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* طراحــی و مشــخصات ممکــن اســت بــدون اطــالع قبلــی برای 

ــا نمایندگــی  ــات ب ــرای جزئی ــد. ب ــر کن ــود محصــول تغیی بهب

فــروش یــا ســازنده مشــورت کنیــد.

* شــکل و موقعیــت دکمــه هــا و نشــانگرها ممکــن اســت بســته 

بــه مــدل متفــاوت باشــد، امــا عملکــرد آنهــا یکســان اســت.
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دستورالعمل های ایمنی

قوانین و توصیه های ایمنی برای نصاب
1. قبل از نصب و استفاده از دستگاه، این راهنما را مطالعه کنید.

2. در هنــگام نصــب یونیتهــای داخلــی و خارجــی، بایــد از دسترســی کــودکان بــه محــل کار ممانعــت بعمــل آیــد. حــوادث غیرقابــل پیــش 
بینــی ممکــن اســت رخ دهــد.

3. از تثبیت پایه یونیت خارجی اطمینان حاصل کنید.
4. عدم ورود هوا به سیستم مبرد و نشتی مبرد هنگام جابجایی کولر گازی را بررسی کنید.

5. پس از نصب کولر گازی یک چرخه آزمایشی را انجام دهید و داده های عملکرد را ثبت کنید.
6. یونیــت داخلــی را بــا یــک فیــوز بــا ظرفیــت مناســب بــرای حداکثــر جریــان ورودی یــا بــا یــک وســیله حفاظــت اضافــه بــار دیگــر 

محافظــت کنیــد.
7. از انطبــاق ولتــاژ اصلــی بــا ولتــاژ ثبــت شــده روی پــاک مشــخصات اطمینــان حاصــل کنیــد. کلیــد یــا دوشــاخه بــرق را تمیــز نگــه 
داریــد. دوشــاخه بــرق را بــه درســتی و بــه صــورت محکــم داخــل پریــز قــرار دهیــد تــا از خطــر بــر قگرفتگــی یــا آتــش ســوزی بــه دلیل 

اتصــال ناکافــی جلوگیــری شــود.
8. تناسب پریز و دوشاخه مناسب را بررسی کنید، در صورت عدم تناسب پریز را تعویض کنید.

9. دســتگاه بایــد مجهــز بــه وســایل قطــع از منبــع تغذیــه باشــد کــه دارای جداســازی اتصــال در تمــام قطبهــا اســت و در شــرایط قطــع 
اتصــال کامــل را فراهــم کنــد و ایــن وســایل بایــد مطابــق بــا قوانین ســیم کشــی در ســیم کشــی III ولتــاژ بیــش از حد دســته ثابــت گنجانده 

. ند شو

10 . نصب کولر گازی باید توسط افراد حرفه ای یا واجد شرایط انجام شود.
11 . دســتگاه را در فاصلــه بیشــتر از 50 ســانتی متــر از مــواد قابــل اشــتعال )الــکل و غیــره( یــا از ظــروف تحــت فشــار )ماننــد قوطــی های 

ــب کنید. ــپری( نص اس
12 . در صــورت اســتفاده از دســتگاه در مناطقــی کــه امــکان تهویــه وجــود نــدارد، بایــد اقدامــات احتیاطــی بــرای جلوگیــری از نشــتی گاز 

مبــرد در محیــط و ایجــاد خطــر آتــش ســوزی انجــام شــود.
13 . مــواد بســته بنــدی قابــل بازیافــت هســتند و بایــد در ســطل هــای زبالــه جداگانــه دور ریختــه شــوند. کولــر گازی را در پایــان عمر مفید 

خــود بــرای دفــع بــه مرکــز جمــع آوری زبالــه هــای مخصــوص ببرید.
14 . کولــر گازی را صرفــا طبــق دســتورالعمل ایــن کتابچــه اســتفاده کنیــد. هــدف از ایــن دســتورالعمل ها پوشــش همــه شــرایط و موقعیت 
هــای احتمالــی نیســت. ماننــد هر وســیله برقــی خانگــی، اســتفاده از عقل ســلیم و احتیاط همیشــه بــرای نصــب، بهــره بــرداری و نگهداری 

ــود. ــه می ش توصی
15 . دستگاه باید مطابق با مقررات ملی قابل اجرا نصب شود.

16 . قبل از دسترسی به پایانه ها، تمام مدارهای برق باید از منبع تغذیه جدا شوند.
17 . دستگاه باید مطابق با مقررات ملی سیم کشی نصب شود.

18 . ایــن دســتگاه بــرای کــودکان بــاالی 8 ســال و افــراد دچــار کمبــود توانایــی هــای جســمی، حســی یــا ذهنــی یــا فاقــد تجربــه و دانــش 
قابــل اســتفاده اســت، البتــه در صورتــی کــه تحــت نظارت باشــند یــا دســتورالعمل هــای اســتفاده ایمــن از دســتگاه و خطــرات مرتبــط را

درک کنند. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. تمیز کردن و نگهداری کاربر نباید توسط کودکان و بدون نظارت انجام شود.
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قوانین و توصیه های ایمنی برای نصاب
19 . از نصب کولر گازی بدون کمک اجتناب کنید، همیشه با نیروهای فنی متخصص تماس بگیرید.

20 . نظافــت و نگهــداری بایــد توســط پرســنل فنــی متخصــص انجــام شــود. در هــر صــورت قبــل از انجــام هــر گونــه تمیــزکاری یــا 
نگهــداری، دســتگاه را از منبــع تغذیــه اصلــی جــدا کنیــد.

21 . در هنــگام کارکــرد دســتگاه بــرای خامــوش کــردن دوشــاخه را بیــرون نکشــید، زیــرا ممکــن اســت جرقــه ایجــاد شــده و منجر بــه آتش 
ــود. ــوزی و غیره ش س

22 . ایــن دســتگاه بــرای تهویــه مطبــوع محیطهــای خانگــی ســاخته شــده اســت و نبایــد بــرای هیــچ منظــور دیگــری مانند خشــک کردن 
لبــاس، خنــک کــردن غــذا و غیره اســتفاده شــود.

23 . همیشــه از دســتگاه دارای فیلتــر هــوای نصــب شــده اســتفاده کنیــد. اســتفاده از کولــر گازی بــدون فیلتــر هــوا میتوانــد باعــث تجمــع 
بیــش از حــد گــرد و غبــار در قســمت هــای داخلــی دســتگاه و خرابــی هــای بعــدی شــود.

24 . مشــتری مســئول نصــب دســتگاه توســط تکنســین واجــد شــرایطی اســت، که بایــد انطبــاق بــا قوانین جــاری اتصــال زمین را بررســی 
کنــد و یک قطــع کننــده مــدار مغناطیســی ترمــوس را وارد نماید.

25 . باتــری هــای موجــود در کنتــرل از راه دور بایــد بــه درســتی بازیافــت یــا دور ریختــه شــوند. بــه منظــور دفــع باتریهــای ضایعاتــی، 
لطفــا باتــری هــا را بــه عنــوان زبالــه هــای شــهری طبقــه بنــدی شــده در محــل جمــع آوری قابــل دســترس دور بیندازیــد.

26 . هرگــز بــرای مــدت طوالنــی در معــرض جریــان هــوای ســرد قــرار نگیریــد. قــرار گرفتــن مســتقیم و طوالنــی مــدت در معــرض هوای 
ســرد میتوانــد بــرای ســامتی شــما خطرنــاک باشــد. در اتــاق هایــی کــه کــودکان، افــراد مســن یــا بیمــار حضــور دارنــد، بایــد مراقبــت 

ویــژه ای انجــام شــود.

27 . در صورت خروج دود از دستگاه یا استشمام بوی سوختگی، بافاصله برق را قطع کرده و با مرکز خدمات تماس بگیرید.
28 . استفاده طوالنی مدت از دستگاه در چنین شرایطی میتواند باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.

29 . تعمیــرات را صرفــًا توســط مرکــز خدمــات مجــاز ســازنده دســتگاه انجــام دهیــد. تعمیــر نادرســت میتوانــد کاربــر را در معــرض خطر 
بــر ق گرفتگــی و غیــره قــرار دهد.

30 . در صــورت پیــش بینــی عــدم اســتفاده طوالنــی مــدت از دســتگاه، ســوئیچ خــودکار را بــاز کنیــد. جهــت جریــان هــوا باید به درســتی 
ــود. تنظیم ش

31 . فلپ ها باید در حالت گرمایش به سمت پایین و در حالت سرمایش به سمت باال هدایت شوند.
32 . اطمینــان حاصــل کنیــد کــه وقتــی دســتگاه برای مــدت طوالنــی غیرفعــال می مانــد و قبــل از انجــام هرگونــه تمیــزکاری یا نگهــداری، 

از منبــع تغذیــه جدا شــده باشــد.
33 . انتخاب مناسب ترین دما میتواند از آسیب به دستگاه جلوگیری کند.



89

قوانین و ممنوعیت های ایمنی
1. ســیم بــرق را خــم، کشــیده یــا فشــرده نکنیــد زیــرا ممکــن اســت آســیب ببینــد. شــوک الکتریکــی یــا آتــش ســوزی احتمــاال بــه دلیــل 

آســیب دیدگــی ســیم بــرق اســت. صرفــًا پرســنل فنــی متخصــص بایــد ســیم بــرق آســیب دیــده را تعویــض کننــد.
2. از افزونه ها یا ماژول های گنگ استفاده نکنید.

3. هنگام پابرهنگی یا خیس و مرطوب بودن قسمتهایی از بدن، به دستگاه دست نزنید.
4. ورودی یــا خروجــی هــوای واحــد داخلــی یــا خارجــی را مســدود نکنیــد. انســداد ایــن دهانــه هــا باعــث کاهــش راندمــان عملیاتــی کولر 

گازی بــا احتمــال خرابــی یــا آســیب هــای بعــدی میشــود.
5. به هیچ وجه ویژگی های دستگاه را تغییر ندهید.

6. دستگاه را در محیط هایی که هوا ممکن است حاوی گاز، نفت یا گوگرد یا نزدیک منابع گرما باشد، نصب نکنید.
7. ایــن دســتگاه بــرای اســتفاده توســط افــرادی )از جملــه کــودکان( بــا کمبــود توانایــی هــای جســمی، حســی یــا ذهنــی یــا عــدم تجربــه 
و دانــش در نظــر گرفتــه نشــده اســت، مگــر آنکــه تحــت نظــارت شــخص مســئول ایمنــی آنهــا باشــند یــا دســتورالعمل هایــی در مــورد 

اســتفاده از دســتگاه ارائــه شــده باشــد.
8. از باال رفتن یا قرار دادن اشیاء سنگین یا داغ در باالی دستگاه خودداری کنید.

9. هنگام کارکرد کولر گازی، در و پنجره ها را برای مدت طوالنی باز نگذارید.
10 . جریان هوا را روی گیاهان یا حیوانات هدایت نکنید.

11 . قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض جریان هوای سرد کولر میتواند اثرات منفی روی گیاهان و حیوانات داشته باشد.

12 . کولر گازی را در تماس با آب قرار ندهید. عایق الکتریکی ممکن است آسیب ببیند و در نتیجه باعث برق گرفتگی شود.

13 . از باال رفتن یا قرار دادن اشیا روی یونیت خارجی خودداری کنید.
14 . هرگز چوب یا شیء مشابه را داخل دستگاه قرار ندهید. اینکار میتواند باعث آسیب دیدگی آن شود.

15 . کــودکان بایــد تحــت نظــارت باشــند تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه بــا دســتگاه بــازی نمــی کننــد. بــه منظــور جلوگیــری از خطــر، 
ســیم بــرق در صــورت آســیب دیدگــی بایــد توســط ســازنده، نمایندگــی خدمــات وی یــا افــراد واجــد شــرایط مشــابه تعویــض شــود.
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نـــام قطعـــــات

واحد داخلی
واحد بیرونی

توجــه: ایــن شــکل نشــان داده شــده ممکــن اســت بــا قطعــه واقعــی متفــاوت باشــد. لطفــا دومــی را بــه عنــوان اســتاندارد در 
ــر بگیرید. نظ
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نمایشگر داخلی

ــه مــدل متفــاوت باشــد، امــا عملکــرد آنهــا یکســان  ــا توجــه ب ــت کلیدهــا و نشــانگرها ممکــن اســت ب  شــکل و موقعی
اســت.

١

٢

٣

کنتــــــــرل از راه دور
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 نمایشگر و برخی از عملکردهای کنترل از راه دور ممکن است براساس مدل متفاوت باشد.
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 نمایشگر و برخی از عملکردهای کنترل از راه دور ممکن است براساس مدل متفاوت باشد.
شکل و موقعیت دکمه ها و نشانگرها ممکن است بسته به مدل متفاوت باشد، اما عملکرد آنها یکسان است.

 دستگاه دریافت صحیح هر دکمه را با صدای بوق تایید میکند.
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تعویض باتری ها
صفحــه پوشــش باتــری را از پشــت کنتــرل از راه دور بــا کشــیدن آن در جهــت فلــش خــارج کنید.باتــری هــا را مطابــق جهــت )+ و -( نشــان 

داده شــده روی کنتــرل از راه دور نصــب کنیــد.
درپوش باتری را با کشیدن آن در جای خود دوباره نصب کنید.

 از 2 عدد باتری  ) LRO3 AAA )1.5V  استفاده کنید

از باتریهای قابل شارژ استفاده نکنید.هنگام خوانا نبودن صفحه نمایش، باتری های قدیمی را با باتریهای جدید از همان نوع
تعویــض کنیــد. باتــری هــا را بــه عنــوان زبالــه هــای شــهری طبقــه بنــدی نشــده دور نریزیــد. جمــع آوری ایــن گونــه زبالــه هــا بــه طــور 

جداگانــه بــرای بازیافــت ویــژه ضــروری اســت.

بــرای برخــی از مــدل هــا، بعــد از هربــار قــراردادن باتریهــا را بــرای اولیــن بــار درکنتــرل از راه دور، میتوانیــد نــوع کنتــرل صرفــا خنــک 
کننــده یــا پمــپ گرمایــش را تنظیــم کنیــد. بــه محــض وارد کــردن باتریهــا، کنتــرل از راه دور را خامــوش کنیــد و ماننــد زیــر عمــل کنیــد.

1. دکمه  را به مدت طوالنی فشار دهید تا نماد  چشمک بزند تا نوع صرفا سرمایش تنظیم شود.
2. دکمه  را به مدت طوالنی فشار دهید تا نماد  چشمک بزند تا نوع پمپ گرمایش تنظیم شود.

توجــه: در صــورت قــرار دادن کنتــرل از راه دور در حالــت خنــک کننــده، فعالســازی عملکــرد گرمایــش در واحدهــای دارای پمــپ گرمایــش 
امــکان پذیــر نخواهــد بــود. در صــورت نیــاز بــه تنظیــم مجــدد، باتــری هــا را خــارج کــرده و دوبــاره نصــب کنیــد.

  بــرای برخــی از مدلهــای کنتــرل از راه دور، میتوانیــد نمایشــگر دمــا را بیــن درجــه ســانتی گــراد  و درجــه فارنهایت  برنامــه ریزی 
. کنید

1. دکمه   را بیش از 5 ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا وارد حالت تغییر شوید.
دکمه   را فشار داده و نگه دارید تا به   و تبدیل شود.

3. سپس دکمه را رها کرده و 5 ثانیه صبر کنید، عملکرد انتخاب خواهد شد.

توجه:
1. کنترل از راه دور را به سمت کولر هدایت کنید.

2. عدم وجود اجسام بین کنترل از راه دور و گیرنده سیگنال در واحد داخلی را بررسی کنید.
3. هرگز کنترل از راه دور را در معرض اشعه خورشید قرار ندهید.

4. کنترل از راه دور را در فاصله حداقل 1 متری از تلویزیون یا سایر وسایل برقی قرار دهید.
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حالت سرمایش

   عملکــرد خنــک کننــده بــه کولــر اجــازه مــی دهــد تــا اتــاق را خنــک کنــد و همزمــان رطوبــت هــوا را کاهــش دهــد. بــرای فعــال 
کــردن عملکــرد ســرمایش  )COOL( دکمــه    را فشــار دهیــد تــا نمــاد  روی صفحــه نمایــش ظاهــر شــود. بــا دکمــه  یــا  دمــای 

کمتــر از دمــای اتــاق را تنظیــم کنیــد.

)FAN حالت فن )نه دکمه

ــر  ــش ظاه ــه نمای ــا  روی صفح ــد ت ــار دهی ــه   را فش ــت FANدکم ــم حال ــرای تنظی ــوا. ب ــه ه ــا تهوی ــن، صرف ــت ف  حال
شــود.

حالت خشک

ــه   را  ــت  DRY دکم ــم حال ــود.برای تنظی ــر ش ــت ت ــاق راح ــرایط ات ــا ش ــد ت ــش میده ــوا را کاه ــت ه ــرد رطوب ــن عملک  ای
فشــار دهیــد تــا  روی صفحــه نمایــش ظاهــر شــود. یــک عملکــرد خــودکار پیــش تنظیــم

فعال میشود.

حالت خودکار

  AUTO دکمــه    را فشــار دهیــد تــا نمــاد  روی صفحــه نمایــش ظاهــر شــود.در حالــت AUTO بــرای تنظیــم حالــت  
حالــت  اجــرا بــه طــور خــودکار بــا توجــه بــه  دمــای اتــاق تنظیــم مــی شــود.

حالت گرمایش

 عملکــرد گرمایــش بــه کولــر اجــازه میدهــد تــا اتــاق را گــرم کنــد. بــرای تنظیــم حالــت  گرمایــش دکمــه    را فشــار دهیــد 
تــا نمــاد  روی صفحــه نمایــش ظاهــر شــود بــا دکمــه  یــا  دمــای باالتــر از دمــای اتــاق را تنظیــم کنیــد.

 در عملیــات گرمایــش، دســتگاه میتوانــد بــه طــور خــودکار چرخــه یــخ زدایــی را فعــال کنــد، کــه بــه منظــور بازیابــی عملکــرد تبــادل 
حــرارت مبــرد بــرای تمیــز کــردن  یــخ زدایــی آن ضــروری اســت. ایــن روش معمــوال  10-2 دقیقــه طــول میکشــد. در حیــن یــخ زدایــی، فــن 

واحــد داخلــی کار متوقــف میشــود. پــس از یــخ زدایــی، بــه طورخــودکار بــه حالــت گرمایــش بــاز میگــردد.
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)FAN SPEED( FAN عملکرد  دکمه

 ســرعت عملکــرد فــن را تغییــر دهید.بــه منظــور تنظیــم ســرعت فــن در حــال کار دکمــه   را فشــار دهیــد، مــی تــوان آن را بــه 
صــورت دایــره ای روی ســرعت AUTO/ MUTE/ LOW/ LOW-MID / MID/ MID-HIGH/ HIGH/ TURBO تنظیــم کــرد.

عملکرد قفل کودک
1. بــه منظــور فعالســازی ایــن عملکــرد، دکمــه و دکمــه  را بــا هــم فشــار دهیــد بــرای غیرفــال کــردن دوبــاره ایــن کار را انجــام 

دهیــد 2. تحــت ایــن عملکــرد، هیــچ دکمهــای فعــال نخواهــد بــود.

TIMER ON - TIMER عملکرد

ــه  ــد. ب ــم کنی ــد TIMER ON را تنظی ــی توانی ــت، م ــوش اس ــتگاه خام ــه دس ــی ک ــتگاه هنگام ــودکار دس ــردن خ ــن ک ــرای روش  ب
صــورت زیــر زمــان روشــن شــدن خــودکار را تنظیــم کنیــد:

1. اولین بار دکمه  را فشار دهید تا کلید روشن شود  و  روی صفحه نمایش از راه دور ظاهر شده و چشمک بزند.

2. بــرای تنظیــم زمــان دلخــواه روشــن شــدن تایمــر، دکمــه  یــا  را فشــار دهیــد. هــر بــار کــه دکمــه را فشــار میدهیــد، زمــان بیــن 0 تــا 10 
ســاعت نیــم ســاعته و بیــن 10 تــا 24 ســاعت یــک ســاعته افزایش/کاهــش مــی یابــد.

3. دکمه را بار دوم برای تایید فشار دهید.

ــد. و  ــم کنی ــاز )Cool/ Heat/ Auto/ Fan/ Dry( را تنظی ــورد نی ــت م ــه  ، حال ــار دادن دکم ــا فش ــن، ب ــم تایمر-روش ــس از تنظی 4. پ
ســرعت فــن مــورد نیــاز را بــا فشــار دادن دکمــه  تنظیــم کنیــد. بــرای تنظیــم دمــای مــورد نیــاز عملیــات  یــا  را فشــار دهیــد.

با فشردن دکمه  آن را لغو کنید.

TIMER OFF - TIMER عملکرد

 بــرای خامــوش کــردن خــودکار دســتگاه هنگامــی کــه دســتگاه روشــن اســت، مــی توانیــد TIMER OFF را تنظیــم کنیــد. بــه 
صــورت زیــر زمــان خامــوش شــدن خــودکار را تنظیــم کنیــد:

ON - 1  بودن دستگاه را تأیید کنید.  
2. به منظور خاموش کردن، ابتدا دکمه را فشار دهید.   یا  را برای تنظیم تایمر مورد نیاز فشار دهید.

3. به منظور تایید، دکمه  را برای بار دوم فشار دهید.
با فشردن دکمه آن را لغو کنید.

توجه: تمام برنامه ریزی ها باید در مدت 5 ثانیه اجرا شوند،در غیر این صورت تنظیمات لغو میشود.
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SWING عملکرد  دکمه

 1. به منظور فعالسازی بادگیر، دکمه سوئینگ SWING را فشار دهید،
1-1. بــه منظــور فعالســازی حالــت شــناوری فلــپ هــای افقــی از بــاال بــه پاییــن  را فشــار دهیــد،  روی نمایشــگر کنتــرل از راه دور 

ظاهــر میشــود. دوبــاره فشــار دهیــد تــا حرکــت ســوئینگ در زاویــه فعلــی متوقــف شــود.

ــرل از راه دور  ــگر کنت ــد،  روی نمایش ــار دهی ــت  را فش ــه راس ــپ ب ــودی از چ ــای عم ــوئینگ دفلکتوره ــازی س ــور فعالس ــه منظ 1-2 ب
ظاهــر مــی شــود. دوبــاره فشــار دهیــد تــا حرکــت ســوئینگ در زاویــه فعلــی متوقــف شــود.

2. اگــر دفلکتورهــای عمــودی بــه صــورت دســتی در زیــر فلــپ هــا قــرار گرفتــه باشــند، اجــازه مــی دهنــد جریــان هــوا را مســتقیما بــه 
ســمت راســت یــا چــپ حرکــت دهنــد.

ــال  ــویندگی فع ــرد خودش ــودی، عملک ــی و عم ــوئینگ افق ــه س ــان دکم ــردن همزم ــا فش ــر، ب ــش اینورت ــای گرمای ــدل ه ــی از م ــرای برخ 3. ب
ــود. میش

این تنظیم باید هنگام خاموش بودن دستگاه انجام شود.
هرگزموقعیت فلپها را به صورت دستی تنظیم نکنید، مکانیزم ظریف ممکن است آسیب جدی ببیند!

هرگــز انگشــتان، چــوب هــا یــا ســایر اشــیاء را در دریچــه هــای ورودی یــا خروجــی هــوا قــرار ندهیــد. چنیــن تمــاس تصادفــی بــا 
قطعــات زنــده ممکــن اســت باعــث جراحــت یــا آســیب غیرقابــل پیــش بینــی شــود.

عملکرد  TURBO توربو

 بــه منظــور فعــال کــردن عملکــرد توربــو، دکمــه  را فشــار دهیــد و  روی صفحــه نمایــش ظاهــر مــی شــود. بــرای 
 COOL هنــگام انتخــاب ویژگــی ، توربــو، دســتگاه بــه حالــت ســرمایش COOL/ HEAT  لغــو ایــن عملکــرد، دوبــاره فشــار دهیــد. در حالــت

یــا HEAT ســریع تبدیــل میشــود و باالتریــن ســرعت فــن را بــرای دمیــدن جریــان هــوای قــوی بــه کار مــی گیــرد.

عملکرد  بی صدا

ــر  ــرل از راه دور ظاه ــش کنت ــه نمای ــد و   روی صفح ــار دهی ــه   را فش ــرد، دکم ــن عملک ــازی ای ــور فعالس ــه منظ  1. ب
ــد. ــام دهی ــن کار را انج ــاره ای ــرد، دوب ــن عملک ــردن ای ــال ک ــرای غیرفع ــود. ب میش

 2. هنــگام اجــرای عملکــرد MUTEکنتــرل از راه دور ، ســرعت فــن خــودکار را نمایــش مــی دهــد و واحــد داخلــی بــا کمتریــن ســرعت فــن کار 
میکنــد تــا احســاس آرامــش داشــته باشــد.

 3. با فشار دادن دکمه  FAN/ TURBO/ SLEEPعملکرد MUTE لغو میشود. عملکرد MUTE را نمیتوان در حالت خشک فعال کرد.

عملکرد  SLEEP  خواب

ــه  ــد و روی صفح ــار دهی ــه SLEEP را فش ــرد دکم ــازی عملک ــور فعالس ــه منظ ــودکار ب ــی خ ــم عملیات ــش تنظی ــه پی  برنام
نمایــش ظاهــر میشــود. بــرای لغــو ایــن عملکــرد، دوبــاره فشــار دهیــد. پــس از 10 ســاعت کار در حالــت خــواب، کولــر گازی بــه حالــت

تنظیمات قبلی تغییر میکند.
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ECO  عملکرد

 در ایــن حالــت دســتگاه بــه مظنــور صرفــه جویــی در مصــرف انــرژی، عملکــرد را بــه طــور خــودکار تنظیــم مــی کنــد. دکمــه 
 را فشــار دهیــد و روی صفحــه نمایــش  ظاهــر میشــود و دســتگاه در حالــت ECO  کار میکنــد. بــرای لغــو ایــن عملکــرد، دوبــاره فشــار 

. هید د

توجه: عملکرد ECO در هر دو حالت COOLING و HEATING در دسترس است.

عملکرد  DISPLAY نمایشگر داخلی

 صفحه نمایش LED روی پانل را ON/ OFF کنید.
دکمه  را فشار دهید تا نمایشگر LED روی پانل خاموش شود. دوباره فشار دهید تا نمایشگر LED روشن شود.

عملکرد  GEN اختیاری

 1. ابتــدا واحــد داخلــی را روشــن کنیــد و دکمــه  را بــه مــدت 3 ثانیــه فشــار دهیــد تــا فعــال شــود و دوبــاره ایــن کار را 
انجــام دهیــد تــا ایــن عملکــرد غیرفعــال شــود.

2. تحت این عملکرد، دکمه را برای انتخاب نوع عمومی OF - L1 - L2 - L3 فشار دهید.
OF . 3  را انتخاب کرده و برای خروج 2 ثانیه صبر کنید.  

عملکرد  SELF-CLEAN اختیاری

فقــط بــرای برخــی از لــوازم اینورتــر پمــپ گرمایــش اختیــاری اســت. بــه منظــور فعــال کــردن ایــن عملکــرد، ابتــدا یونیــت داخلــی را خاموش 
کنیــد، ســپس همزمــان دکمــه  و دکمــه   را بــه ســمت واحــد داخلــی فشــار دهیــد تــا زمانــی کــه صــدای بــوق شــنیده شــود و

  روی نمایشگر کنترل از راه دور و نمایشگر االیدی داخلی ظاهر شود.
1. این عملکرد کمک میکند تا آلودگیها، باکتریها و غیره انباشته شده را از اواپراتور داخلی خارج کنید.

2. ایــن عملکــرد حــدود 30 دقیقــه اجــرا میشــود و بــه حالــت پیــش تنظیــم بــاز مــی گــردد. بــه منظــور لغــو ایــن عملکــرد حیــن فرآینــد مــی 
توانیــد دکمــه   را فشــار دهیــد. پــس از اتمــام یــا لغــو، 2 بــوق خواهیــد شــنید.

وجــود کمــی ســروصدا در طول فرآیند این عملکرد طبیعی اســت، زیرا مواد پاســتیکی در اثر گرما منبســط و در اثر ســرما منقبض میشــوند. 
ما پیشنهاد میکنیم این عملکرد را در شرایط محیطی زیر اجرا کنید تا از برخی ویژگیهای حفاظتی ایمنی جلوگیری شود.

 پیشنهاد میشود هر 3 ماه یکبار از این عملکرد استفاده کنید.
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عملکرد گرمایش 8 درجه سانتی گراد اختیاری
1. بــه منظــور فعالســازی ایــن عملکــرد، دکمــه را بــه مــدت 3 ثانیــه فشــار دهیــد  و   روی نمایشــگر از راه دور ظاهــر میشــود. 

بــرای غیرفعــال کــردن ایــن عملکــرد، دوبــاره ایــن کار را انجــام دهیــد.
2. ایــن عملکــرد هنگامــی کــه دمــای اتــاق کمتــر از 8 درجــه ســانتیگراد ) 46 درجــه فارنهایــت( باشــد، حالــت گرمایــش را بــه طــور خــودکار 

شــروع میکنــد و اگــر دمــا بــه 9 درجــه ســانتیگراد ) 48 درجــه فارنهایــت( برســد، بــه حالــت آمــاده بــه کار بــاز مــی گــردد.
3. اگر دمای اتاق باالتر از 18 درجه سانتیگراد ) 64 درجه فارنهایت( باشد، دستگاه به طور خودکار این عملکرد را لغو میکند.

عملکرد باد مالیم  اختیاری 
1. یونیــت داخلــی را روشــن کــرده و بــه حالــت خنــک تغییــر دهیــد، ســپس دکمــه  و  دکمــه را بــه مــدت 3 ثانیــه بــا هــم فشــار 

دهیــد تــا ایــن عملکــرد فعــال شــود   روی  صفحــه نمایــش ظاهــر میشــود. دوبــاره ایــن کار را انجــام دهیــد تــا غیرفعــال شــود.
2. این عملکرد به طور خودکار دریچه های عمودی را می بندد و احساس باد مایم راحت را به شما می دهد.

عملکرد سالمت اختیاری
1. ابتــدا واحــد داخلــی را روشــن کنیــد و دکمــه نمایــش و  دکمــه را بــه مــدت 3 ثانیــه بــا هــم فشــار دهیــد و تــا ایــن عملکــرد 

فعــال شــود، روی صفحــه نمایــش ظاهــر میشــود. دوبــاره ایــن کار را انجــام دهیــد تــا غیرفعــال شــود.
ــال  ــن و فع ــی روش ــزر دوقطب ــما/ یونی ــا) ) UVC / پاس ــدل ه ــه م ــته ب ــزر/ بس ــای یونی ــراغ ه ــرد HEALTH چ ــروع عملک ــگام ش 2. هن

ــوند. میش

I   SET  عملکرد
تنظیمات مورد عاقه خود را به خاطر بسپارید و با فشار دادن دکمه یک وارد آن شوید تنظیمات مورد عاقه را به خاطر بسپارید:
1. در هر حالت COOLING/ HEATING/FAN/ DRY دکمه  I SET  را به مدت 3  ثانیه فشار دهید تا آن را به خاطر بسپارید.

2. هنگامــی کــه چشــمک زن »AU« روی نمایشــگر کنتــرل از راه دور ظاهــر م یشــود، بــه ایــن معنــی اســت کــه کنتــرل از راه دور تنظیمــات 
مــورد عاقــه شــما را بــه خاطــر م یــآورد.

* هر دکمه ای را برای خروج فشار دهید، و میتوانید با 2 آن را بازنشانی کنید. ، تکرار عملیات 1 وارد تنظیمات دلخواه شوید:
1. در هر حالت COOLING/ HEATING/ I FAN/ DRY » به منظور فعالسازی دکمه SET  را یکبار فشار دهید. 

2. دستگاه به صورت تنظیمات مورد عاقه شما کار میکند و شما شاهد چشمک زدن  AU  روی کنترل از راه دور خواهید بود.
3. به منظور لغو، دوباره آن دکمه یا دکمه های دیگر را فشار دهید.
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دستورالعملهای عملیات
تــاش بــرای اســتفاده از کولــر گازی در دمایــی فراتــر از محــدوده مشــخص شــده ممکــن اســت باعــث روشــن شــدن دســتگاه محافــظ کولــر 

گازی شــود و ممکــن اســت دســتگاه کار نکنــد. بنابرایــن ســعی کنیــد در شــرایط دمایــی زیــر از کولــر گازی اســتفاده کنیــد.
کولر گازی ثابت:

کولر گازی اینورتر:

بــا اتصــال منبــع تغذیــه، پــس از خامــوش شــدن، کولــر گازی را مجــددا راه انــدازی کنیــد، یــا در حیــن کار، آن را بــه حالــت دیگــری تغییــر 
ــر گازی روشــن م یشــود. کمپرســور پــس از 3 دقیقــه کار خــود را از ســر میگیــرد. دهیــد، و دســتگاه محافــظ کول

ویژگی های عملیات گرمایش)قابل استفاده برای پمپ گرمایش(

پش گرمایش:
هنگامــی کــه عملکــرد گرمایــش فعــال اســت، واحــد داخلــی 2 تــا 5 دقیقــه بــرای پیــش گــرم کــردن زمــان نیــاز دارد، پــس از آن کولــر گازی 

شــروع بــه گرمایــش کــرده و هــوای گــرم را مــی دمــد.
یخ زدایی:

در حیــن گــرم کــردن، هنگامــی کــه واحــد بیرونــی یــخ زدایــی مــی کنــد، تهویــه مطبــوع عملکــرد یــخ زدایــی خــودکار را بــرای بهبــود اثــر 
گرمایــش فعــال مــی نمایــد. در طــول فرآینــد یــخ زدایــی، فــن هــای داخلــی و خارجــی کار نمــی کننــد. کولــر گازی پــس از اتمــام یــخ زدایــی 

بــه طــور خــودکار گرمایــش را از ســر میگیــرد.
دکمه اضطراری:

هنــگام از کار افتــادن کنتــرل از راه دور پانــل را بــاز کنیــد و دکمــه اضطــراری در جعبــه کنتــرل الکترونیکــی را پیــدا کنیــد. )همیشــه دکمــه 
اضطــراری را بــا مــواد عایــق فشــار دهیــد(.
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مالحظات نصب
طول لوله و مبرد اضافی
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نصب یونیت داخلیپارامترهای گشتاور
مرحله 1: محل نصب را انتخاب کنید

1-1 اطمینــان حاصــل کنیــد کــه نصــب بــا حداقــل ابعــاد )تعریــف شــده در زیــر( مطابقــت دارد و حداقــل و حداکثــر طــول لولــه اتصــال و 
حداکثــر تغییــر ارتفــاع را مطابــق بــا مقادیــر تعریــف شــده در بخــش نیازمندیهــای سیســتم بــرآورده میکنــد.

1-2 ورودی و خروجی هوا خالی از انسداد خواهد بود و جریان هوای مناسب را در سراسر اتاق تضمین می کند.
1-3 میعانات را می توان به راحتی و با خیال راحت تخلیه کرد.

1-4 همه اتصاالت را می توان به راحتی به واحد خارجی انجام داد.
1-5 واحد داخلی دور از دسترس کودکان است.

1-6 یک دیوار نصب به اندازه کافی استحکام برای تحمل چهار برابر وزن کامل و لرزش واحد.
1-7 فیلتر برای تمیز کردن به راحتی قابل دسترسی است.

1-8 فضای خالی کافی برای دسترسی به تعمیر و نگهداری معمولی در نظر بگیرید.
ــا دریافــت امــواج رادیــو  ــا رادیــو نصــب شــود. عملکــرد کولــر ممکــن اســت ب 1-9 حداقــل 10 فــوت ) 3 متــر( دورتــر از آنتــن تلویزیــون ی
یــا تلویزیــون در مناطــق بــا امــواج ضعیــف تداخــل ایجــاد کنــد. ممکــن اســت یــک تقویــت کننــده بــرای دســتگاه آســیب دیــده مــورد نیــاز 

باشــد.
1-10 به دلیل محیط خورنده در رختشویخانه یا کنار استخر نصب نشود. 

1-11 برای نواحی گواهینامه ETL احتیاط: قطعات متحرک حداقل 8 فوت ) 2.4 متر( باالتر از کف یا سطح طبقه نصب شود.

توجه: این جدول صرفًا برای مرجع است، نصب باید طبق الزامات قوانین و مقررات محلی باشد.
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نصب یونیت داخلیحداقل فاصله داخلی
مرحله 2: صفحه نصب را مونتاژ کنید

2-1 صفحه نصب را از پشت واحد داخلی بردارید.
2-2 از بــرآورده شــدن حداقــل الزامــات ابعــاد نصــب در مرحلــه 1 اطمینــان حاصــل کنیــد، بــا توجــه بــه انــدازه صفحــه نصــب، موقعیــت را 

تعییــن کنیــد و صفحــه نصــب را بــه دیــوار نزدیــک نماییــد.
2-3 صفحه نصب را در حالت افقی نسبت به سطح اسپریت تنظیم کنید، سپس محل سوراخ پیچ را روی دیوار مشخص نمایید.

2-4 صفحه نصب را پایین بیاورید و در موقعیت های مشخص شده با مته سوراخ کنید.
2-5 درپوشهای الستیکی واشو را در سوراخ ها قرار دهید، سپس صفحه نصب را آویزان کرده و با پیچ آن را ثابت کنید.
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) I( .توجه: مطمئن شوید که صفحه نصب پس از مونتاژ به اندازه کافی محکم و صاف روی دیوار قرار دارد
)II( .این شکل نشان داده شده ممکن است با شی واقعی متفاوت باشد، لطفا دومی را به عنوان استاندارد در نظر بگیرید

مرحله 3: دیوار را با دریل سوراخ کنید
یک سوراخ در دیوار باید برای لوله کشی مبرد، لوله زهکشی و کابل های اتصال ایجاد شود.

3-1 محل پایه سوراخ دیواری را روی موقعیت صفحه نصب تعیین کنید.
3-2 سوراخ باید حداقل 70 میلی متر قطر و یک زاویه مایل کوچک برای تسهیل زه کشی داشته باشد.

3-3 دیوار را با مته 70 میلیتری و با زاویه مایل کوچک کمتر از انتهای داخلی حدود 5 تا 10 میلی متر سوراخ کنید.
3-4 برای محافظت از قطعات اتصالی، آستین دیواری و پوشش آستین دیواری)هر دو قسمت اختیاری هستند( را قرار دهید.

احتیاط: هنگام سوراخ کردن دیوار، مراقب سیم، لوله کشی و سایر اجزای حساس باشید.

مرحله 4: اتصال لوله مبرد
4-1 بــا توجــه بــه موقعیــت ســوراخ دیــوار، حالــت لولــه کشــی مناســب را انتخــاب کنیــد. ســه حالــت لولــه کشــی اختیــاری بــرای واحدهــای 
ــا  ــد ب ــی بای ــک بریدگ ــی 3، ی ــه کش ــت لول ــا حال ــی 1 ی ــه کش ــت لول ــت: در حال ــده اس ــان داده ش ــر نش ــکل زی ــه در ش ــود دارد ک ــی وج داخل

اســتفاده از قیچــی ایجــاد شــود تــا ورق پاســتیکی خروجــی لولــه و خروجــی کابــل در ســمت مربوطــه یونیــت داخلــی بریــده شــود.
توجه : هنگام بریدن ورق پالستیکی در خروجی، برش باید اصالح شود تا صاف گردد.
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4-2 همانطور که در شکل نشان داده شده است، لوله های اتصال با دریچه رو به باال خم شود.

4-3 پوشش پاستیکی درگاههای لوله و پوشش محافظ انتهای اتصاالت لوله برداشه شود.
4-4 وجود اشیاء متفرقه روی درگاه لوله اتصال را بررسی کنید و از تمیز بودن درگاه اطمینان حاصل کنید.

4-5 پس از تراز کردن مرکز، مهره لوله اتصال را بچرخانید تا مهره تا حد امکان با دست محکم شود.
4-6 از آچــار گشــتاور بــرای ســفت کــردن آن مطابــق بــا مقادیــر گشــتاور ذکــر شــده در جــدول الزامــات گشــتاور اســتفاده کنیــد. )بــه جــدول 

الزامــات گشــتاور در بخــش اقدامــات احتیاطــی نصــب مراجعــه کنید(
4-7 محل اتصال را با لوله عایق بپیچید.

توجه: برای مبرد  R32 کانکتور باید در فضای باز قرار گیرد.

مرحله 5: شیلنگ تخلیه را وصل کنید
5-1 شلنگ تخلیه را تنظیم کنید )در صورت وجود(

در برخــی از مــدل هــا، هــر دو طــرف یونیــت داخلــی دارای درگاه هــای زهکشــی هســتند کــه مــی توانیــد یکــی از آنهــا را بــرای اتصــال شــلنگ 
تخلیــه انتخــاب کنیــد. و پــورت تخلیــه اســتفاده نشــده را بــا الســتیک متصــل بــه یکــی از درگاه هــا وصــل کنیــد.
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.2 شیلنگ زهکشی را به درگاه زهکشی وصل کنید، اطمینان حاصل کنید که اتصال محکم و اثر آب بندی مناسب است.
5-3 محل اتصال را با نوار تفلون محکم بپیچید تا از عدم نشتی مطمئن شوید.

توجــه : اطمینــان حاصــل کنیــد کــه پیــچ خوردگــی یــا فرورفتگــی وجــود نــدارد و لولــه هــا بایــد بــه صــورت مــورب بــه ســمت پاییــن قــرار 
گیرنــد تــا از انســداد جلوگیــری شــده و از زهکشــی مناســب اطمینــان حاصــل شــود.

مرحله 6: سیم کشی را وصل کنید
6-1 انــدازه مناســب کابــل هــا کــه بــا حداکثــر جریــان کاری روی پــاک تعییــن مــی شــود را انتخــاب کنیــد. )انــدازه کابلهــا را بررســی کــرده 

و بــه بخــش ماحضــات نصــب مراجعــه نمائیــد(
6-2 پانل جلویی واحد داخلی را باز کنید.

6-3 از یک پیچ گوشتی استفاده کنید، پوشش جعبه کنترل الکتریکی را باز کنید تا بلوک ترمینال نمایان شود.
6-4 گیره کابل را باز کنید.

6-5 یک سر کابل را از انتهای پشتی سمت راست واحد داخلی در موقعیت جعبه کنترل قرار دهید.
6-6 ســیم هــا را طبــق نمــودار ســی مکشــی روی جلــد جعبــه کنتــرل الکتریکــی بــه ترمینــال مربوطــه وصــل کنیــد. و مطمئــن شــوید کــه 

بــه خوبــی بــه هــم متصــل هســتند.
6-7 گیره کابل را برای بستن کابل ها ببندید.

6-8 درپوش جعبه کنترل الکتریکی و پانل جلویی را دوباره نصب کنید.
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مرحله 7: لوله و کابل را بپیچانید
بــه منظــور اســتفاده نامناســب از فضــا، پــس از لولــه هــای مبــرد، ســیم هــای اتصــال و شــیلنگ زهکشــی نصــب مــی شــوند، از آنهــا محافظت 

و عایــق بنــدی کنیــد، قبــل از عبــور دادن آنهــا از ســوراخ دیــوار بایــد بــا نــوار عایق بســته شــوند 

سوراخ دیوار
7-1 لوله ها، کابلها و شلنگ زه کشی را به خوبی مانند تصویر زیر مرتب کنید.

توجه
  )I( .مطمئن شوید که شلنگ تخلیه در پایین قرار دارد

)II( .از قطع و خم شدن قطعات اجتناب کنید
7-2 با استفاده از نوار عایق، لوله های مبرد، سیم های اتصال و شیلنگ زهکشی را محکم به هم بپیچید.

مرحله 8: نصب واحد سرپوشیده
8-1 به آرامی لوله های مبرد، سیم های اتصال و دسته پیچیده شده شلنگ زهکشی را از سوراخ دیوار عبور دهید.

8-2 قسمت باالی واحد داخلی را روی صفحه نصب قاب کنید.
8-3 به سمت چپ و راست یونیت داخلی فشار کمی وارد کنید، مطمئن شوید که یونیت داخلی محکم قاب شده است.

8-4 پایین یونیت داخلی را فشار دهید تا چفتها به قابهای صفحه نصب بچسبند و مطمئن شوید که محکم قاب شده اند.
گاهــی اوقــات، اگــر لولــه هــای مبــرد قبــا در دیــوار تعبیــه شــده باشــند، یــا اگــر مــی خواهیــد لولــه هــا و ســیم هــا را روی دیــوار وصــل 

کنیــد، بــه روش زیــر عمــل نماییــد:
)I( .دو انتهای صفحه زیرین را بکشید، کمی نیروی بیرونی اعمال کنید تا صفحه زیرین را جدا کنید

)II( .قسمت باالی یونیت داخلی را بدون لوله کشی و سیم کشی روی صفحه نصب قاب کنید
واحــد داخلــی را در خــاف جهــت دیــوار بلنــد کنیــد، براکــت را روی صفحــه نصــب بــاز کنیــد و از ایــن براکــت بــرای ســرپا )III( نگــه داشــتن 

واحــد داخلــی اســتفاده کنیــد، فضــای بزرگــی بــرای کار وجــود خواهــد داشــت.
لولــه کشــی مبــرد، ســیم کشــی را انجــام دهیــد، شــیلنگ تخلیــه را وصــل کنیــد و آنهــا را ماننــد مرحلــه 4 تــا 7 بپیچیــد. )IV( براکــت صفحــه 

)V( .نصــب را تعویــض کنیــد
پاییــن یونیــت داخلــی را فشــار دهیــد تــا چفتهــا بــه قابهــای پاییــن صفحــه نصــب بچســبند و مطمئــن شــوید کــه محکــم قــاب )VI( شــده 

. ست ا
صفحه زیرین واحد داخلی را تعویض کنید.
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نصب یونیت در فضای باز
مرحله 1: محل نصب را انتخاب کنید

محلی را انتخاب کنید که امکان موارد زیر در آن فراهم شود:
1-1 یونیت خارجی را نزدیک منابع گرما، بخار یا گاز قابل اشتعال نصب نکنید.

1-2 دستگاه را در مکانهای خیلی بادخیز یا گرد و غباری نصب نکنید.
1-3 واحد را در محل عبور افراد نصب نکنید. مکانی را انتخاب کنید که تخلیه هوا و صدای کار مزاحم همسایگان نباشد.

1-4 از نصــب دســتگاه در جایــی کــه در معــرض نــور مســتقیم خورشــید اســت خــودداری کنیــد )در صــورت لــزوم از محافظــی اســتفاده 
کنیــد کــه جریــان هــوا را مختــل نکنــد(.

1-5 فضاهایی که در تصویر نشان داده شده است را برای گردش آزادانه هوا حفظ کنید.
1-6 یونیت خارجی را در مکانی امن و محکم نصب کنید.

1-7 اگر یونیت خارجی در معرض لرزش باشد، درپوشهای الستیکی را روی پایه های دستگاه قرار دهید.

مرحله 2: شلنگ تخلیه را نصب کنید
2-1 این مرحله فقط برای مدل های پمپ گرمایشی است.
2-2 اتصال زهکشی را وارد سوراخ پایین یونیت خارجی

کنید.
2-3 شیلنگ تخلیه را به محل اتصال وصل کنید و اتصال را

به درستی انجام دهید.
مرحله 3: تعمیر یونیت خارجی

3-1 با توجه به ابعاد نصب واحد در فضای باز موقعیت نصب برای پیچ و مهره های واشو را عامت گذاری کنید.
3-2 دیوار را سوراخ کنید و گرد و غبار بتن را تمیز کرده و پیچ ها را قرار دهید.

3-3 در صورت وجود، 4 درپوش الستیکی را قبل از قرار دادن واحد خارجی)اختیاری( روی سوراخ نصب کنید. این کار
باعث کاهش ارتعاشات و نویز م یشود.

3-4 پایه یونیت خارجی را روی پیچ و مهرهها و حفرههای از پیش سوراخ شده قرار دهید. 3.5 از آچار برای محکم کردن
یونیت خارجی با پیچ و مهره استفاده کنید.

توجه:
یونیت خارجی را می توان بر روی یک پایه دیواری ثابت

کرد. برای تثبیت بست دیواری روی دیوار، طبق دستورالعمل
پایه دیواری عمل کنید و سپس یونیت خارجی را روی آن

ببندید و آن را به صورت افقی نگه دارید.
براکت دیواری باید قادر به تحمل حداقل 4 برابر وزن یونیت

خارجی باشد.
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مرحله 4: سیم کشی را نصب کنید
4-1 از پیچ گوشتی فیلیپس برای باز کردن پیچ سیم کشی استفاده کنید، آن را بگیرید و به آرامی فشار دهید تا پایین بیاید.

4-2 گیره کابل را باز کرده و پایین بیاورید.
4-3 بــا توجــه بــه نمــودار ســیم کشــی چســبانده شــده در پوشــش ســی مکشــی، ســیم هــای اتصــال را بــه پایانههــای مربوطــه وصــل کنیــد 

و طمینــان حاصــل کنیــد کــه همــه اتصــاالت محکــم و ایمــن هســتند.
4-4 گیره کابل و پوشش سیم کشی را دوباره نصب کنید.

توجه: هنگام اتصال سیم های واحدهای داخلی و خارجی، برق باید قطع شود

مرحله 5: اتصال لوله مبرد
5-1 پیچ درپوش سوپاپ را باز کنید، آن را بگیرید و به آرامی فشار دهید تا پایین بیاید )در صورت وجود پوشش سوپاپ(.

5-2 درپوش های محافظ انتهای شیرها را بردارید.
5-3 وجود اشیاء متفرقه روی درگاه لوله اتصال را بررسی کنید و از تمیز بودن درگاه اطمینان حاصل کنید.

5-4 پس از تراز کردن مرکز، مهره لوله اتصال را بچرخانید تا مهره تا حد امکان با دست محکم شود.
5-5 از یک آچار برای نگه داشتن بدنه شیر استفاده کنید و از آچار گشتاور برای سفت کردن مهره فلر مطابق مقادیر گشتاور

در جدول مورد نیاز گشتاور استفاده کنید.
)به جدول الزامات گشتاور در بخش اقدامات احتیاطی نصب مراجعه کنید(
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مرحله 6: پمپ خاء
6-1 از یــک آچــار بــرای جــدا کــردن درپوشــهای محافــظ از درگاه ســرویس، شــیر فشــار پاییــن و شــیر فشــار قــوی واحــد بیرونــی اســتفاده 

. کنید
6-2 شیلنگ فشار گیج منیفولد را به درگاه سرویس در شیر فشار پایین واحد خارجی وصل کنید.

6-3 شیلنگ شارژ را از گیج منیفولد به پمپ خاء وصل کنید.
6-4 شیر فشار پایین گیج منیفولد را باز کرده و شیر فشار قوی را ببندید.

6-5 برای تمیز کردن سیستم، پمپ خاء را روشن کنید.
6-6 زمــان خــاء نبایــد کمتــر از 15 دقیقــه باشــد، یــا مطمئــن شــوید کــه گیــج ترکیبــی 0.1 - مگاپاســکال )- 76 ســانتی متــر جیــوه( را نشــان 

مــی دهد.
6-7 شیر فشار پایین گیج منیفولد را ببندید و پمپ خاء را خاموش کنید.

6-8 فشار را به مدت 5 دقیقه نگه دارید، مطمئن شوید که بازگشت نشانگر گیج ترکیبی از 005 مگاپاسکال تجاوز نکند.
 6-9 شــیر فشــار پاییــن را در خــاف جهــت عقربــه هــای ســاعت بــه میــزان 1 مبــرد در 4 دور بــا آچــار شــش ضلعــی بــاز کنیــد تــا کمــی گاز 

سیســتم پــر شــود و پــس از 5 ثانیــه شــیر فشــار پاییــن را ببندیــد و بــه ســرعت شــلنگ فشــار را برداریــد.
6-10 تمام اتصاالت داخلی و خارجی را از نظر نشتی با آب صابون یا نشت یاب بررسی کنید.
6-11 شیر فشار پایین و شیر فشار قوی واحد خارجی را با آچار شش ضلعی کامًا باز کنید.

6-12 درپو شهای محافظ پورت سرویس، شیر فشار ضعیف و شیر فشار قوی واحد خارجی را مجددا نصب کنید.
6-13 درپوش سوپاپ را دوباره نصب کنید.



5253

عملیات تست
 راه اندازی آزمایشی

قبل از راه اندازی آزمایشی دستگاه ،
 بررسی های زیر را انجام دهید :

دستورالعمل اجرای تست
1. منبع تغذیه را روشن کنید.

2. دکمه ON/OFF روی ریموت کنترل را فشار دهید تا کولر گازی روشن شود. 
3 . دکمه HEAT و COOL را فشار دهید تا حالت Mode تغییر کند. 

در هر حالت به صورت زیر تنظیم کنید:
COO L- کمترین دما را تنظیم کنید
HEAT- باالترین دما را تنظیم کنید

4. در هــر حالــت حــدود 8 دقیقــه اجــرا کنیــد و بررســی کنیــد کــه همــه عملکردهــا بــه درســتی اجــرا شــوند و بــه کنتــرل از راه دور پاســخ 
دهنــد. بررســی عملکردهــا همانطــور کــه توصیــه مــی شــود:

4-1 آیا دمای هوای خروجی به حالت سرد و گرم پاسخ میدهد
4-2 آیا آب به درستی از شیلنگ تخلیه خارج میشود

4-3 آیا بادگیر و دفلکتورها )اختیاری( به درستی میچرخند
5. وضعیت تست کولر گازی را حداقل 30 دقیقه مشاهده کنید.

6. پــس از راه انــدازی آزمایشــی موفــق، تنظیمــات عــادی را برگردانیــد و روی کنتــرل از راه دور دکمــه ON/OFF را فشــار دهیــد تــا دســتگاه 
خامــوش شــود.

7. بــه کاربــر اطــاع دهیــد کــه قبــل از اســتفاده، ایــن دفترچــه راهنمــا را بــه دقــت مطالعــه کنــد و نحــوه اســتفاده از کولــر، دانــش الزم بــرای 
ســرویس و نگهــداری و یــادآوری ذخیــره لــوازم جانبــی را بــه کاربــر نشــان دهیــد.

توجه:
اگر دمای محیط بیش از محدوده است، به بخش دستورالعملهای عملیاتی مراجعه کنید، و اگر نمیتواند حالت سرمایش یا

گرمایــش را اجــرا کنــد، پانــل جلویــی را بلنــد کــرده و بــرای اجــرای حالــت ســرمایش و گرمایــش بــه عملکــرد دکمــه اضطــراری مراجعــه 
کنیــد.



5455

تعمیر و نگهداریتعمیر و نگهداری



5657

عیب یابی



5859

کد خطا روی صفحه نمایش
در صورت بروز خطا، صفحه نمایش واحد داخلی کدهای خطای زیر را نشان می دهد:

دستورالعمل دفع )اروپایی(
این دستگاه حاوی مبرد و سایر مواد بالقوه خطرناک است. هنگام دفع

این دستگاه، قانون جمع آوری و بازیافت خاصی را ملزم میدارد. از دور انداختن این محصول خودداری کنید
زباله های خانگی یا زباله های شهری طبقه بندی نشده

هنگام دور انداختن این دستگاه، گزینه های زیر را دارید:
دستگاه را در محل تعیین شده جمع آوری زباله های الکترونیکی شهری دور بریزید. 

هنگام خرید یک دستگاه جدید، خرده فروش دستگاه قدیمی را به صورت رایگان پس میگیرد.
سازنده دستگاه قدیمی را نیز رایگان پس میگیرد. 

دستگاه را به فروشندگان ضایعات فلزی معتبر بفروشید. 
دور انداختــن ایــن دســتگاه در جنــگل یــا ســایر محیــط هــای طبیعــی ســامت شــما را بــه خطــر مــی انــدازد و بــرای محیــط زیســت مضــر 

اســت. مــواد خطرنــاک ممکــن اســت بــه ســفرههای آب زیرزمینــی نشــت کــرده و وارد زنجیــره غذایــی شــوند.



6061

یادداشتیادداشت



6263

یادداشتیادداشت
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