسمت خارجی مسدود نکنید.
• انسداد این دهانه ها منجر به کاهش کارایی دستگاه شده  و باعث خرابی ها یا آسیب های احتمالی می شود.

• به هیچ وجه دستگاه را دستکاری نکنید.
• دستگاه را در محیط هایی نصب نکنید که گاز ، روغن یا گوگرد وجود دارد یا نزدیک منابع گرمایی قرار ندهید.

• ایــن دســتگاه نبایــد توســط افــرادی )از جملــه کــودکان( کــه توانایــی جســمی ، حســی یــا ذهنــی کمــی دارنــد یــا فاقــد تجربــه و دانــش 
کافــی هســتند مــورد اســتفاده قــرار گیــرد  ، مگــر اینکــه شــخصی کــه مســئولیت آنهــا را بــه عهــده دارد آمــوزش اســتفاده از دســتگاه را 

بــه آنهــا داده باشــد یــا مراقــب آنهــا باشــد. 
  • به دستگاه تکیه ندهید  یا هر گونه شی سنگین یا داغ روی سطح آن نگذارید. 

• هنگام کار کولر گازی پنجره ها یا دربها را برای مدت طوالنی باز نگذارید.
 • جریان هوا را به سمت گیاهان یا حیوانات هدایت نکنید.

قوانین ایمنی و ممنوعیت ها

• قرار گرفتن مستقیم در معرض جریان هوای سرد کولر گازی می تواند تأثیرات منفی روی گیاهان و حیوانات بگذارد.
 • کولر را در تماس با آب قرار ندهید.

• عایق الکتریکی ممکن است آسیب ببیند و در نتیجه باعث برق گرفتگی شود.
• از قرار دادن هر گونه اشیا روی یونیت بیرونی خودداری کنید.

• هرگز برچسب یا اشیای مشابه را درون دستگاه نچسبانید. این می تواند باعث آسیب شود.
• بایــد مطمئــن شــوید کــه کــودکان بــا دســتگاه بــاری نمــی کننــد. در صــورت خــراب شــدن ســیم بــرق ، بــرای جلوگیــری از خطــر بایــد 

توســط خدمــات پــس از فــروش ، نماینــده فــروش یــا افــراد مجــرب تعویــض انجــام گیــرد.
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نام قسمت های دستگاه

یونیت داخلی

کنترل از راه دور

برچسب مشخصات 
فنی اجزای داخلی 

روکش ترمینال برق

یونایزر
 )در صورت نصب(

برچسب تیغه ها
مشخصات 
فنی اجزای 

داخلی 

پره های 
کنترل جهت 

جریان هوا دکمه
 اضطراری

پنل جلویی
فیلتر هوا نمایشگر ال ای دی

چشم الکترونیک

یونیت خارجـی

درپوش

شیر سرویس ) رفت (

شیر سرویس ) برگشت  (

شبکه خروجی هوا

برچســب مشــخصات 
فنــی یونیــت خارجــی

کولر گازی دیواری
• کولــر گازی از دو یــا چنــد یونیــت ســاخته شــده 
اســت کــه از طریــق لولــه هــای مســی )یــا عایــق 
ــم  ــه ه ــی ب ــای الکتریک ــب( و کابله ــدی مناس بن

متصــل مــی شــوند.
• بخــش داخلــی دســتگاه روی دیــوار اتاقهــا نصب 

ــود. می ش
ــا  ــن ی ــف زمی ــتگاه روی ک ــی دس ــش خارج • بخ
روی دیــوار بــر روی براکــت هــای مناســب نصــب 

مــی شــود.
• مشــخصات فنــی کولــر گازی بــر روی برچســب 
هایــی کــه روی یونیتهــای داخلــی و خارجــی قرار 

داده شــده اســت چــاپ شــده اســت.
ــودار  ــورت نم ــه ص ــط ب ــاال فق ــکال ب ــه: اش  توج
ــد و  ــده ان ــه ش ــر گرفت ــتگاه در نظ ــاده از دس س
ممکــن اســت بــا ظاهــر یونیتهایــی کــه خریــداری 

مــی کنیــد تطابــق نداشــته باشــند.
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نمایشگر یونیت داخــــــلی

برق

مر
تای )run(کار کردن

نمایشگر دمــا
)در صورت وجود(
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نشان می دهد که یونیت و
دارای برق است

خواب
تایمر

)run(کار کردن

نمایشگر دمــا
)در صورت وجود(

نمایشگر دمــا
)در صورت وجود(

وضعیت اقتصادی

ــده  ــه ش ــتگاه تهی ــماتیک از دس ــورت ش ــه ص ــط ب ــاال فق ــکال ب اش
ــی  ــداری م ــه خری ــی ک ــر یونیتهای ــا ظاه ــت ب ــن اس ــت  و ممک اس

ــند. ــته باش ــق نداش ــد تطاب کنی
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نشان می دهد که یونیت دارای برق است

نشان می دهد که یونیت 
دارای برق است

وضعیت خواب

خواب
ضعیت 

و

تایمر

تایمر

یونیت در حال کار

یونیت در حال کار

نمایشگر دمــا )در صورت وجود(

نمایشگر دمـا 
)در صورت وجود(

دکـمه اضطراری

دکـمه اضطراری

عملکرد اضطراری و روشن کردن مجدد اتوماتیک 

عملکرد  روشن کردن مجدد اتوماتیک 
ایــن دســتگاه توســط ســازنده دارای قابلیت روشــن کــردن مجدد اســت.
بــا ایــن عملکــرد کولــر گازی مــی تواند تنظیمــات انتخــاب شــده رابعد از 

یــک قطع بــرق یــا افــت ولتــاژ نگــه دارد.
برای غیر فعال کردن این قابلیت ، به روش زیر عمل کنید:

1-گولر گازی را خاموش کنید و از برق بکشید.
2-هنگامــی کــه کولــر را بــه بــرق مــی زنیــد دکمــه اضطــراری را فشــار 

. هید د
s-3دکمــه اضطــراری را بیــش از 10 ثانیــه نگــه داریــد تــا چهــار صــدای 

بیــپ از یونیت شــنیده شــود.
بــرای فعــال کــردن ایــن قابلیــت ، مجــدد همیــن رونــد را تــا زمانــی کــه 

ســه صــدای بیــپ کوتــاه بشــنوید دنبــال کنیــد
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دکـمه اضطراری

پنل جلویی

دکمــه اضطــراری ممکــن اســت در بعضــی از مــدل ها، در قســمت 
ســمت راســت، یونیــت، زیــر پنــل جلویی باشــد.

عملکرد اضطراری
اگر کنترل از راه دور را گم کرده اید به روش زیر عمل کنید:

پنــل جلویــی یونیــت را بلنــد کنیــد تــا بــه دکمــه اضطــراری کولــر 
گازی دسترســی پیــدا کنیــد.

ــا  ــر گازی ب ــک بیپ(،کول ــار دهید)ی ــار فش ــک ب ــه را ی ــر دکم 1-اگ
ــرد. ــد ک ــی کار خواه ــک کنندگ ــرد خن عملک

2- اگــر دکمــه را دوبــار فشــار دهیــد)دو بیــپ(، یونیــت بــا عملکرد 
گــرم کــردن کار خواهــد کرد.)بــرای مدلهایــی کــه تنهــا عملکــرد 
خنــک کنندگــی دارند،کولــر گازی تنهــا عملکــرد ســرمایش را اجــرا 

مــی کنــد(
ــه را  ــه دکم ــت ک ــاز اس ــا نی ــت تنه ــردن یونی ــوش ک ــرای خام 3-ب
دوبــاره فشــار دهیــد ) یــک بیــپ بلنــد(، بعــد از 30 دقیقه بــا فرمان 
ــودکار  ــت خ ــک درحال ــور اتوماتی ــه ط ــر گازی ب ــراری کول اضط
شــروع بــه کار کــردن خواهــد کــرد. عملکــرد خــودکار در صفحــه 

ــت. ــده اس ــح داده ش 44  توضی

شــکل و موقعیــت کلیدهــا و نشــانگرها ممکــن اســت بــا توجــه بــه مدلهــا  متفاوت باشــند ، 
امــا عملکــرد آنها یکســان اســت.

فشــار اســتاتیکی خارجــی پمــپ هــای گرمایشــی بــرای همه مــدل ها صفر  پاســکال اســت.
نکتــــه
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کنتـــــرل از راه دور  

1

1

2

2

3

3
8
4
5
610
12 15

13
7
9
16

4
5
6

7
8
9
10

11
12
1314

3
8

8
4
6

6

10 10
12
5 5
7
2
1

1
14

4

10
3

3
8

5

6

10

2
2

13 9



2223

عملکرددکمهردیف
دما یا زمان یک درجه افزایش پیدا می کند.باالبردن دما1

دما یا زمان یک درجه کاهش پیدا می کندپایین بردن دما2

برای روشن و خاموش کردن دستگاه به کار می روددکمه خاموش یا روشن3

برای انتخاب سرعت فن اتومات،پایین، متوسط و باالفن4

برای تنظیم روشن و خاموش کردن به صورت اتوماتیکتایمر5

برای فعال کردن عملکرد حالت خوابخواب6

در وضعیت خنک کننده ، این دکمه را فشار دهید ، درجه حرارت بر اساس دمای تنظیم شده  دو درجه افزایش می یابداقتصادی7

برای انتخاب وضعیت عملکردوضعیت8

SUPER )حداکثر(یا 9
TURBOتوربو

در وضعیت خنک سازی ، این دکمه را فشار دهید ، یونیت حداکثر دمای خنک کننده را با 16 درجه سانتیگراد نشان می دهد
در وضعیت گرمایش ، این دکمه را فشار دهید ، یونیت حداکثر دما را 31  درجه سانتیگراد نشان می دهد

برای فعال یا غیرفعال کردن حرکت پره هاSWING )چرخش(10

وقتی این دکمه را فشار می دهید ، زمان متغیر خواهد بود ؛ سپس از طریق    و   می توانید زمان را تنظیم کنید )یک بار که فشار دهید ، یک دقیقه تنظیم می کنید ؛ ساعت11
و اگر به فشار دادن ادامه دهید ، زمان سریع تغییر می کند( ، پس از تنظیم شدن به زمان مورد نیاز خود ، لطفًا دوباره این دکمه را فشار دهید تا زمان ثابت شود.

برای روشن یا خاموش کردن صفحه نمایش ال ای دی )در صورت وجود(نمایشگر12

برای روشن یا خاموش کردن برنامه سالمت. این دکمه ای است که فقط برای نوع اینورتر یونیزر یا پالسما را فعال می کند.سالمت13

این دکمه برای نوع دیواری کاربرد ندارد. وقتی »تری دی« را فشار می دهید ، پره های افقی و عمودی همزمان با هم می چرخند.تری دی14

برای راه اندازی مجدد کنترل از راه دور ) ریست (تنظیم مجدد15

برای فعال کردن عملکرد ضد کپک استضد کپک16

عملکــرد و ظاهــر برخــی از کنتــرل هــای از راه دور ممکــن اســت بــا توجه 
بــه مدلهــا مختلــف ، متفاوت باشــند.

شــکل و موقعیــت دکمــه هــا و نشــانگرها ممکــن اســت بــا توجــه بــه 
مــدل هــای مختلــف متفــاوت باشــند ، امــا عملکــرد آنها یکســان اســت.

هــر زمانــی کــه دســتوری صحیــح بــا فشــار دادن یــک دکمــه بــه یونیت 
داده مــی شــود،صدای بیــپ شــنیده می شــود.



2425

نمایشـگر کنترل از راه دور

مفهوم عالئم روی نمایشگر 
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نشانگر سالمت19

نشانگر اقتصادی20

نشانگر ضد کپک21

نشانگر باتری22

نشانگر ساعت23

معنیعالمتردیف
نشانگر وضعیت خودکار1
نشانگر عملکرد سرمایش2

نشانگر رطوبت زدایی3
نشانگر عملکرد فن  تنها4
نشانگر عملکرد گرمایش5
نشانگر چشم الکترونیک6

نشانگر خاموش بودن تایمر7

نشانگر روشن بودن تایمر8

نشانگر فن اتومات9
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نحوه قرار دادن باتری ها 
روکــش روی بدنــه باتریهــا را در آوریــد، بــه صــورت کشــویی درپــوش را درجهت فلشــها بیرون 

. بکشید
با اطمینان از صحت جهت )+( و )-( باتری های جدید را بزارید

با جا دادن درپوش در جای خودش آن را دوباره محکم کنید.

  از 2 باتــری  نیــم قلمــی 3 آمپــر و  1/5 ولتــی اســتفاده کنیــد. از باتــری هــای 
قابــل شــارژ اســتفاده نکنیــد. وقتــی صفحــه نمایــش دیگــر خوانــا نیســت ، 

باتــری هــای جدیــد را بــا باتریهــای قدیمــی جایگزیــن کنیــد.
باتــری هــای کنتــرل از راه دور بایــد مطابــق بــا قوانیــن قابــل اجــرا در کشــور ، 

دور انداختــه شــوند.

به تصویر 1 مراجعه کنید:
هنگامــی کــه باتری هــا را بــرای اولیــن بــار در کنتــرل از راه دور اســتفاده 

مــی کنیــد یــا در صــورت تعویــض آنهــا ، دکمــه دیــپ ســوئیچ را در زیــر 
قــاب پشــتی مشــاهده خواهیــد کرد.

عملکرددکمه دیپ سوئیچ در موقعیت
نمایشگر در درجه سلیسیوس تنظیم شده است

نمایشگر در درجه فارنهایت تنظیم شده است

Cool کنترل از راه دور فقط در وضعیت سرما تنظیم می شودسرما

 Heat کنترل از راه دور فقط در وضعیت گرما تنظیم می شودگرما

پــس از تنظیــم عملکــرد ، باتــری هــا را بیــرون آورده و روشــی کــه در بــاال 
توضیــح داده شــد را دوبــاره تکــرار کنیــد.
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به تصویر 2 مراجعه کنید:
وقتــی باتــری هــا را بــرای اولیــن بــار در کنتــرل از راه دور وارد مــی کنیــد یــا اگــر آنهــا را عــوض 
مــی کنیــد ،  بایــد کنتــرل از راه دور را تنهــا روی حالــت خنــک کنندگــی یا گرمایشــی گولــر گازی 

قــرار دهید.
ایــن کار بســیار آســان اســت: بــه محــض قــرار دادن باتــری هــا ، نمــاد   ســرما و   گرمــا چشــمک 
مــی زننــد. اگــر هنــگام نمایــش دادن نمــاد ســرما هــر یــک از دکمــه هــا را  فشــار دهیــد ، کنترل 
از راه دور فقــط در وضعیــت خنــک کــردن تنظیــم مــی شــود. اگــر هنــگام نمایــش گرمــا هر یک 

از دکمــه هــا  فشــار دهیــد ، کنتــرل از راه دور فقــط در وضعیــت گرمــا تنظیــم می شــود.
 

  1. کنترل از راه دور را به سمت کولر بگیرید.
2. بررسی کنید که هیچ وسیله ای بین کنترل از راه دور و گیرنده روی کولر نباشد.

3. هرگز کنترل از راه دور را در معرض اشعه خورشید قرار ندهید.
4. کنترل از راه دور را حداقل در فاصله حداقل یک متری از تلویزیون یا سایر وسایل برقی نگه دارید.

توصیــه هایــی بــرای قــرار دادن و اســتفاده از کنتــرل از راه دور )در صــورت وجــود( .مــی توانیــد کنتــرل از راه دور را  در یــک نگهدارنــده 
متصــل بــه دیــوار قــرار دهیــد.

اگــر کنتــرل از راه دور را در وضعیــت خنــک کننــده تنظیــم مــی کنیــد ، فعــال کــردن عملکــرد گرمایش 
در یونینهــای دارای پمــپ گرمایــش امــکان پذیــر نیســت. شــما بایــد باتــری هــا را بیــرون بیاوریــد و 

روش شــرح داده شــده در بــاال را دوبــاره تکــرار کنیــد.

توصیه هایی برای قرار دادن و استفاده از کنترل از راه دور )در صورت وجود(
کنترل از راه دور را می توایند در یک نگهدارنده نصب شده بر روی دیوار ، قرار دهید .
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وضعیت های عملکــرد

ایــن دســتگاه بــرای ایجــاد شــرایط جــوی راحــت بــرای افــراد داخــل اتــاق طراحی شــده 
. ست ا

کولــر گازی مــی توانــد بــه روش کامــاًل اتوماتیــک هــوا را خنــک و رطوبــت هــوا را  خارج 
کنــد. )و در مــدل هــای دارای پمــپ حرارتــی هــوا را گــرم کند (

هــوای مکیــده شــده توســط فــن وارد پنــل جلویــی مــی شــود و از فیلتــر گــرد و خــاک 
عبــور کــرده ســپس خنــک شــده و رطوبــت گیــری مــی شــود و یــا بــا عبــور از مبــدل 

گرمایشــی گــرم مــی شــود. 
هنگامــی کــه چرخــه بــه پایــان رســید فــن هــوای تــازه را بــه  اتــاق را بر مــی گردانــد ؛ و 
مســیر خروجــی هــوا توســط پــره هایــی تنظیــم مــی شــود کــه بــه ســمت بــاال و پایین 
حرکــت مــی کننــد و یــا جریــان هــوا بــا تنظیــم دســتی توســط تیغــه هــای عمــودی به 

ســمت راســت و چــپ حرکــت مــی کند.

فیلتـر

فــن

مبدل گرمایی

کنترل »چرخش« پره ها 
•جریان خروجی هوا به طور یکنواخت در اتاق پخش می شود.

•می توان مسیر هوا را به صورت بهینه تعیین کنیم.
کلیــد   یــا    پــره هــا را فعــال مــی کنــد جریــان هــوا بــه صــورت متنــاوب از بــاال بــه پاییــن هدایــت می شــود تــا پخــش یکنواخت 

هــوا در اتــاق صــورت بگیرد.
کلید   پره ها را فعال می کند ، جریان هوا به طور متناوب از چپ به راست هدایت می شود.

•در حال سرمایشی پره ها را در جهت افقی قرار دهید.
•در حال گر مایشی پره ها را به سمت پایین هدایت کنید زیرا هوای گرم همیشه تمایل به باال رفتن دارد.

تیغــه هــای تنظیــم دســتی  هدایــت کننــده جریــان هــوا ، زیــر پــره هــا قــرار گرفتــه انــد. آنهــا اجــازه مــی دهنــد جریــان هــوا بــه ســمت 
راســت یــا چــپ هدایــت شــود.

این تنظیمات هنگامی که دستگاه خاموش است، انجام شود.
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چرخش پره ها

پره ها
تیغه های متحرک

ــدل  ــه م ــت. ب ــت( اختیاریس ــه راس ــپ ب ــی) چ ــات افق ــش اتوم چرخ
بســتگی دارد.

ــب  ــرا موج ــد ، زی ــکان ندهی ــتی ت ــورت دس ــه ص ــا« را ب ــره ه ــز »پ هرگ
ــود. ــی ش ــا م ــی آنه ــزم حرکت ــدن مکانی ــیب دی آس

احتیــاط

هرگــز دســت یــا اشــیا را در خروجــی هــوای قــرار ندهیــد! پشــت یونیتها 
و پــره هــا، فــن بــا ســرعت بــاال در حــال چرخــش مــی باشــد .

خطــــر
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عملکرد سرمایشی
خنــک  را  اتــاق  گازی  کولــر  سرمایشــی   عملکــرد  در 
کــرده و همزمــان رطوبــت هــوا را کاهــش مــی دهــد.

دکمــه  بایــد   ،  )COOL( حالــت  کــردن  فعــال  بــرای 
 را فشــار دهیــد تــا زمانــی کــه نمــاد   
شــود. ظاهــر  نمایــش  صفحــه  روی  بــر  )ســرما( 

چرخــه خنــک کنندگی بــا تنظیــم کلیدهــای   یــا   در دمای 
کمتــر از اتــاق فعــال می شــود.

بــرای بهینــه کــردن عملکــرد کولــر ، بــا فشــار دادن دکمــه های 
نشــان داده شــده، دمــا )1( ، ســرعت )2( و جهــت جریــان هــوا 

ــم کنید. )3( را تنظی

عملکرد گرمایشی
  عملکــرد گرمایشــی اجــازه مــی دهــد تــا کولــر گازی هــوای 

گــرم را تولیــد کنــد.
بــرای فعــال کــردن عملکــرد گرمایــش  ، دکمــه   را 
ــا نمــاد   گرمــا بــر روی صفحــه نمایــش  ــد   ت فشــار دهی

ظاهــر شــود.
ــا   دمــا را باالتــر ازدمــای  اتــاق  ــا تنظیــم کلیدهــای   ی ب

تنظیــم کنیــد.
بــرای بهینــه کــردن عملکــرد تنظیــم کننــده کولــر گازی، بــا 
فشــار دادن کلیدهــای نشــان داده شــده، دمــا )1( ، ســرعت )2( و 

جهــت حرکــت هــوا )3( را تنظیــم کنیــد.
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 در راه انــدازی گرمایشــی ، دســتگاه مــی توانــد بــه طــور اتومــات یــک چرخــه 
یــخ زدایــی را فعــال کنــد ، کــه بــرای آب کــردن برفکهای بیــش از حد کندانســور 

ضــروری اســت. ایــن روش معمــواًل بیــن دو تــا ده دقیقــه طــول مــی کشــد و 
در ایــن حالــت فــن هــا کار نمــی کننــد. پــس از یــخ زدایــی ، دســتگاه بــه طــور 

اتومــات بــه حالــت گرمایشــی در مــی آیــد.

 ایــن دســتگاه مجهــز بــه عملکــرد  )شــروع گــرم (Hot Start اســت ، کــه بــکار 
افتــادن دســتگاه را جهــت اطمینــان از خــروج هــوای گــرم، چنــد ثانیــه بــه 

تاخیــر مــی انــدازد.

   وضعیت تایمر - روشن کردن تایمر
بــرای تنظیــم روشــن شــدن کولــر گازی بــه طــور اتوماتیک به 

رود. می  کار 
بــرای برنامــه ریــزی زمــان شــروع ، دســتگاه بایــد خامــوش 

باشــد.
تایمــر را فشــار دهیــد ، دمــا را بــا فشــار دادن کلیدهــای   یــا

   تنظیــم کنیــد ، تایمــر را مجــددًا فشــار دهیــد ، بــا فشــار 
دادن کلیدهــای   یــا   ، زمــان را تنظیــم کنیــد ، دکمــه هــای 
ــد  ــش بتوانی ــه نمای ــا روی صفح ــد ت ــار دهی ــتری را فش بیش
زمانــی را کــه بــرای شــروع بــکار دســتگاه تنظیم کــرده ایــد را 

بتوانیــد روی صفحــه نمایــش بخوانیــد .
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برای لغو عملکرد تنظیم شده ، دکمه تایمر را مجددًا فشار دهید .

در صورت خاموش شدن ، الزم است دوباره تایمر روشن شود.

ــد  ــا کلی ــت کار را ب ــروع ، وضعی ــان ش ــم زم ــد تنظی ــه رون ــل از اینک قب
ــن را  ــرعت ف ــد و س ــزی کنی ــه ری ــد)2( برنام ــم کنی   تنظی

  ON / OFF بــا کلیــد فــن  تنظیــم کنیــد)3( تهویــه مطبــوع را بــا کلیــد
ــد. ــوش کنی خام

مهــم

بــرای غیــر فعــال کــردن عملکــرد تنظیــم شــده ، دوبــاره دکمــه تایمــر را 
فشــار دهیــد.

در صــورت خامــوش بودن ، الزم اســت تایمــر خاموش را دوبــاره تنظیم کنید.

ــر  ــرد تایم ــد ، عملک ــده باش ــم ش ــتی تنظی ــه درس ــان ب ــه زم ــی ک هنگام
کنتــرل از راه دور تــا نیــم ســاعت مــی توانــد تنظیم شــود.)عملکرد ســاعت(

                                      وضعیت تایمر - خاموش کردن تایمر
                                                     بــرای تنظیــم کــردن خامــوش شــدن  کولــرگازی  ایــن عملکــرد 

بــرای زمانی اســت که دســتگاه روشــن باشــد.
دکمــه تایمــر را فشــار دهیــد بــا فشــار دادن کلیدهــای  یــا   ، زمــان را تنظیــم 
کنیــد کلیــد را بــرای چنــد بــار دیگــر فشــار دهیــد تــا زمانــی کــه بــرای خامــوش 
شــدن بــرای دســتگاه تنظیــم کــرده ایــد را بتوانیــد روی صفحــه نمایــش بخوانیــد .
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وضعیت فــــن
در این حالت کولر فقط با تهویه کار می کند.

بــرای تنظیــم وضعیــت فــن ،  را فشــار دهیــد تــا 
زمانــی کــه   فــن  در صفحــه نمایــش ظاهــر شــود.

بــا فشــار دادن دکمــه فــن ســرعت بــه ترتیــب زیــر تغییــر می 
کنــد: کم/متوســط/زیاد/اتومات در حالــت فن

همچنیــن کنتــرل از راه دور ســرعتی را کــه در دفعــه قبــل از راه 
انــدازی دســتگاه  تنظیــم شــده بــود را اعمــال مــی کنــد.

در وضعیــت FEEL )اتومــات( کولــر گازی بــه طــور خــودکار 
ســرعت فــن و حالــت راه انــدازی  )سرمایشــی یا گرمایشــی( را 

ــی کند. ــاب م انتخ

وضعیت خشـــک
ایــن عملکــرد رطوبــت هــوا را کــم مــی کند تــا هــوای خروجی 

ــته باشد . ــتری داش مطلوبیت بیش
بــرای تنظیــم کردن حالــت خشــک، دکمه    را فشــار 
دهیــد تــا عالمــت   )خشــک( در صفحــه نمایــش ظاهــر می 
شــود. عملکــرد اتوماتیــک چرخــه هــای خنــک کننــده و فــن 

هــوا بــه طــور متنــاوب فعــال مــی شــود.
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                                     وضعیت خودکار
                                                   وضعیت خودکار ) اتوماتیک (

بــرای فعــال کــردن وضعیــت عملکــرد )خــودکار ( احســاس ، دکمــه  
ــه  ــی ک ــا زمان ــد ت ــار دهی ــرل از راه دور فش   را روی کنت

) FEEL(در صفحــه نمایــش ظاهــر شــود. نمــاد   
در وضعیــت خــودکار ســرعت فــن و درجه حــرارت به طــور اتوماتیک 
بــا توجه بــه دمــای اتــاق تنظیم مــی شــوند )توســط سنســور دمایی 
ــا  ــود ( ت ــی ش ــری م ــدازه گی ــرار دارد ، ان ــی ق ــت داخل ــه در یونی ک

کاربــر راحــت باشــد.

بــرای کار کــردن بهینــه کولــر گازی ، دمــا )فقــط مثبــت یــا منفــی 2 
درجــه ســانتیگراد( ، ســرعت )2( و جهــت جریــان هــوا )3( بــا فشــار دادن دکمــه هــای نشــان داده شــده تنظیــم مــی شــوند.

دمای محیط وضعیت عملکرد
دما ) برای نوع پمپ حرارتی(

فن) تنها برای نوع خنک کننده(

خشــک
خشــک

دمای اتومات

وضعیت خواب
ــه    روی  ــواب ، دکم ــت خ ــردن حال ــال ک ــرای فع  ب
کنتــرل از راه دور را فشــار دهیــد تــا نمــاد   )آرامــش اتومات( 

در صفحــه نمایــش ظاهــر شــود.
ــی  ــم م ــا را تنظی ــک دم ــور اتوماتی ــه ط ــرد »SLEEP« ب عملک
ــا اتــاق را بــرای خــواب شــبانه آمــاده کنــد. در حالــت  ــد ت کن
خنــک کــردن یــا خشــک کــردن، دمــای تنظیــم شــده بــه طور 
اتوماتیــک هــر 60 دقیقــه 1 درجــه ســانتیگراد افزایــش مــی یابد 
تــا در 2 ســاعت اول کار بــه افزایــش 2 درجه ســانتیگراد برســد.
ــی 2  ــده ط ــم ش ــرارت تنظی ــه ح ــی ، درج ــت گرمایش در حال
ســاعت اول کار بــه تدریــج 2 درجــه ســانتیگراد کاهــش مــی 

یابــد.
پــس از 10 ســاعت کار کــردن در وضعیــت خــواب ، کولــر گازی 

بــه طــور اتومــات خامــوش مــی شــود.
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 محافظــــــت

در شرایط ذکر شده در زیر ، چنانچه دستگاه در حال کار باشد ، متوقف می شود :
:T1 برای مدل های شرایط آب و هوایی

مدلردیف

گرمایش1
دمای هوای بیرون بیش از 24 درجه سانتیگراد است
دمای هوای بیرون کمتر از 7- درجه سانتیگراد است

دمای اتاق بیش از 27 درجه سانتیگراد است

سرمایش2
دمای هوای بیرون بیش از 43 درجه سانتیگراد است

دمای اتاق کمتر از 21 درجه سانتیگراد است

دمای اتاق کمتر از 18 درجه سانتیگراد استخشک3

:)T3( برای مدل های آب و هوایی گرمسیری

مدلردیف

گرمایش1
دمای هوای بیرون بیش از 24 درجه سانتیگراد است
دمای هوای بیرون کمتر از 7- درجه سانتیگراد است

دمای اتاق بیش از 27 درجه سانتیگراد است

دمای هوای بیرون بیش از 52 درجه سانتیگراد استسرمایش2
دمای اتاق کمتر از 21 درجه سانتیگراد است

دمای اتاق کمتر از 18 درجه سانتیگراد استخشک3

پــس از توقــف و آغــاز بــه کار مجــدد کولــر گازی یــا پــس از تغییــر وضعیت 
در حیــن کار ، دســتگاه فــورًا آغــاز بــه کار نمــی کنــد ، بلکــه بعــد از 3 دقیقه 

)زمــان محافظــت کمپرســور( شــروع بــه کار مــی کند.
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راهنمای نصب- محل نصب را انتخاب کنید

یونیت داخلی
ســطح یونیــت درونــی را روی یــک دیــوار محکــم قــرار دهیــد کــه باعــث لــرزش 

دســتگاه نشــود
دریچــه هــای ورودی و خروجــی نبایــد مســدود شــوند: هــوا بایــد در سراســر اتاق 

ــود دمیده ش
یونیت را نزدیک پریز برق یا پریز جداگانه نصب نکنید.

یونیت را در معرض مستقیم نور خورشید قرار ندهید
یونیــت را در جایــی نصــب کنیــد کــه اتصــال بیــن یونیــت داخلــی و خارجــی بــه 

راحتــی امــکان پذیــر باشــد.
یونیت را جایی نصب کنید که آب   به آسانی تخلیه شود

ــه در  ــور ک ــای الزم را همانط ــدو فضاه ــی کنی ــب بررس ــتگاه را مرت ــرد دس عملک
ــد. ــر بگیری ــان داده، در نظ ــر  نش تصوی

یونیت داخلی را جایی نصب کنید که فیلتر به آسانی در دسترس باشد.

صفحه نصب

لوله آبـــریز

کمترین فضایی که باید در سمت 
چپ باشد،  به میلیمتر در عکس 

نشان داده شده است.

یونیت خارجی
•یونیــت خارجــی را در مجــاورت منابــع گرمــا ، بخــار یــا گاز قابــل اشــتعال نصــب 

. نکنید
ــب  ــت، نص ــار اس ــرد و غب ــا گ ــاد ی ــاد زی ــرض ب ــه در مع ــی ک ــت را در جاهای • یونی

نکنیــد.
• یونیــت را در جایــی کــه  مــردم معمــواًل از آنجــا عبــور مــی کننــد نصــب نکنیــد. 
مکانــی را انتخــاب کنیــد کــه تخلیــه هــوا و میــزان صــدا در آن باعــث ایجــاد مزاحمــت 

بــرای همســایگان نشــود.
• از نصــب یونیــت در معــرض تابــش مســتقیم آفتــاب خــودداری کنیــد )در غیــر ایــن 
صــورت، در صــورت لــزوم از محافظــی اســتفاده کنیــد کــه جریــان هــوا را مختــل 

. ) نکند
• در نصــب یونیــت خارجــی ، فضاهایــی را کــه در تصویــر نشــان داده شــده ، جهــت 

گــردش آزادانــه هــوا ، در نظــر بگیریــد.
• یونیت خارجی را در مکانی امن و محکم نصب کنید.

• اگــر یونیــت بیرونــی در معــرض لــرزش اســت ، واشــرهای الســتیکی را روی پایــه 
هــای دســتگاه قــرار دهیــد.
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نمـــــودار نصب

یونیت داخلی

یونیت داخلی یونیت بیرونی

یونیت بیرونی

ارتفاع باید کمتر 
از 5 متر باشد

ماکزیمــوم طــول 
لولــه 15 متــر

ماکزیمــوم طــول 
لولــه 15 متــر

فقــط افــراد یــا شــرکتهایی کــه در نصــب ، ســرویس و تعمیــر محصــوالت ســرما زا دارای صالحیــت و باتجربه هســتند مجــاز به انجــام این 
کار مــی باشــند. خریــدار بایــد اطمینــان حاصــل کنــد کــه فــرد و یــا شــرکتی کــه قــرار اســت ایــن کولــر را نصــب ، ســرویس یا تعمیــر کند 

، تجربــه و صالحیــت  الزم ایــن گونــه تجهیزات را داشــته باشــد.

نصب یونیت داخلی
قبــل از شــروع نصــب ، در مــورد جــای یونینهــای داخلــی و خارجــی تصمیــم بگیریــد. در نظــر داشــته باشــید کــه فضــای کمــی در اطراف 

ــت. ــت نیاز اس یونی

ــب  ــد نص ــته باش ــان داش ــوا جری ــه ه ــی ک ــی را در اتاق ــت داخل یونی
ــد. ــودداری کنی ــی خ ــای همگان ــا جاه ــا ی ــب در راهروه ــد و از نص کنی

یونیــت داخلــی را در ارتفــاع حداقــل 2.5 متــر از ســطح زمیــن نصــب کنیــد.

2/5 متر
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برای نصب ، به شرح زیر عمل کنید:
 نصب صفحه ای که کولر گازی روی آن قرار می گیرد.

1. با استفاده از یک تراز ، صفحه را در موقعیت مناسب به صورت عمودی و افقی قرار دهید.
2. با دریل سوراخ هایی به عمق مناسب در دیوار ایجاد کنید تا صفحه ثابت شود. 

3. داخل سوراخ ها از رول پالک استفاده نمایید..
4. صفحه را با استفاده از پیچهای خودکار، ثابت کنید. 

5. بررسی کنید که صفحه به درستی ثابت شده باشد.

ایجاد سوراخ با دریل روی دیوار برای لوله :
1. با توجه به موقعیت صفحه ، تصمیم بگیرید که کجای دیوار را برای لوله سوراخ کنید )در صورت لزوم(.

2. یک فلنج انعطاف پذیر داخل سوراخ در دیوار نصب کنید تا اتصال محکمی برقرار شود.
شیب سوراخها باید کج و به سمت پایین باشد.

شــکل صفحــه نصب ممکن اســت با شــکل بــاال متفــاوت باشــد ، امــا روش 
نصب آن مشــابه اســت.

یونیت داخلی

یونیت بیرونی

 اتصاالت برقی -یونیت داخلی
 1.پنل جلوئی را بلند کنید.

ــا  ــد )ب ــت ، برداری ــده اس ــان داده ش ــکل نش ــه در ش ــور ک ــش را همانط 2. روک
ــاز کــردن خارهــا(. ــا ب ــچ ی بازکــردن یــک پی

3. بــرای اتصــاالت برقــی ، بــه نمــودار مــدار در قســمت راســت یونیــت زیــر پنل 
جلوئــی مراجعــه کنید.

4. ســیمها را بــه ترمینالهــای پیچــی طبــق شــماره وصــل کنیــد، از ســایز ســیم 
مناســب بــرای ورودی بــرق اســتفاده کنیــد )پــالک را روی یونیت ببینیــد( و همه 

نیازهــای الزامــات  ایمنــی و قانونــی را  رعایــت کنیــد.
5- کابــل متصــل بــه یونینهــای داخلــی و خارجــی باید بــرای اســتفاده در محیط 

بیرون مناســب باشــد.

لولــه را بــه ســمت پاییــن ســوراخ دیــوار نگــه داریــد ، در غیــر ایــن صــورت 
ممکــن اســت نشــتی رخ دهــد.

کاور بلوک ترمینال

دیاگرام سیم کشی

پنل جلو
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6. دو شاخه بعد از نصب دستگاه باید در دسترس باشد تا در صورت نیاز بتوان آن را از پریز بیرون بکشند.
7- اتصال ارت باید انجام شود

8- اگر کابل برق آسیب دیده باشد ، باید توسط مرکز خدمات تعویض شود.

نصب یونیت داخلی
اتصال لوله مبرد

لولــه گــذاری مــی توانــد در ســه جهــت همانطــور کــه در شــکل کــه بــه صــورت شــماره هــا نشــان 
داده شــده انجــام گیــرد ، وقتــی کــه لولــه گــذاری در مســیر یــک یــا ســه انجــام شــد، در امتداد شــیار 

روی یونیــت داخلــی بــا یــک کاتــر یــک بــرش ایجــاد کنید.
لولــه را در ســوراخ دیــوار کار بگذاریــد و و لولــه هــای مســی، لولــه تخلیــه و کابلهــای بــرق را توســط 
نــوار چســب تــا انتهــای لولــه تخلیــه بــه هــم   وصــل کنیــد  بنابرایــن آب بــه راحتــی تخلیه می شــود.

ســیمهای کابــل توســط ســازنده از ترمینــال بــه بــرد اصلــی یونیــت داخلــی 
متصــل شــده انــد.

شکل دهی به اتصال لوله

اتصال لوله ها
• برای جلوگیری از ورود رطوبت یا آلودگی ، درپوش را از لوله جدا نکنید.

• اگر لوله بیش از حد خم شود یا کشیده شود ، خشک و سفت می شود. لوله را بیش از سه بار در یک نقطه خم نکنید.
• هنگامــی کــه لولــه جمــع شــده را بــاز مــی کنیــد ، لولــه را بــه آرامــی از پیــچ خــود بــاز کنیــد ، همانطــور کــه در تصویر نشــان داده شــده 

است. 

اتصاالت به یونیت داخلی
1. درپوش لوله یونیت داخلی را بردارید )بررسی کنید که  شن یا خاک یا پلیسه داخل آن نباشد(.

2. مهره ماسوره را وارد کرده و یک فلنج را در انتهای لوله اتصال ایجاد کنید.
3. با استفاده از دو آچار فرانسه اتصاالت را در جهات مختلف محکم کنید

اچار ترک
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 تخلیه آب مقطر یونیت داخلی
یونیت داخلی باید طوری نصب شود که آب متراکم یونیت داخلی براحتی تخلیه شود.

1. شیر تخلیه را زیر لوله قرار دهید و مراقب باشید حالت زانویی بوجود نیاید.
2. شیر تخلیه باید اریب رو به پایین به سمت فاضالب باشد.

3. شــیر تخلیــه را خــم نکنیــد ویــا آن را  بیــرون رهــا نکنیــد یــا نپیچانیــد و انتهــای آن را در آب رهــا 
نکنیــد. اگــر چیــز الحاقــی بــه شــیر تخلیــه متصــل شــده اســت ، هنگامــی کــه آن را از یونیــت داخلی 

عبــور مــی دهیــد ، مطمئــن شــوید کــه عایــق بنــدی شــده اســت.
4. اگــر لولــه کشــی در ســمت راســت نصب شــده باشــد ، لولــه هــا ، کابل بــرق و شــیلنگ تخلیــه باید 

عایــق بنــدی شــود و بــا یــک اتصــال لولــه به پشــت یونیــت محکم شــوند.
1( اتصال لوله را داخل شیار مربوطه قرار دهید.

2( فشار دهید تا اتصال لوله را به پایه اصلی متصل کنید.

  نصب یونیت داخلی
پــس از اتصــال لولــه طبــق دســتورالعمل هــا ، کابــل بــرق وصــل کنیــد. اکنون شــیر تخلیــه را نصــب کنیــد. پــس از اتصــال ، لولــه ، کابل ها 

و شــیر تخلیــه را بــا مــواد مناســب ، عایــق بنــدی کنید.
1. لوله ها ، کابل ها و شیر تخلیه را به خوبی مرتب کنید.

2. اتصاالت لوله را با مواد مناسب عایق بندی کنید ، و آن را با چسب وینیل محکم کنید.
3. لولــه تــاب خــورده ، کابــل هــا و لولــه تخلیــه را از ســوراخ دیــوار رد کنیــد و یونیــت داخلــی را روی قســمت باالیی نصب شــده، قــرار دهید.

4. قسمت پایین یونیت داخلی را به طور محکم بر خالف صفحه نصب فشار دهید و بکشید.

پوشش داده شده با چسب 
وینیل

شیار عایق

لوله آبریز

صفحه نصب

لوله گاز مبرد

لوله گاز مبرد

کابل اتصال

کابل اتصال1
برای پمپ 

گرمایی
کابل پروب 
برای پمپ 

گرمایی
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نصب یونیت خارجی
• یونیت خارجی باید روی دیوار ثابت نصب و به دقت محکم شود.

• قبــل از اتصــال لولــه هــا و کابــل هــای اتصــال ، مراحــل زیــر بایــد مــورد بررســی قــرار گیــرد: تصمیــم بگیریــد کــه بهتریــن جــا روی 
دیــوار کجاســت و فضــای الزم را در نظــر بگیریــد تــا قــادر باشــید بــه راحتــی تعمیــرات را انجــام دهیــد.

• نگهدارنده را با استفاده از پیچ های مهار کننده که برای کولر های گازی نوع دیواری مناسب باشد ، مهار کنید.
• بــه خاطــر وزن کولــر گازی از پیچهــای مهــار کننــده زیــادی اســتفاده کنیــد تــا از لــرزش در حیــن کار جلوگیــری شــود و ســالها بــدون 

اینکــه پیچهــا شــل شــوند در موقعیــت ثابــت باقــی بماننــد.
• این یونیت باید بر اساس قوانین کشوری نصب شود.

تخلیه آب متراکم در یونیت خارجی )تنها در مدل های مجهز به پمپ گرمایشی(
آب مقطــر و برفــک تشــکیل شــده در یونیــت خارجــی در حیــن عملیــات گرمایشــی می 

توانــد از طریــق لولــه آبریــز ، تخلیه شــود
1. دریچــه  تخلیــه کــه در ســوراخ 25 میلــی متــری قــرار گرفتــه را ماننــد آنچــه کــه در 

شــکل نشــان داده شــده اســت محکــم کنیــد.
2. دریچه تخلیه و لوله آبریز را به هم متصل کنید.

دریچه آبریزتوجه داشته باشید که آب در مکان مناسبی تخلیه می شود. لوله آبریز

  اتصاالت برقی
1. درپوش را بردارید.

2. سیم های کابل را به برد ترمینال وصل کنید و این کار را طبق شماره گذاری همانند یونیت داخلی انجام دهید.
3. برای اتصاالت برقی ، نمودار سیم کشی را پشت کاور بررسی کنید.

4. کابل ها را با گیره محکم ببندید.
5- اتصال ارت باید به طور مناسب انجام شود.

6. درپوش ها را در سر جای خود بگذارید.

اتصال لوله ها
هماننــد مراحلــی کــه در یونیــت داخلــی گفتــه شــد،مهره ماســوره را به یونیــت خارجی پیــج کنید

برای جلوگیری از نشت ، به نکات زیر توجه کنید:
1. بــا اســتفاده از دو آچــار مهــره گیــر ، مهــره هــای اتصــال را محکــم کنیــد. توجه داشــته باشــید 

کــه بــه لوله هــا آســیب نرســد.
2. اگــر مهــره هــا بــه انــدازه الزم ســفت نباشــد ، احتمــااًل نشــتی وجــود خواهد داشــت. بــا محکم 

کــردن بیــش از حــد هــم ، کمــی نشــتی وجــود خواهــد داشــت ، زیــرا ســر لوله آســیب مــی بیند.
3. بــا اســتفاده از یــک آچــار تخــت و یــک آچــار تــرک از محکــم بــودن اتصــاالت سیســتم مطمئن 

شــوید. در ایــن مــورد بــه جــدول صفحــه 68  مراجعــه کنید.

یونیت بیرونی

دیاگرام سیم 
کشی در قسمت 

پشت کاور

پیچ

کاور رویی 
را جدا کنید
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یونیت داخلی

درپوش های محافظ

دریچه گاز

شیر گاز

شیر مایع

مهره ماسوره ای

دریچه مایع

شیر

لوله های اتصال

مهره دریچه  
سرویس

دریچه سرویسپمپ خال

هواگیری
هــوا و رطوبــت موجــود در داخــل مــدار مبــرد ســاز مــی توانــد باعــث اختــالل در عملکــرد کمپرســور شــود. پــس از اتصــال یونینهــای 

داخلــی و خارجــی ، هــوا و رطوبــت را از مــدار مبــرد بــا اســتفاده از پمــپ وکیــوم هــوا گیــری کنیــد.
هــوا و رطوبــت باقیمانــده در داخــل مــدار مبــرد مــی توانــد باعــث اختــالل در عملکرد کمپرســور شــود. پــس از اتصــال یونینهــای داخلی و 

خارجــی ، هــوا و رطوبــت حاصــل از گــردش مبــرد را بــا اســتفاده از پمــپ وکیوم 
ــری کنید. هواگی

)1( دربها را از سوپاپ های 2 طرفه و 3 طرفه باز کرده و خارج کنید.
2( درب سرویس را باز کرده و درپوش آن را بردارید.

)3( شیلنگ پمپ خال را به دریچه سرویس وصل کنید.
)4( پمــپ خــال بــه مــدت 10 تــا 15 دقیقــه کار کنــد تــا خــال مطلــق 10 میلــی متــر 

جیــوه حاصــل شــود.
)5( در حالــی کــه پمــپ خــال هنــوز در حــال کار اســت ، دکمــه فشــار کــم روی 

اتصــال پمــپ خــال را ببندیــد. پمــپ خــال را متوقــف کنیــد.
)6( دریچــه دو طرفــه را بــا 1/4 چرخــش بــاز کنیــد و ســپس آن را بعــد از ده ثانیه 
ببندیــد. بــا اســتفاده از صابــون مایــع یا دســتگاه نشــت یــاب ، تمــام اتصــاالت را 

از نظــر نشــت گاز بررســی کنید.
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)7( بدنه شیرهای دو طرفه و 3 طرفه را بچرخانید. شلنگ پمپ خال را جدا کنید.
)8( تمام درپوش  شیرآالت را تعویض و محکم کنید.

مراحل نهایی
1.دور تا دور  اتصاالت یونیت داخلی را با پوشش مناسب عایق بندی کنید و با چسب عایق محکم کنید.

2. قسمت اضافی کابل سیگنال را به لوله یا یونیت خارجی محکم کنید.
3. لولــه هــا را بــا اســتفاده از گیــره هــا بــه دیــوار محکم کنیــد )آنهــا را با نــوار عایــق پوشــش دهید( یــا آنهــا را درون شــیارهای پالســتیکی 

ــرار دهید. ق
4- سوراخ عبور لوله از دیوار را در جایی که لوله از آن عبور کرده ، بپوشانید تا هیچ هوا یا آبی نتواند وارد آن شود.

تست یونیت داخلی
• آیا دکمه روشن و خاموش و فن به طور معمول کار می کنند؟

• آیا MODE به درستی کار می کند؟
• آیا دمای تنظیمی و تایمر به درستی کار می کنند؟

•آیا نمایشگر ها سالم هستند؟
• آیا پره های جابجایی جریان هوا به درستی کار می کند؟

• آیا آب مقطر مرتبًا تخلیه می شود؟

بست ها
پوشش عایق

لوله کشینوار عایق

لوله کشی

واشر الستیکی 
بیرونی
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تست یونیت بیرونی
• آیا هنگام کارکردن  صدا یا لرزش غیرطبیعی وجود دارد؟

• آیا صدا ، جریان هوا یا تخلیه آب همسایه ها را آزار می دهد ؟
• آیا نشتی گاز وجود دارد؟

 بــه جهــت حفاظــت از کمپرســور ، 3 دقیقــه پــس از وصــل بــرق کمپرســور 
شــروع بــکار مــی کنــد .

اطالعات مربوط به نصب کننده

نوع سرعت ثابت
)Btu/h( مدل - ظرفیت 

قطر لوله رفت 
قطر لوله برگشت 

طول لوله با شارژ استاندارد
حداکثر فاصله بین یونیت داخلی و خارجی

مقدار گاز شارژ شده اضافی

حداکثر اختالف ارتفاع بین یونیت داخلی و خارجی
نوع مبرد)1(
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قطر لوله رفت قطر لوله رفت 
قطر لوله برگشت قطر لوله برگشت 

طول لوله با شارژ استاندارد
حداکثر فاصله بین یونیت داخلی و خارجی

مقدار گاز شارژ شده اضافی

حداکثر اختالف ارتفاع یونیت داخلی و خارجی
نوع مبرد)1(

نوع سرعت          ثابت           ظرفیت مدل          )  btu/ساعت(

طول لوله با شارژ استاندارد
حداکثر فاصله بین یونیت داخلی و خارجی

مقدار گاز شارژ شده اضافی

حداکثر اختالف ارتفاع یونیت داخلی و خارجی
نوع مبرد)1(

 )1( به برچسب  مشخصات فنی  که روی یونیت خارجی چسبانده شده است مراجعه کنید.

نوع سرعت ثابت
)Btu/h( مدل - ظرفیت 

نوع سرعت ثابت
)Btu/h( مدل - ظرفیت 
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گشتاور مورد نیاز برای بستن درپوش و اتصال فلنج

لولــه گشتاور مورد نیاز
 ]N x m[ 

گشتاور مورد نیاز
 ]N x m[ 

تنش متناظر
 )از آچار 20 سانتی متری استفاده کنید(

فشار مچ دست مهره دریچه سرویس

فشار مچ دست فشار مچ دست

فشار مچ دست

فشار مچ دست

نمودار سیم کشی
بــرای مدلهــای مختلــف ، نمــودار ســیم کشــی ممکــن اســت متفــاوت باشــد. لطفــًا بــه ترتیــب بــه نمودارهــای ســیم کشــی الصــاق شــده بــر 

روی یونیــت داخلــی و بیرونــی مراجعــه کنیــد.
در یونیت داخلی ، نمودار سیم کشی در زیر پنل جلویی قرارداده می شود.

در یونیت خارجی ، نمودار سیم کشی در قسمت پشتی درپوش یونیت خارجی قرارداده می شود.

توجه!
برای برخی از مدلها کابلها توسط سازنده به PCB اصلی یونیت داخلی با توجه به مدل 

بدون بلوک ترمینال متصل شده است.
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ظرفیت مدل
)Btu/h (

کابل منبع تغذیه

کابل رابط بین 
یونیتها

قسمت بخش بندی شده

کابل منبع تغذیه

کابل رابط بین 
یونیتها

قسمت بخش بندی شده

مدل اینورتری 
ظرفیت مدل
)Btu/h (
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.  ) A ( و 3.15 آمپر  T 50 30 مشخصات فیوز یونیت داخلیK ، 24K ، 22K ، 18K ، 16K ، 15K 12K ، 9K ،   7K  کولر گازی 220ولت
، ) A ( 3.15 آمپر ، T 50 12 مشخصات فیوز یونیت داخلیk 9K  7K  ،  کولر گازی 110ولت

 61T , ) A ( 61  مشخصات فیوز یونیت خارجی ، 15  آمپرT 12K ، 9K ، 7K کولر گازی 125 ولت
کولر گازی 250 ولت 61T 12K ، 9K ، 7K ، 15  آمپر ) A ( 24K ، 22K ، 18K 250V مشخصات فیوز یونیت خارجی TS 65 ، 25  آمپر ) A ( است.

عملیات نگهداری مرتب برای باال بردن کارایی سیستم شما ضروری است.
قبل از انجام هرگونه عملیات تعمیر ، برق را از  کلید روشن و خاموش روی خاموش ، قرار دهید

یونیت داخلی:
فیلترهای گرد و خاک

1- پنل جلویی را مطابق با فلشها باز کنید
2. . با باال نگه داشتن پنل جلویی با یک دست ، فیلتر هوا را با دست دیگرتان از جای خود خارج کنید .

3. فیلتر را با آب بشورید. اگر فیلتر روغنی بود ، می توان آن را با آب گرم )بیش از 45 درجه سانتیگراد نباشد ( شستشو داد.
آن را در جای خشک و خنک بگذارید تا خشک شود.

4. با نگه داشتن پنل جلویی با یک دست ، فیلتر هوا را با دست دیگر تان سر جای خود بگذارید.
5. پنل را ببندید

تعمـــیر و نگهـــــداری

تمیز کردن مبدل گرمایشی
1-پنــل جلویــی یونیــت را بــاز کنیــد و آن را تــا آخریــن قســمت بکشــید و در آخــر از لوالهــا 

جــدا کنــد تــا تمیــز کــردن آن آســانتر باشــد.
2-یونیــت داخلــی را بــا اســتفاده از یــک پارچــه و آب )دمــا باالتــر از 40 درجــه ســانتیگراد 
ــده  ــوینده خورن ــواد ش ــا و م ــز از حالله ــورید.. هرگ ــی بش ــوینده خنث ــواد ش ــد( و م نباش

اســتفاده نکنیــد.
3-اگرباتــری یونیــت خارجــی جــرم گرفتــه باشــد  ، آنهــا ار خــارج کــرده و آشــغالها و گرد و 

خــاک را بــا جــارو یــا دســتمال نــم دار پــاک کنید.            
پایان تمیز کاری فصلی

1-سوئیچ اتوماتیک یا دو شاخه را قطع کنید.
2-فیلترها را تمیز کرده و جایگزین کنید.

3-در یــک روز آفتابــی، اجــازه دهیــد تــا دســتگاه به مــدت چنــد ســاعت در حالت تهویــه کار 
کنــد، بنابرایــن داخــل یونیــت کاماًل خشــک می شــود.

تعویض باتری ها
وقتــی کــه صــدای بیــپ از یونیــت داخلــی شــنیده شــود و ال ســی دی قفــل نباشــد ، باتــری 

بایــد تعویــض گــردد .
-ال سی دی قفل نباشد.
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برای تعویض باتری :
-کاور پشت را در بیاورید.

باتریهای جدید را با توجه به عالمت مثبت و منفی در جای خود  قرار دهید

فقــط از باتریهــای نــو اســتفاده کنیــد. در مواقعــی کــه در زمــان طوالنــی از 
کولــر اســتفاده نمــی کنیــد ، باتریهــا را از کنتــرل از راه دور خــارج کنیــد .

باتریهــای مســتعمل را در ســطل آشــغال معمولــی نیاندازیــد، باید آنهــا را در  
محــل جمــع آوری زبالــه هــای خــاص تحویــل دهیــد.

علت های احتمالیعیب یا ایراد

دستگاه کار نمی کند

قطع برق / دو شاخه برق کشیده شده است
موتور فن یونیت داخلی یا خارجی آسیب دیده است

محافظ یا فیوز خراب شده است.
وسیله حغاظتی یا فیوز خراب شده است.

اتصاالت شل شده یا دوشاخه کشیده شده است
ولتاژ ورودی باالتر یا پایینتر از حد ولتاژ اسمی استبعضی اوقات برای محافظت از دستگاه عملکرد آن متوقف می شود.

عملکرد تایمر روشن فعال است
برد الکترونیکی خراب است

فیلتر هوا کثیف استبوی عجیب 

صدای گردش مبرد مایع در سیستم است و طبیعی می باشد .صدای جریان آب

این اتفاق وقتی می افتد که هوای اتاق خیلی سرد شود ، به عنوان مثال در وضعیت غبار کمی از خروجی هوا بیرون می آید
های »خنک کردن« یا »رطوبت زدایی«.

این صدا با انبساط یا انقباض پنل جلویی به دلیل تغییر دما به وجود می آید و صدای غیر عادی شنیده می شود
مشکلی را نشان نمی دهد.

راهنمــــــــــای عیب یابی
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علت های احتمالیعیب یا ایراد

جریان ناکافی  هوا ، چه گرم چه سرد 

تنظیم دمای نامناسب 
انسداد ورودی و خروجی کولر گازی

کثیفی فیلتر هوا
تنظیم سرعت فن در حداقل

وجود منابع تولید گرمایی در اتاق 
مبرد ندارد.

دستگاه به هیچ فرمانی پاسخ نمی دهد
کنترل از راه دور به اندازه کافی به یونیت داخلی نزدیک نیست.

باتری های  کنترل از راه دور تمام شده اند
موانعی بین  کنترل از راه دور و گیرنده سیگنال در یونیت داخلی وجود دارد.

فرمان چراغ فعال استنمایشگر خاموش است
قطع برق

در مواقعی که مشکالت روبرو مشاهده می شود :
کولر گازی را فورًا خاموش کرده و از برق بکشید و 

با خدمات پس از فروش تماس بگیرید .

صدای غیر عادی در حین کار
نقص در برد کنترل الکترونیکی

نقص در فیوزها یا سوئیچها
اسپری کردن آب یا چیز دیگر به داخل دستگاه.

بیش از حد گرم شدن کابلها یا دو شاخه ها.
بوی بسیار شدیدی از دستگاه می آید.

در صورت بروز برخی خطاها ، نمایشگر روی یونیت داخلی کدهای خطای زیر را نمایش می دهد:

شرح مشکلنمایشگرکد خطا
E 1نقص سنسور دمای یونیت داخلییک بار چشمک می زند

E 2نقص  سنسور دمای روی لوله  یونیت داخلیدو بار چشمک می زند

E6خرابی موتور فن  یونیت داخلیشش  بار چشمک می زند
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