Kullanmadan önce lütfen dikkatlice okuyun ve talimatlar
doğru bir şekilde uygulayn.
Lütfen bu klavuzu okuduktan sonra ileride
kullanmak için saklayn.
Bu klavuzu web sitesinden indirebilirsiniz.
http://www.alarko-carrier.com.tr/tr/alarko-carrier-urun-detay/154/

P/N :60WHD025-540010
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Kullanm
Klavuzu

Hidro Ünite (İç ünite)
30AWH-025QI

Dş ünite

30AWH-025QO

Ürün Özellikleri

Carrier'n 110 yllk inovasyon ve inverter
teknolojisi ile sunulan avantajlar şunlardr.

İkili inverter
katmanl
ECO Green
Sistemi

İkili inverter katmanl kompresyon teknolojisi, yüksek verimli çözüm
sunmakta ve geleneksel fosil yakt ve stcl boyler ile mukayese
edildiğinde enerji tüketimini azaltmaktadr.
Katman sisteminde ECO dostu R410A ve R134a soğutucular kullanlmaktadr.

Aşr soğuk
iklimlerde
kullanlabilir

-15°C ortam scaklğnda 80°C'ye kadar sabit scak su elde etmek
mümkündür ve ayn zamanda -20°C ortam scaklğnda 80°C'ye kadar
scak su elde etmek mümkündür.

Akll uzaktan
kumanda
(opsiyonel)

Akll telefon (Android) üzerinde çalştrma, ayar kontrolü ve çalşmann
kontrolü yönetilebilir.

Akll enerji
tasarruflu çalşma

Dş ünite ve hidro ünite içerisindeki her iki inverter kompresör de ortam
scaklğ ve akş ss doğrultusunda kendilerini kontrol edebilmektedir.

Kendini teşhis
etme işlevi

Arza durumunda kendini teşhis etme işlevi, kablolu uzaktan kumanda
üzerinde hata mesaj verir.

Inverter kontrol
çalşmas

Carrier'n gelişmiş enerji tasarruflu inverter teknolojisi her daim iç
mekanda konfor sağlar.

Gelişmiş rahat
çalşma

Kullancnn rahatlğ için tekrar saatleri, sessiz mod ve dşarda modu
kullanlabilir.

Minimum kurulum
alan gerektirir

Yüksek verimlilikli sert s eşanjörü kullanan kompakt split sistemi
minimize bir alana gereksinim duyar, kurulumu ve bakm da kolaydr

Dahili soğutma fan

İç ünitede bulunan dahili soğutma fan ile sessiz çalşr.

Harici çkş kontaklar
sunar (opsiyonel)

Harici bir cihaz ile bağlantnn gerekli olduğu durumlarda isteğe bağl
olarak harici çkş kontaklar kullanlabilir.
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Bekleyin! Bu ürün, 3 fazl 4 kablolu 400V 50Hz elektrik
kullanmaktadr. 400V elektrik olmamas durumunda ayr bir
güç kaynağ temin etmelisiniz.
Bu cihaz, 8 yaşndan büyük çocuklar ile fiziksel, algsal veya
zihinsel becerileri kstl kişiler tarafndan, ancak gözetim
altnda bulunmalar veya cihazn güvenli bir şekilde
kullanm ile ilgili talimatlar verilmesi ve ilişkili tehlikelerin
bilincinde olmalar durumunda kullanlabilir. Çocuklarn
cihazla oynamalarna izin verilmemelidir. Gözetim altnda
olmadklar sürece, temizlik ve bakm işlemleri çocuklar
tarafndan yaplmamaldr.

- Bu talimatlarn amac, ekipmann güvenli ve doğru şekilde
kullanlmas ile beklenmeyen kazalardan kaynaklanan zararlarn
önlenmesidir. Bu nedenden dolay lütfen talimatlara dikkatlice
uyunuz.
İşaretlerin açklamalar

Uyar

Dikkat

Bu uyarlara uyulmamas ciddi yaralanmalar veya ölümle
sonuçlanabilir
Bu ikaza uyulmamas yaralanma veya maddi hasara yol
açabilir.

İşaretlerin açklamalar
Bu sembol bir yasağ göstermektedir. İzin verilmeyen husus,
resim veya ibare kullanlmas ile sembolde gösterilmektedir.
İzin Verilmez

Zorunlu

Dikkat

Bu sembol, zorunlu yükümlülükleri veya gereksinimleri
göstermektedir. Riayet edilmesi veya uyulmas gereken
husus, resim veya ibare kullanlmas ile sembolde
gösterilmektedir.
Bu sembol bir ikaz göstermektedir. Dikkat edilmesi gereken
husus, resim veya ibare kullanlmas ile sembolde
gösterilmektedir.

Emniyetli Kullanma Yönelik Uyarlar

Ürünü kullanrken
Uyar

Islak El
Yasaktr

Ana güç kaynağna
slak el ile dokunmayn
(elektrik çarpmasna ve arzaya neden
olabilir)

İzin verilmez

Ekipman
çalşr
vaziyette
iken
parmağnz veya bir etiketi hava giriş
ve çkşlarna koymayn, (ekipmann
içerisindeki fann yüksek hzda dönüyor
olmasndan dolay yaralanmaya neden
olabilir. Özellikle de çocuklarn üniteye
dokunmasna izin verilmemelidir)

Fann bulunduğu yer

Zorunlu

Kurulum, sökme veya yeniden kurulum için
her zaman satcnz veya yetkili servis
merkezi ile irtibata geçiniz, (kurulumun
yanlş olmas halinde arzaya, szntya,
elektrik çarpmasna veya yangna neden
olabilir)

Dikkat

İzin verilmez

İzin verilmez

Elektrik kablosunu çekmeyin.
(hasar görmesi halinde yangna veya
elektrik çarpmasna neden olabilir)

Ekstra kurulum ve yer değişikliği
ücret
ve
giderleri
müşteri
tarafndan ödenecektir.

Elektrik kablosunu kvrmayn ve ağr bir
cismin altnda kalmasna izin vermeyin.
(Elektrik kablosundaki hasar görmüş iç
kablolar yangna neden olabilir)
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İzin verilmez

Elektrik parçalarna su girmesine izin
vermeyin. Su kaynaklarndan uzak bir
yere monte edin, (arzaya veya elektrik
çarpmasna neden olabilir)

Ürünü kullanrken
Uyar

Kapama

İzin verilmez

Zorunlu

Eğer üründen garip bir koku veya ses
geldiğini fark ederseniz hemen
çalşmasn durdurun, cihaz kapatn ve
yetkili servis merkezini arayn, (söz
konusu anormalliklerin olmas
durumunda ürünü çalştrmaya devam
ederseniz arzaya, elektrik çarpmasna
veya yangna neden olabilirsiniz)

Elektrik
kablosunun
bağlant
terminallerine güvenilir şekilde takl
olduğundan emin olun. (Yanlş bağlant
yangna veya elektrik çarpmasna neden
olabilir)

İzin verilmez

Kapama

Çalşrken elektrik düğmesini
kapatmayn veya elektrik kablosunu
çekmeyin.
(bu yangna veya elektrik çarpmasna
neden olabilir)

Şimşekli frtna durumunda cihaz
kapatn ve fişi prizden çekin. (arzaya
neden olabilir)

Elektrik kablosunun hasar görmesi
halinde tamir edilmesi için yetkili
servis merkezini arayn: kendiniz
onarmaya çalşmayn.

Kullanm Klavuzu

Emniyetli Kullanıma Yönelik Uyarılar
Emniyetli Kullan
niyetli Kullanma

Ürünü kullanrken
Dikkat

İzin verilmez

Zorunlu

Çalşrken içerisine böcek ilac veya
yanc maddeler skmayn, (arzaya
neden olabilir)

Gelişigüzel bir şekilde ürünü sökmeyin,
onarmayn veya değiştirmeyin, (yangna
veya elektrik çarpmasna neden olabilir)

İzin verilmez

İzin verilmez

Ürünü temizlemeden önce ürünü
durdurmal ve kapatmalsnz.
Güç kapal

Yüksek Scaklk Is Pompas

İzin verilmez

Ürünün üstüne basmayn veya
herhangi bir şey koymayn.
(arzaya, elektrik çarpmasna veya
düşmeden kaynaklanan yaralanmaya
neden olabilir)

Ürünü temizlerken vaks, tiner veya
solvent kullanmayn. (Arza veya
elektrik çarpmasn önlemek için kuru
bir bez kullann)

Hava akşnn girişini veya çkşn
tkamayn. Hava giriş veya çkşlarn
kapatmayn.

Ürünü kullanrken
Dikkat

Güç kapal

İzin verilmez

Uzun bir süre ürünü kullanmayacağnz
durumlarda ana şalteri kapatn.
(bu şekilde beklenmeyen bir kaza önlenir.)
Boyler kullanmda değilken bile kş
mevsiminde cihaz kapatmayn.
(su borularnn donmasna veya patlamasna
neden olabilir)

Ocak veya stc ürünler, v.s. ile birlikte
kullanldğnda baz zamanlarda ürünün
bulunduğu oday havalandrn (yangna
veya elektrik çarpmasna neden olabilir)

Ylda en az bir kere kurulum standnn
hasar görüp görmediğini kontrol edin.
Dikkat

Is eşanjörünün kanatlarna dokunmayn,
(sivri uçlar yaralanmaya neden olabilir)
İzin verilmez

Zorunlu

Ürünün suya batmas (suyun
içerisinde kalmas veya suya dalmas)
durumunda tekrar kullanmadan önce
yetkili servis merkezini arayn, (yangn
veya elektrik çarpmas riski)

Kullanm Klavuzu

Emniyetli Kullanma Yönelik Uyarlar

Ürünü kullanrken
Dikkat

İzin verilmez

İzin verilmez

İzin verilmez

Koruyucu cihaz modifiye etmeyin veya
ayarlarn değiştirmeyin, (basnç anahtar
veya scaklk anahtar gibi diğer
koruyucu cihazlarn sökülmüş olmas
veya çalşmaya zorlanmas veya diğer
bileşenlerin kullanlmas halinde yangna
veya patlamaya neden olabilir)

Elektrik kablosunu bir s kaynağnn
yaknna koymayn. (bu yangna veya
elektrik çarpmasna neden olabilir)

Gaz kaçağ durumunda ürünü
kullanmadan önce pencereyi açarak
ortam havalandrn, (patlamaya veya
yangna neden olabilir)

Yüksek Scaklk Is Pompas

Zorunlu

Zorunlu

Is kaynaklarn ürünün yanna
yerleştirmeyin. (bu yangna veya elektrik
çarpmasna neden olabilir)

Ana şalterden kapatarak hidro üniteyi
kapatmayn, (arzaya, yangna veya
elektrik çarpmasna neden olabilir)

Hidro üniteden akan suyu içmeyin.
(mide ağrsna neden olabilir)
Zorunlu

Ürünü kullanrken
Dikkat

Zorunlu

Kş mevsiminde güç tedarikinde meydana gelen kesintinin
mümkün olan en ksa süre içerisinde giderildiğinden emin
olun, kş mevsiminde uzun süreli kesinti sonucunda
antifiriz işlevi zarar görebilir.
(kullanlmayan antifiriz işlevi neticesinde üründeki tüp ve
borular donabilir ve patlayabilir)

Isnan bölgenin dşna cildiniz ile dokunmamaya dikkat edin. - Yanğa neden
olabilir.
Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Kireç veya kalsiyum gibi mineralli yer alt suyu kullanrken veya kumsal yaknnda
tuzlu su kullanrken su yumuşatc kullanmalsnz.
- Tatl su kullanmama durumunda ürün veya parçalar aşnabilir veya bunlarn
aşnmas hzlanabilir.
Aşnma önleyici maddeleri yllk olarak koyun veya değiştirin.
- Aşnma önleyici maddelerin kullanlmamas durumunda boruda aşnma meydana
gelebilir.
Borudan szntya, genişleme tanknda taşmaya neden olmamaya dikkat edin. Boru sznts, genişleme tanknda taşma sonucunda çözülmemiş oksijen salnm
söz konusu olabilir ki bu da borunun aşnmasn hzlandracaktr.
Değişim sonrasnda boyleri bertaraf etmek için profesyonel servis sağlaycs kullann.
- Yasa dş veya gelişigüzel bertaraf sonucunda güvenlik kazalar oluşabilir, yetişkinler
veya çocuklar etkilenebilir.

Yeni ev içi scak su tankn kurarken

• Kurulum esnasnda aşnma önleyici madde koyun ve ylda bir kez aşnma önleyici maddeyi

doldurun veya değiştirin.
- Aşnma önleyici maddelerin kullanlmamas durumunda boruda aşnma meydana gelebilir.
- Boruda aşnma, boru tesisatndaki szntlardan, sirkülasyon pompasndaki szntdan, genişleme
tankndaki taşmadan dolay, hatta tank içerisinde aşnma önleyici madde olsa bile, çözülmemiş
oksijen salnm ile hzlanabilir.

• Boruda sznt, genişleme tanknda taşma olmadğndan lütfen emin olun.

- Boru sznts, genişleme tanknda taşma sonucunda çözülmemiş oksijen salnm söz konusu
olabilir ki bu da borunun aşnmasn hzlandracaktr.

• Değişim sonrasnda boyleri bertaraf etmek için profesyonel servis sağlaycs kullann.

- Yasa dş veya gelişigüzel bertaraf sonucunda güvenlik kazalar oluşabilir, yetişkinler veya
çocuklar etkilenebilir.

Kullanm Klavuzu

Emniyetli Kullanma Yönelik Uyarlar

Ürünü kullanrken
Uyar

Uzaktan kumanda kullanmna yönelik uyarlar

•
•
•
•

Is kaynaklarn ürünün yanna yerleştirmeyin.
- Bir yangna sebep olabilir.
Ünitenin içerisine su sçratmayn.
- Elektrik çarpmasna ya da arzaya neden olabilir.
Ürüne darbe uygulamayn.
- Arzaya neden olabilir.
Ürüne sivri uçlu bir obje ile darbe uygulamayn.
- Bileşenlerine zarar verebilir ve arzaya neden olabilir.

Ürünü kullanrken
Dikkat

Uzaktan kumanda kullanmna yönelik uyarlar

•
•
•

Güçlü bir deterjan ile temizlemeyin. Yumuşak bir bezle silin.
- Güçlü bir deterjan kullanrsanz yangna veya üründe deformasyona neden olabilir.
Ekrana sertçe basmayn ya da 2 düğmeye ayn anda basmayn.
- Arzaya ya da işlev bozukluğuna neden olabilir.
Islak elle dokunmayn ya da bağlant kablosunu çekmeyin.
- Arzaya ya da elektrik çarpmasna neden olabilir.
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Güç kaynağ Ekran
Çalşma Modu Ekran
Scaklk Ayarla/Mevcut
Scaklk Ekran
Çalşma Durumu Ekran
Scaklk/
Tekrar Zaman ayar düğmesi

Çalştrma Açk/Kapal
Ev içi scak su tank Scaklk Ayar

Oda Scaklğ Ayar
Sessiz Çalşma Ayar

Dşarda Çalşma Ayar
İptal

Tekrar Çalştrma Zaman Ayar

Reset (Sfrlama)

Not) Bu işlev, akll uzaktan kumandada bulunmaktadr (opsiyonel)

• Uzaktan kumandann düğmelerinin işlevleri
NO

ANAHTAR GİRİŞİ

PRINT

(YAZDIR)
SW01

Scaklk/Zaman Ayar

▲
SW02

Scaklk/Zaman Ayar

▼
SW03

AÇIK/KAPALI

SW04

Oda Scaklğ Ayar

▲

1ADIM ARTIŞ (SICAKLIK, ZAMAN, V.S.)

▼

1ADIM DÜŞÜŞ (Scaklk, ZAMAN, V.S.)
Çalştrma Açk/Kapal

ODA

Modu
SW05

Ev içi scak su tank

DHW

Scaklk Ayar Modu
SW06

Tekrar Zaman Modu

Fonksiyon Tanm

REPEAT

Oda scaklğn ayarlar
Ev içi scak su tanknn scaklğn ayarlar
Kullanc tarafndan tanmlanan aralklarla sistemin

(TEKRARLA)

çalşmasn tekrarlar
Sessiz modunu aktifleştirir

SW07

Sessiz Mod

SESSİZ

SW08

Dşarda Modu

DIŞARIDA

Dşarda modunu aktifleştirir

SW09

İptal Modu

İPTAL

Tekrar zaman/sessiz/dşarda modunu iptal eder

SW10

RESET (SIFIRLAMA)

RESET
(SIFIRLAMA)

SW11

LCD TEST

-

Kablolu uzaktan kumanda SIFIRLAMA
LCD SIFIRLAMA
Kullanm Klavuzu

Kablolu uzaktan kumanda nasl kullanlr?

Kablolu uzaktan kumanda üzerindeki tuşlarn isimleri

Kablolu uzaktan kumanda nasl kullanlr?

Kablolu uzaktan kumandann ekran

Sessiz Çalşma

Tekrar Çalşma

Dşarda Çalşma

Istma Çalşmas

Ev İçi Scak Su Tank Scaklğ/Ev İçi Scak
Su Tank Scaklk Ayarlar

Test İşlemi

Oda Scaklğ/Oda
Scaklğ Ayarlar

Tekrar Zaman
Kompresör 1 (Dş Ünite)
Çalşmas
Düşük Seviye Uyars

Kompresör 2 (Hidro Ünite)
Çalşmas

Antifiriz Çalşmas

Ev İçi Scak Su Pompas Çalşmas

Ergime İşlemi

Is Pompas Çalşmas

• LCD Ekran Açklamalar
İsim

Test İşlemi

SİMGE

İsim

Istma
Çalşmas

Tekrar
Zaman

Sessiz

Dşarda

Oda Scaklğ/Oda

Tekrar

Ev İçi Scak Su Tank

Scaklğ Ayarlar

Zaman

Scaklğ/Ev İçi Scak Su
Tank Scaklk Ayarlar

SİMGE

İsim

Dş Ünite

Hidro Ünite

Ev içi Scak

Istma

Kompresör

Kompresör

Su Pompas

Pompas

Çalşmas

Çalşmas

Buz çözme

Buzlanma

Düşük

y önleme

Seviye

(antifiriz)

SİMGE

Güç
AÇIK/KAPALI
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Güç Girişi Durumu (elektrik olmadğnda LCD ekran boş olacaktr)

Bu işlev, iç ünitedeki (hidro ünite) akş scaklğn artrr. Yerden stma veya radyatörler
üzerinden iç mekann snmasna yardmc olur.

• Otomatik stma çalşmas, AÇIK/KAPALI (
baslarak aktif hale getirilebilir.

) düğmesine

• Çalşma, AÇIK/KAPALI (
) düğmesine çalşma esnasnda bir kez
basmanz halinde duracaktr.
(Ancak, mevcut elektrikli stc boylerin mevcut uzaktan kumandas ile
stma pompasnn kontrol edildiği hallerde sadece Termal depo
çalşmas devam edecektir)

-

Referans

-

Istma çalşmas, istenen scaklğn mevcut scaklğn altnda ayarlanmas durumunda aktif hale
gelmeyecektir.
Oda scaklğnn ve ev içi scak su tank scaklğnn varsaylan değerleri sras ile 25°C ve 80°C'dir.
Otomatik stma çalşmas, ev içi scak su tanknn scaklğnn ve oda scaklğnn sistemin kendisi
tarafndan otomatik olarak tespit edildiği çalşma modunun (stma, termal depo, ayn anda termal
depo ve stma) seçildiği stma sisteminin çalşmas ile ilgilidir.

Oda scaklğ ayarlar
Bu işlev istenen oda scaklğn ayarlar. Mevcut oda scaklğ, oda scaklğ ayarlarnn değiştirilmesinden 3 saniye
sonra ekrana gelecektir.

•

Oda scaklğn ayarlamak için öncelikle ROOM (ODA) düğmesine
basn ve daha sonra TEMP/TIME (SICAKLIK/ZAMAN) ayar
düğmelerine
basarak scaklk ayar yapn.
(sadece kablolu uzaktan kumandann monte edildiği iç mekanlarda
kullanlabilir)
- 17 ila 30 °C arasnda ve her basmanzda 1 °C olacak şekilde scaklk
ayar yapabilirsiniz.
- Oda scaklğ nasl ayarlanr?.
: Room (Oda) düğmesine bastğnzda bir
ekran
karşnza gelecek ve 1 saniye aralklarla scaklk okuma yanp
sönecektir.
:
Ekran, ayarn tamamlanmasndan 3 saniye sonra
kaybolacak
ve
ekran aktif hale gelecektir.
İlave olarak scaklk ekrannda mevcut oda scaklğ da
görünecektir

Kullanm Klavuzu

Kablolu uzaktan kumanda nasl çalştrlr?

Istma çalşmas

Kablolu uzaktan kumanda nasl çalştrlr?

Ev içi scak su tank scaklk Ayar

• Ev içi scak su tanknn scaklğn ayarlamak için önce DHW

düğmesine basn ve daha sonra TEMP/TIME (SICAKLIK/ZAMAN)
düğmelerine
basarak scaklk ayarn yapn.
- 35 ila 80 °C arasnda ve her basmanzda 1 °C olacak şekilde scaklk
ayar yapabilirsiniz.
- Ev içi scak su tanknn scaklğ nasl ayarlanr?
: DHW düğmesine bastğnz zaman bir
ekran belirecektir
ve scaklk okumas 1 saniye aralklarla ekrana gelecektir.
:

DEkran, ayarn tamamlanmasndan 3 saniye sonra

kaybolacak ve
ekran aktif hale gelecektir.
İlave olarak scaklk ekrannda mevcut ev içi scak su tank scaklğ
da görünecektir.
- Ev içi scak su scaklğn mevsime uygun şekilde ayarlayn.

Tekrar zaman çalşmas
-Tekrar zaman çalşmas, stma pompasnn çalşma ve durma
zamannn tüketici tarafndan ayarlanmas anlamna gelmektedir.
-

Aralklar ayarlamak için REPEAT (TEKRARLA) düğmesine basn
ve daha sonra zaman aralğn ayarlamak için TEMP/TIME
(SICAKLIK/ZAMAN) ayar düğmesine basn.

-

REPEAT (TEKRARLA) düğmesine bastğnz zaman

-

ekran gelecek ve 1 saniye aralklarla yanp sönecektir ve
sinyali de çalşma modu ekrannda belirecektir.
Tekrar aralklarn aşağdaki şekilde ayarlayabilirsiniz:
REPEAT (TEKRARLA) düğmesine
segmenti

basn Çalşmann

1 saniye arayla yanp sönecektir

Istma pompas

çalşma süresini
düğmelerini
kullanarak ayarlayn
REPEAT (TEKRARLA) düğmesine tekrar basn Durdurma
segmenti

-

Sessiz çalşma

1 saniye arayla yanp sönecektir

İstenen

stma pompas durma zamann
düğmelerini kullanarak
ayarlayn REPEAT (TEKRARLA) düğmesine tekrar basn
(bitirmek için)
Çalşma ve durma zaman ayar aralğn 0 ila 99 arasnda
ayarlayabilirsiniz. Girişinizin ayarlanabilir aralğ geçmesi halinde
değer 0'dan yeniden başlayacaktr.
Repeat Time (Tekrar Zaman) modu esnasnda ve Repeat Time
(Tekrar Zaman) ayarnda CANCEL (İPTAL) düğmesine
basarsanz yapmş olduğunuz değişiklikler iptal olacaktr.

Bu işlev, kompresörün devirlerini snrlandrmaktadr.

•

SILENT (SESSİZ) düğmesine bastğnz zaman kompresörün devri
70rps ile snrlanmaktadr.
çalşma modu ekrannda belirir. - Sessiz mod, SILENT
(SESSIZ) düğmesine tekrar bastğnzda veya sessiz modunda iken
CANCEL (İPTAL) düğmesine bastğnzda iptal olmaktadr.
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Dşarda çalşma
Dşarda modu, OUTING (DIŞARIDA) düğmesine bastğnz zaman aktif
hale gelecektir, çalşma modu ekrannda
belirecektir.
- Ev içi scak su tank scaklğ ve dşarda modu için oda scaklğ
srasyla 80°C ve 20°C olarak ayarlanabilir.
- Dşarda modu, OUTING (DILARIDA) düğmesine tekrar
bastğnzda veya dşarda modunda iken CANCEL (İPTAL)
düğmesine bastğnzda iptal olmaktadr.

İptal
CANCEL (İPTAL) düğmesine bastğnzda çalşr durumda olan tekrar
zaman, sessiz ve/veya dşarda işlevi iptal olacaktr.
- Tekrar zaman, sessiz veya dşarda çalşma devre dşdr ve tekrar
zaman, sessiz veya dşarda modunun aktifleştirilmesinden önce
mevcut ayarlar, oda scaklğ ayarna veya ev içi scak su tank
scaklğna geri dönecektir.

Hata kodu ekran
İç veya dş ünitede bir hata durumunda kablolu uzaktan kumanda üzerinde hata kodu görünecektir.
Lütfen profesyonel bir tesisatç veya yetkili servis merkezi ile irtibata geçiniz.

• Hata Ekran

- İç/dş ünitenin hata kodlar aşağdaki şekildedir.
Oda scaklğ
ekrannda
belirir.
Er

Ev içi scak su
tank scaklk
ekrannda belirir
Hata kodu

İç ünite hatasna örnek

Dş ünitede
hata

İç ünitede
hata

Yanp
sönüyor

Yanp
sönüyor

Dş ünite hatasna örnek

• Tekrar zaman ekrannda kablolu uzaktan

kumanda hatas görünüyor.
Kablolu uzaktan kumanda hatasna örnek

• Kablolu uzaktan kumandann başlangç

iletişim hatas, iç scaklk ekran üzerinde
görünüyor
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Çalşma kapsam

Çalşma kapsam
Çalşma koşullar
Ürünün normal şekilde çalşmasn sağlayacak olan scaklk aralğ aşağdaki şekildedir.
Dş ünitenin ortam scaklğ
Hidro ünitenin ortam
scaklğ

-20 °C ~ 40 °C
5°C ~ 40°C

Ürünün uzun bir süre scaklk limitlerinin dşnda bir ortamda çalşmas durumunda sistem
hata tespit edebilir ve çalşmay durdurabilir.

Zaman gecikmesi

• Sistemin yeniden başlatlmas durumunda kompresör, elektriğin gelmesinden 3 dakika sonra
çalşmaya başlayacaktr, (ancak, kendi kendine teşhisten dolay kapanmas halinde zaman
gecikmesi 5 dakika olacaktr)

Minimum çalşma süresi

• Normal koşullarda aktif hale getirildikten sonra kompresörün durmas 7 dakika almaktadr.
Istma özellikleri
• Dşardaki hava scaklğnn 10°C veya altnda olduğu durumlarda stma çalşmasnn
başlamasndan önce bir snma süresi gereklidir.
• Dşardaki hava scaklğnn çok düşük olduğu zamanlarda stma performansnda aksama
olabilir. Kş mevsiminde oda scaklğnn yetersiz olmas halinde yardmc stma kaynaklarn
kullanmanz öneririz.

Ergime işlemi
• Dş ünitenin s eşanjörünün stma çalşmas esnasnda donmas durumunda dş ünitenin
fan çalşmay durduracak ve dş ünitenin s eşanjörünün buzunu çözecektir.
• Dş ünitenin s eşanjörünün buzunun tamamen çözülmesinden sonra stma çalşmas
normale dönecektir.

Elektrik kesintisi düzeltme işlevi

•

Çalşma esnasnda elektrik kesilmesi durumunda ürün son çalşma koşullarn hatrlayacak
ve elektrik geri geldiğinde otomatik olarak bu koşullar uygulayacaktr.

Normal çalşma
• Ürün çalşrken veya çalşmay durduğunda üründe soğutucu akş sesi duyabilirsiniz.
• Istma çalşmas esnasnda dş ünite fan çalşmayabilir, bunu buz çözme modunda da
gözlemleyebilirsiniz.
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Olay

Kontrol edilecekler

•
•
Ürün çalşmadğ
zaman

Scaklk
yetersiz ise

Ürün çalşma
srasnda
duruyorsa

•

İşlem yapma

Şalter aktif mi yoksa sigorta çkarlmş
m?
Elektrik kesintisi mi yaşyorsunuz?
Oda scaklğ ekrannda "Er" işareti var
m ve ev içi scak su tank ekrannda "W"
işareti 1 saatten fazla beliriyor mu?

• Şalteri kontrol edin veya sigortay değiştirin.
• Elektrik geldiğinde ürünü yeniden başlatn.
• Yetkili servis merkezine başvurun.

•

Voltaj çok düşük mü?

• Voltaj özelliklerini kontrol edin.

•

Scaklk düzgün ayarlanmş m?

• Gerektiğinde ayarlar yeniden yapn.

•

Açk olan pencere veya kap var m?

• Kap ve pencereleri kapatn.

•

Harici ünite yabanc cisimle tkanmş m?

• Engelleri kaldrn.

•

Oda scaklğ ekrannda "Er" işareti var
m ve ev içi scak su tank ekrannda "W"
işareti 1 saatten fazla beliriyor mu?

• Yetkili servis merkezine başvurun.

Yukarda belirtilmiş olan talimatlar doğrultusunda işlem yaptktan sonra sorun devam ederse lütfen satcnz veya
yetkili servis merkeziniz ile irtibata geçin
Carrier'n ürünlerinde son teknoloji (yapay zeka) kullanlmştr. Üründe hata olmas durumunda scaklk ekran
üzerinde sürekli "Er" ve "#' işareti belirecektir ve ürün kendi kendini teşhis ederek otomatik olarak yeniden
başlayacaktr. Hata kodunun 1 saatten fazla ekranda kalmas halinde lütfen yetkili servis merkezi ile irtibata geçin.

Periyodik kontrol listesi
Kontrol edilecekler

Dş ünitenin yüzeysel temizliği

Yllk
İç Ünite

Dş Ünite

6 Ayda Bir
Kullanm
amaçl scak su
tank

İç Ünite

İç ünitenin su tarafndan BPHE'nin temizlenmesi
Skştrlmş hava kullanan elektrikli parçalar
üzerindeki tozun silinmesi
Elektrik kablolarnn bağlantlarnn sklğnn
durumu
Dş fann temizlenmesi
Dş fan ve motor arasndaki sklğn durumu
Su girişindeki filtrenin temizlenmesi
Su akş oran
Su borusunda ve ev içi scak su tank
bağlantlarnda sznt
Su kalitesi
Aşnma önleyici maddenin © doldurulmas

Referans

İşaretlenen ürünler, kurulum klavuzu doğrultusunda eğitimli bir tesisatç tarafndan
temizlenmeli ve kontrol edilmelidir.
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Sorun giderme veSorun
bakımgiderme ve
id
b k

Sorun giderme

nik destek istemeden önce kontrol

Teknik
destek
istemeden
önce
Teknik destek istemeden
önce
kontrol
listesi

•

Arza durumunda yetkili servis merkezini yardm için aramadan önce lütfen
aşağdakileri kontrol edin.
Olay

Boyler çalşmyor.

Kontrol

Sorun giderme

• Ana şalter kapal m?
• Gerilim çok mu düşük?

• Ana şalteri açn.
• 400V elektriğiniz olup olmadğn

• Elektrik kesintisi mi yaşyorsunuz?

• Diğer elektrikli cihazlar kontrol edin.

• İç ünitenin ve dş ünitenin hava girişi

• İç ünitenin ve dş ünitenin hava

veya çkş tkal m?

kontrol edin.

(Elektrik geldiğinde ürünü yeniden başlatn)

girişi veya çkşn kontrol edin.

• Ürünün içerisindeki sigorta çkmş olabilir. • Lütfen profesyonel bir tesisatç veya

yetkili servis merkezi ile irtibata geçiniz.

Istma suyu scaklğ
gösteriliyor olsa da boyler
çalşmyor.

• Uzaktan kumandann oda scaklğ

Scaklk ekrannda Er61
mesaj beliriyor.

• Ev içi scak su tanknda yeterince su yok. • Istma suyunu doldurun.

Scaklk ekrannda Er62
mesaj beliriyor.

• Filtre tkal m?

• Filtreyi temizleyin.

Boyler düzgün şekilde
çalşyor, ancak stma
yetersiz.

• Su giriş borusundaki valf kapal m

• Su giriş borusundaki valfi açn.

• Istma borusuna hava verin.
• Istma pompas çalşmyor.
• Su girişi borusunda sznt var.

• Servis çağrn.
• Servis çağrn.
• Sznt olan alan için tedbir aln.

• Dş ünitenin önünü tkayan bir obje var

• Servis çağrn.
• Engelleri kaldrn.

• Dş ünitenin hava çkşnda engel mi

• Engelleri kaldrn.

• Çalşmann durmasndan hemen

• Ürün 3 dakika içerisinde otomatik olarak

ayar çok düşük.

veya boru tkanmş m?

m?

var? (Dş ünitenin hava çkşnn tkanmş
olmas halinde dş ünitenin sesi artacaktr,
soğuk hava dşar çkamayacak ve ürün
daha fazla elektrik tüketecektir)

sonra ürün yeniden çalşmaya
başlyor mu?
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• Uzaktan kumandann oda scaklğ
ayarlarn artrn.

çalşmaya başlayacaktr.

Basit bertaraf durumunda

Atk elektroniklerin bertaraf edilmesi

Ev aletleri veya mobilya gibi büyük ev aletleri atklarn
bertaraf etmeyi planlyorsanz yerel belediyeniz ile irtibata
geçmeniz gerekecektir.
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