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Bakım Talimatı
Care Instruction

1. Be sure to turn off the energy of one-device after, open 
the front door.
2. Condenser was attached as oil, dirt or dust. Clean it with 
compressed air (dirty condenser, heat transfer is insuffi-
cient, the device short cause it to fail time and high energy 
consumption happens. If the cleaner is cleaning solvent 
you can use. The liquid will flow down
take necessary measures to prevent the device is running 
on)
3. Clean the dirt on fan blades. (Causes to fan balance and 
to fail in a short time)
4. Check the drain hose. Breaking, obstruction v.s If you 
have your expenses. (Otherwise the clipboard into the 
condensation may lead to the possibility of water splash)
5. Check the electrical connection cable. (Abrasion,friction, 
dislocation of the device to fail short circuit may lead to 
the formation)
6. Check the thermostat settings for the device. In the heat 
value of the firm suggests that you pay attention to. (34 
° C - 38 ° C) (panel below to cool the inside of your needs, 
unnecessary energy may lead to rapid wear and consump-
tion of the device.
7. After making sure the lid of the device are closed to give 
the energy. Door open device is not working efficiently and 
leads to accidents.

Condanser CARE  

1. After making sure the device closed the energy, 
the vertical air conditioning units located above or 
behind the removed bolts and disconnect the fan 
iron.
2. The evaporator fan motor is stuck at the bottom of 
the oil, dirt, dust, etc. cleaned with compressed air
3. The dirt on fan blades clean. In a short time to 
balance the fan and cause it to fail. 4, Evaporator 
pollution situation, the worse you think you can use 
a chemical cleaner. (Pour water to evaporator pan 
and, followed by water to make sure not clogged 
drain lines
5. Check the electrical connection cable
6. Top / back to replace your metal. By making the 
final control device to give the energy
7. Check the thermostat settings for the device. In 
the heat value of the firm suggests that you pay 
attention to. (34 ° C - 38 )
8. After making sure the lid closed, the device, please 
provide the energy.

Evaporator CARE  
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1- Cihazın enerjisini kapatıp ön kapağını açınız.
2- Kondansere yapışmış olan yağ, kir, toz v.s basınçlı 
hava ile temizleyiniz. (Kirli kondanser ısı transfer yetersiz 
olmasına, cihazın kısa sürede arızalanmasına ve yüksek 
enerji sarfiyatına sebep olur. Temizlenmiyor ise yağ çözücü 
solvent kullanınız.)
3- Fan kanatlarında bulunan kirleri temizleyiniz.
4- Drenaj hortumunu kontrol ediniz. Kırılma tıkanma 
varsa 
gideriniz. (Aksi durumda pano içerisine yoğuşma suyu 
sıçrama ihtimali vardır)
5- Elektrik bağlantı kablolarını kontrol ediniz. (Aşın-
ma,sürtünme, yerinden çıkma, cihazın arızalanmasına, 
kısa devre oluşmasına sebep olur)
6- Cihazın termostat ayarlarını kontrol ediniz. Satıcı 
firmanın önerdiği ısı değerlerinde olmasına dikkat ediniz. 
(34 °C - 38 °C) (Pano içini ihtiyacın altında soğutmak 
gereksiz enerji sarfiyatına ve cihazın çabuk yıpranmasına 
sebep olur)
7- Cihazın kapağının kapandığına emin olduktan sonra 
enerjisini veriniz. (Kapağın açık olması cihazın verimli 
çalışmamasına ve iş kazasına sebep olabilir)
Not: Cihazınız “Er2” ya da “Ch2” hata mesajı verdiğinde 
kondanser bakımını yapınız

Kondanser BAKIMI  

1- Cihazın içerde bulunan fanın etrafındaki 8 adet 
cıvatayı söküp FAN Menfezini çıkarınız.
2- Fan motorunun altında olan evaparatör peteğinin 
üzerine yapışmış olan yağ, kir, toz v.s basınçlı hava 
ile temizleyiniz. Evaporatör tavasına su döküp suyu 
takip ederek drenaj hattının kontrol ediniz.
3- Fan kanatlarında bulunan kirleri temizleyiniz.
4- Elektrik bağlantı kablolarını kontrol ediniz.
5– İlk işlemde sökülen fan menfezini takıp cihaza 
enerji veriniz.
6- Cihazın termostat ayarlarını kontrol ediniz. Satıcı 
firmanın önerdiği ısı değerlerinde olmasına dikkat 
ediniz . 
(34 °C - 38 °C)
Not: Cihazınız “Er3” ya da “Ch3” hata mesajı ver-
diğinde EVAPORATÖR  bakımını yapınız.

Evaporator BAKIMI  

15-day period of your device in the condenser, 
evaporator care has to be made in annual periods. 
Depending on the situation of environmental 
pollution, you must specify the period. (May extend 
or decrease)

ENGLISH

Cihazınızın 15 günlük periyotlarda kondanser, 6 
aylık dönemlerde evaporatör bakımı yapılması 
gerekmektedir. Ortamın kirlilik durumuna bağlı 
olarak bu dönemleri siz belirlemelisiniz. 

TÜRKÇE

Openable Door
Açılabilir Kapak

Door Lock
Kapak Kilidi

Digital Display
Dijital Gösterge

Condanser Unit
Kondanser

Condanser Fan
Kondanser Fanı

Compressor
Kompresör

Drain Hose
Drenaj Hortumu

Drainage Nipple
Drenaj Nipeli

Fan Vent
Fan Menfezi

Evaporator unit
Evaporatör ünite

Cold Air Blow
Soğuk Hava Üfleme

Evaporator Fan
Evaporatör Fanı

Control Card
Kontrol Kartı

Screw Slot
Vida Yuvası

Screw and Nut
Vida ve Somun

Scan the Barcode to Watch All Technical 
Details About Enclosure Coolers

YouTube



Er3 Hatası için Bakım Kılavuzu
Maintenance Guide for ER3 Error

Evaporator Bakım
Maintenance Evaporator
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1. CİHAZIN ENERJİSİNİ KAPATIN
1. Turn Off the Energy

2. Fan kapak vidalarını sökün
2. Unscrew the 6 pcs bolts cover.

3. Fan kapağını klimadan sökün.
3. Remove the fan cover.

4. Yeşil soketleri kontrol edin.
4. Check the green sockets.

5. Tozu ve kiri hava ile temizleyin
5. Clean dust and dirt by pressed air

6. Temizlikten emin olun,çalıştırın
6. Be sure to clean, Turn ON



Er2 Hatası için Bakım Kılavuzu
Maintenance Guide for ER2 Error

Kondanser Bakım
Maintenance Condanser
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1. CİHAZIN ENERJİSİNİ KAPATIN
1. Turn Off the Energy

2. Cihazın Ön Kapağını Açın
2. Open the unit’s cover.

3. Kondanser Peteğini Temizleyin
3. Clean the condanser unit.

4. Fan Kanatlarını Temizleyin
4. Clean the condanser fan

5. Drenaj Hortumunu Kontrol edin
5. Check the drain hose.

6. Termostat ayarını kontrol edin
6. Check the thermostat settings


