


 
 

 
 
 
 

 

SPLİT TİP ODA KLİMASI 

KULLANMA KILAVUZU 

 

 

SGM08DMA 

SGM10DMA 

SGM14DMA 

SGM18DMA 

SGM22DMA 

SGM09INVDMA 

SGM12INVDMA 

SGM18INVDMA 

SGM22INVDMA

 

 

Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 

Klimanızı kullanmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu okuyunuz.  



 

  

Uyarılar 

Eski Klimanın Kaldırılması 
Kullanılmayan eski bir klimayı demonte 
etmeden önce, lütfen klimanın 
çalışmadığından ve güvenli olduğundan 
emin olun. Çocuklara zarar verme 
riskinden kaçınmak için klimayı fişinden 
çıkarın. 

Klima sisteminin, özel atık bertarafı 
gerektiren soğutucular içerdiğini 
unutmayın. Klimadaki değerli malzemeler 
geri dönüştürülebilir. Eski klimanızın 
uygun şekilde bertaraf edilebilmesi için 
yerel atık bertaraf merkezi ile irtibat kurun 
ve herhangi bir sorunuz olduğunda yerel 
makamlara veya İklimsa Merkezine 
danışın. Lütfen, klimanız ilgili atık bertaraf 
merkezi tarafından alınmadan önce 
klimanızın boru sisteminin hasar 
görmemesine dikkat edin ve uygun, 
kirlenme yaratmayacak şekilde demonte 
edilmesi konusunda ısrar ederek çevrenin 
korunmasına katkıda bulunun.  

Güvenlik Talimatları ve Uyarılar 

Klimayı çalıştırmadan önce, bu 
Kullanım Kılavuzunda verilen bilgileri 
dikkatli bir şekilde okuyun. Kullanım 
Kılavuzu klimanın kurulumu, 
çalıştırılması ve bakımı ile ilgili çok 
önemli bilgi ve gözlemler içermektedir. 

Aşağıdaki talimatlara uyulmamasından 
kaynaklanan herhangi bir hasar için 
üretici hiç bir sorumluluk kabul 
etmemektedir. 

• Hasar gören klimaların 
çalıştırılmaması gerekmektedir. 
Şüphelenmeniz durumunda servisinize 
danışın. 

• Klima, Kullanım Kılavuzunda 
belirtilen ilgili talimatlara tam olarak 
uyularak  kullanılacaktır.

Yeni klimanızın ambalajının 
atılması 

Yeni klimanızın paketinde bulunan tüm 
ambalaj malzemeleri, çevreye herhangi bir 
zarar vermeyecek şekilde atılabilir. 

Karton kutu küçük parçalar şeklinde 
bölünebilir veya kesilebilir ve atık kağıt 
toplama merkezine verilebilir. Polietilen ve 
polietilen köpük desteklerinden yapılan 
ambalaj poşeti hiç bir floroklorik hidrokarbon 
içermemektedir. 

Tüm bu değerli materyaller bir atık toplama 
merkezine götürülebilir ve uygun geri 
dönüşüm işlemlerinden sonra tekrar 
kullanılabilir. 

Size en yakın olan atık malzeme toplama 
merkezlerinin adı ve adresi için ve atık kağıt 
toplama merkezi için yerel makamlara 
danışın.  

• Kurulum yetkili servis tarafından 
yapılmalıdır, üniteyi kendiniz kurmaya 
çalışmayın. 

• Güvenlik nedeniyle, klimanın talimatlara 
gore uygun şekilde topraklanması 
gerekmektedir. 

• Klimanızın ön panelini açmadan önce 
her zaman klimanın fişini çekmeniz 
gerektiğini unutmayın. Asla güç kablosunu 
çekerek klimanın fişini çıkarmayın. Her 
zaman fişi sıkıca kavrayıp, prizinden düz bir 
şekilde çekin. 

• Tüm elektrik tamirlerinin kalifiye 
elektrikçiler tarafından yapılması 
gerekmektedir.  Uygunsuz yapılan tamirler, 
klima kullanıcısı için ciddi bir tehlike 
kaynağı olabilir. 

• Klimanızı keskin veya sivri nesnelerle 
delerek, herhangi bir tübü kırarak veya 
bükerek veya yüzey kaplamalarını 
kazıyarak, içinde soğutucu bulunan 
klimanın herhangi bir parçasına zarar 
vermeyin. Eğer soğutucu fışkırır ve 
gözlerinize gelirse, ciddi göz 
yaralanmalarına sebebiyet verebilir. 
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Uyarılar
• Klimanın havalandırma ızgarasını 

kapatmayın veya engellemeyin. Giriş/çıkış 
ve hareket kanatlarına parmaklarınızı veya 
başka herhangi bir şey sokmayın. 

• Çocukların klima ile oynamasına izin 
vermeyin. Hiç bir durumda çocukların dış 
unite üzerine oturmasına izin verilmemelidir. 

Özellikler  

• Soğutucu devre sızdırmaz özelliktedir.  

Makine aşağıdaki durumlara göre 
uyarlanabilir. 

1. Uygulanabilir ortam sıcaklığı aralığı: 

 
7. Cihaz, gözetim altında olmadan küçük 

çocuklar veya yaşlı kişiler tarafından  
kullanılmamalıdır. 

8. Küçük çocukların cihaz ile 
oynamadığından emin olmak için 
büyüklerin gözetiminde olmaları gerekir. 

9. Lütfen güç kaynağı kablosuna uygun bir 
fiş kullanın. 

10. Güç fişi ve bağlantı kablosunun yerel 
onayları almış olması gerekmektedir. 

 

Soğutma İç 
ortam 

Maksimum: K.H/I.H 32°C/23°C 
Minimum: K.H/I.H 18°C/14°C  

 
 

Dış 
ortam 

Maksimum: K.H/I.H 43°C/26°C 
 Minimum: D.B          18°C  

Isıtma İç 
ortam 

Maksimum: K.H         27°C 

Minimum: K.H          15°C 

 
 

Dış 
ortam 

Maksimum: K.H/I.H 24°C/18°C 
Minimum: K.H/I.H   -15°C 

 

2. Eğer güç kaynağı kablosu hasar görmüşse, servis yetkilisi 
veya benzeri kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir. 

3. PC paneli üzerindeki iç ünite sigortası kırılmışsa, lütfen 
T.3.15A/ 250 V tipinde bir sigorta ile değiştirin. Dış ünite 
sigortası kırılmışsa, lütfen T.25A/ 250 V tipinde bir sigorta 
ile değiştirin. 

4. Kablolama yöntemi, yerel kablolama standartlarına uygun 
olmalıdır. 

5.  Klima kurulduktan sonra, fişi kolayca erişilebilir bir 
durumda olmalıdır. 

6. Uzaktan kumananın biten pil uygun ve ayrı şekilde çöpe 
atılmalıdır.
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Uyarılar 

Güvenlik Talimatları 
• Lütfen klimayı kullanmadan once aşağıdaki Güvenlik Talimatlarını dikkatlice okuyunuz. 
• Talimatlar, muhtemel risk ve hasarların ciddiyetine gore aşağıdaki şekilde, iki seviyede 

sınıflandırılmıştır; UYARI ve DİKKAT. Güvenli bir kullanım için talimatlara kesin bir biçimde 
uyulmalıdır. 

Kurulum 
 

 UYARI 
Klimayı kendiniz kurmaya çalışmayın, çünkü uygun şekilde yapılmayan montajlar 
elektrik çarpması, yangın, su sızıntısı ile sonuçlanabilir. 

Uygun olmayan yerlerde yapılan montaj kazalara sebebiyet verebilir. 

 DİKKAT 
 

Topraklama 
kablosunu bağlayın. 

 
  

Ünite çevresinde 
herhangi yanıcı bir 
gaz sızıntısı ihtimali 
olan yerlere 
kurmayın. 
 

 
YASAK 

Üniteyi buhar veya 
yağ buharına 
maruz bırakmayın. 
 
 

 
YASAK 

Drenajın uygun 
şekilde tesis 
edildiğini kontrol 
edin. 

 
ZORUNLU 
UYGULAMA 
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Uyarılar 

  

UYARI
Devre kesicilli özel bir güç kaynağı kullanın. Yanık kokusu gelmesi gibi anormal bir durum olduğunda, 

hemen çalıştırma düğmesini kapatın ve servise başvurun. 

ZORUNLU 
UYGULAMA 

Doğru voltaj kullanın.
Güç kablosunu prize tam 
olarak yerleştirin Uzatma güç kablosu veya yarım 

olarak eklenmiş kablo 

ZORUNLU 
UYGULAMA

ZORUNLU 
UYGULAMA YASAK 

Güç kaynağı kablosunu bağlı 
şekilde kullanmayın. Hava giriş veya çıkışına nesne  

sokmayın.

YASAK YASAKYASAK

Güç kablosunu çekerek veya  
Benzeri şekilde çalışmayı  
Başlatmayın veya kapatmayın. 

Hava akışını özellikle bebekler veya 
yaşlı kişilerin üzerine doğrudan 
yönlendirmeyin 

Bu üniteyi kendi başınıza tamir etmeye 
veya yeniden kurmaya çalışmayın.

YASAKYASAK 

DİKKAT
Özellikle gazlı bir cihaz  
çalıştırıldığında zaman zaman temiz 
hava alın. 

Islak elle düğmelere basmayın 

ZORUNLU 
UYGULAMAYASAK YASAK 

Temizlemek için üniteye su 
dökmeyin.

Üniteyi şömine veya ısıtıcı bir cihaz 
yakınına kurmayın. Kurulum desteğinin iyi bir konumda 

olduğunu kontrol edin.

YASAK YASAK YASAK 
Çiçek vazosu veya su kaplarını 
ünitenin üzerine yerleştirmeyin. 

Ünite üzerine herhangi bir nesne 
koymayın veya üniteye tırmanmayın.Hayvan veya bitkileri hava akışının 

doğrudan yönü üzerine  yerleştirmeyin. 

YASAKYASAK YASAK 
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Administrator
线条



 

Parçalar ve Fonksiyonları  

İç ünite 

  

Ekran paneli 
Giriş 

Hava Temizleme 
Filtresi 
(İçeride) 

         Giriş ızgarası 
 

Dikey kanat (hava 
akışını aşağı ve yukarı 
doğru ayarlar. Elle 
ayarlamayın) 

Yatay kanat (hava akışını 
sola ve sağa d arlar oğru ay
Elle ayarlamayın) 

Çıkış  
Hava Filtresi (içeride) 

Dış ünite 

1  HAVA ÇIKIŞ 3  BAĞLANTI BORULARI VE ELEKTRİK KABLOLARI 

2  HAVA GİRİŞ 
 

4  DİRENAJ BORUSU 

Anyon jeneratörü 
(içeride) 

Güç fişi 
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Parçalar ve Fonksiyonları  

 
10. Otom.açılma GÖSTERGESİ 
11. FAN HIZI göstergesi 

12. KİLİT göstergesi 
13. AŞAĞI/YUKARI HAREKET göstergesi 
14. UYKU göstergesi 
15. SAĞLIK göstergesi 
16. Çalışma modu göstergesi 

 

 DÜŞÜK     ORTA      YÜKSEK OTOM. 

Çalışma modu OTO Soğu KUR SICA FAN 
Uzaktan 
Kumanda  

1. SIFIRLAMA 
Uzaktan kumanda anormal bir şekilde 
çalıştığında, uzaktan kumandayı sıfırlamak için 
sivri uçlu bir nesne kullanarak bu düğmeye 
basın. 

2. IŞIK düğmesi 
Dahili LED gösterge panel ışıklararının 
yanma ve sönmesini kontrol eder. 

3. ZAMANLAYICI düğmesi 
OTOM. AÇILMA, OTOM. KAPANMA, 
OTOM. AÇILMA-KAPANMA’nın seçilmesi 
için kullanılır. 

4. SAAT düğmesi 
Doğru zamanın ayarlanması için kullanılır. 

5. UYKU modu düğmesi 
Uyku modunun seçilmesi için kullanılır. 

6. MOD düğmesi 
7. SAAT düğmesi 

Saati ve zamanlayıcıyı ayarlamak için kullanılır. 
8. SAĞLIK düğmesi 

Sağlıklı çalıştırmanın ayarlanması için kullanılır. 
9. AÇMA/KAPAMA düğmesi 

Ünitenin açılıp, kapatılması için kullanılır. 

        

Gösterge paneli       

17. Sinyal gönderme göstergesi 
18. GÜÇLÜ/SESSİZ göstergesi (Yalnız INV modellerde) 
19. Sol/sağ hava akışı göstergesi 
20. SICAKLIK göstergesi 

Uzaktan kumanda: Sıcaklık ayarını göstermek için. 
21. Otom. Kapanma göstergesi 
22. ZAMANLAYICI göstergesi  
23. SICAKLIK düğmesi 

İstenen sıcaklığı seçmek için kullanılır. 
24. FAN düğmesi 

Fan hızını seçmek için kullanılır: DÜŞÜK, ORTA, YÜKSEK, 
OTOM. 

25. SAĞLIKLI HAVA AKIŞI düğmesi 
26. AŞAĞI/YUKARI HAREKET düğmesi 

Hava yönünü aşağı/yukarı doğru seçmek için kullanılır. 
27. SOLA/SAĞA HAREKET düğmesi 

Sola/sağa hava akışını seçmek için 
kullanılır. 

28. AYAR düğmesi 
Saati ve zamanlayıcıyı ayarlarını onaylamak için kullanılır. 

21. 29. GÜÇLÜ/ SESSİZ düğmesi göstergesi (Yalnız 
INV modellerde) 
 

Düğmeye her basıldığında, gösterge aşağıdaki gibi değişir:  OTOM.   SOĞUK   KURU   FAN    SICAK 
 

 
30. KİLİT   

Düğmeleri ve LCD ekranını kilitlemek için kullanılır. 
Basıldığında, diğer düğmeler çalışmaz ve kilit durumu 
göstergesi yanar. Tekrar basıldığında, kilit iptal edilir ve 
kilit durumu göstergesi kaybolur. 

31. Ortam sıcaklığı göstergesi 
Uzaktan kumanda sinyali alındığında, ayarlanan sıcaklığı 
gösterir ve dinlenme zamanında oda sıcaklığı gösterilir ve 
bu oda sıcaklığı sadece referans amaçlıdır. 

 

30
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Parçalar ve Fonksiyonları  

• Saat Ayarı 
Ünite ilk kez çalıştırıldığında ve uzaktan 
kumanda pilleri değiştirildikten sonra, saat 
aşağıdaki şekilde ayarlanmalıdır: 
1. SAAT düğmesine basın, “AM” (Sabah) veya “PM” 
(Akşam) yanar. 
2. Doğru zamanı ayarlamak için  veya 

düğmesine basın. Her bastığınızda zaman 1 
dak. artacak veya azalacaktır. Düğmeyi basılı 
tuttuğunuzda, zaman hızlı bir şekilde 
değişecektir. 

3. Zaman ayarı onaylandıktan sonra, SET 
düğmesine basın. Saat çalışmaya başlayacak, 
“AM” veya “PM” sönecektir. 

 

 
 
 

• Uzaktan kumandanın kullanımı 
• Kullanımdayken, sinyal iletim başını doğrudan iç ünitenin al ru tutun. ıc ine doğı deliğ
Sinyal iletim kafası ile alıcı deliği arasında gi bir engel ki mesafe en fazla 7 m olmalı ve arada herhan

olmamalıdır. 
• Uzaktan kumandayı atmayın veya vurmayın. 

• Odada elektronik olarak çalıştı ılan flore  tip floresan lamba veya kablosuz r san lamba veya değiştirmeli
telefon bulunuyorsa, alıcının sinyal alma u nedenle iç üniteye olan mesafe sında zorluklar yaşanabilir; b
daha kısa olmalıdır. 

• Pillerin takılması 
Sağda gösterildiği gibi 2 R-03 (7#) pillerini takın. 

Pil bölmesi kapağını çıkarın. 
“ ” alanına hafifçe bastırın ve kapağı resimdeki gibi 
aşağı doğru itin. 

Pili takın. 
Pillerin, bölmenin arkasında gösterilen 
“+”/”-“ işaretlerine uygun olarak takıldığınd ian em n 
olun. 
Kapağı tekrar yerine takın. 

Onay göstergesi: 
Açma/Kapama düğmesine bastıktan sonra, hiç bir gösterge görülmüyorsa, pilleri yeniden takın. 

Not: 
• et olm ir.  Çalışma sırasında tam gösterim veya n ayan bir gösterim, pillerin bittiğini belirtmekted

Lütfen pilleri değiştirin. 
• ullanın. Takarken aynı tipteki yeni pilleri k
• Eğer uzaktan kumanda normal şekilde çalışm ra tekrar takın. ıyorsa, lütfen pilleri çıkarın ve bir kaç dakika son
İpuçları: 
Ünite uzun süre kullanılmadığında, pilleri çıkarı ıkardıktan sonra herhangi bir gösterge gösteriliyorsa, tek n. Ç

 

yapmanız gereken reset tuşuna basmaktır. 

POWER/SOFT
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Çalıştırma 
  

SAĞLIKLI modda çalıştırma 

Uzaktan kumanda 

1. Üniteyi çalıştırma 
Uzaktan kumandadaki ON/OFF düğmesine bastığınızda, ünite çalışmaya başlar. 
Sağlıklı çalıştırma fonksi onunda sağlıklı anyon fonksiyonu ( Ionizer ), UV ışığını y
süzme fonksiyonu ve filtre fonksiyonu bulunmaktadır.  

2. Sağlıklı anyon (Ionizer)fonksiyonu 
HEALTH düğmesine basın. Her basışta,  işareti gösterilecektir. Klima 
sağlıklı anyon fonksiyonunu çalıştırmaya başlayacaktır. İki kez basıldığında  
işareti kaybolacak ve çalışma duracaktır. 
 
 
İç fan motoru çalıştığında, sağlıklı çalışma fonksiyonu 
çalışacaktır. (Herhangi bir modda mevcuttur) 
İç fan motoru çalışmadığında, sağlık lambası yanacaktır, fakat 
ion jeneratörü anyon üretmeyecektir. 

 

POWER/SOFT
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Çalıştırma

Otomatik 

Uzaktan kumanda 

1. Üniteyi çalıştırma 
Uzaktan kumandadaki ON/OFF düğmesine bastığınızda, ünite 
çalışmaya başlar. 

2. Çalışma modunun seçilmesi 

 

MODE düğmesine basın. Her basıldığında, operasyon modu 
aşağıdaki şekilde değişecektir: 
Uzaktan kumanda: 

 
Otomatik (Auto) çalışma modunu seçin. 
Ekran panelinde renkli gösterge çubuğu beyaz olacaktır. 

3. Fan hızının seçilmesi 
FAN düğmesine basın. Her basıld

OTOM.     SOĞUTMA  NEM ALMA  FAN    ISITMA 

Sonra

ığında, fan hızı aşağıdaki şekilde 
değişecektir: 
Uzaktan kumanda:  

Klima gösterilen fan hızında çalışır. FAN otomatiğe ayarlandığında, 
klima, oda sıcaklığına göre fan hızını otomatik olarak ayarlar. 

 4. Ünitenin kapatılması   

ON/OFF düğmesine bastığınızda, ünite çalışmayı durdurur. 
Otomatik Çalıştırma hakkında 
Otomatik çalıştırma modunda, klima, oda sıcaklığına göre otomatik 
olarak Soğuk veya Sıcak çalıştırmayı seçecektir. 

DÜŞÜK     ORTA YÜKSEK OTOM.

POWER/SOFT
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Çalıştırma 

 

Soğutma  

Uzaktan kumanda 

 

1. Üniteyi çalıştırma 
Uzaktan kumandadaki ON/OFF düğmesine bastığınızda, 
ünite çalışmaya başlar. 

2. Ça eçilmesi lışma modunun s
MODE düğmesine basın. Her basıldığında, operasyon 
modu aşağıdaki şekilde değişecektir: Uzaktan kumanda: 

Sonra SOĞUTMA (COOL) modu seçin. 

Ekran panelinde renkli gösterge çubuğu mavi olacaktır. 

 3. Sıcaklık ayarını seçin.  

Sıcaklık düğmesine basın. 

 Düğmeye her basıldığında, sıcaklık ayarı 1°C 
artacaktır; basılı tutulduğunda hızlı bir şekilde 
artacaktır. 

 Düğmeye her basıldığında, sıcaklık ayarı 1°C 
azalacaktır; basılı tutulduğunda hızlı bir şekilde 
azalacaktır. 
İstenen sıcaklığı seçin. 

4. Fan hızının seçilmesi 
FAN düğmesine basın. Her basıldığında, fan hızı 
aşağıdaki şekilde değişecektir: Uzaktan kumanda: 

DÜŞÜK ORTA YÜKS OTOM.DÜŞÜK     ORTA YÜKSEK OTOM. 

   

Klima gösterilen fan hızında çalışır. FAN otomatiğe ayarlandığında, klima, 
oda sıcaklığına göre fan hızını otomatik olarak ayarlar. 

5. Ünitenin kapatılması 
AÇMA/KAPAMA düğmesine bastığınızda ünite çalışmayı 

durdurur. 

 OTOM.     SOĞUTMA  NEM ALMA  FAN    ISITMA 

POWER/SOFT
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Çalıştırma 

 

Nem Alma  

Uzaktan kumanda 

 

1. Üniteyi çalıştırma 
Uzaktan kumandadaki ON/OFF düğmesine bastığınızda, 
ünite çalışmaya başlar. 

2. Çalışma modunun seçilmesi 
MODE düğmesine basın. Her basıldığında, operasyon 
modu aşağıdaki şekilde değişecektir: Uzaktan 
kumanda: 

Sonra NEM ALMA (DRY) modu seçin 

Ekran panelinde renkli gösterge çubuğu açık mavi 
olacaktır 

3. Sıcaklık ayarını seçin.  
Sıcaklık düğmesine basın. 

 Düğmeye her basıldığında, sıcaklık ayarı 1°C 
artacaktır; basılı tutulduğunda hızlı bir şekilde 
artacaktır. 

  Düğmeye her basıldığında, sıcaklık ayarı 1°C 
azalacaktır; basılı tutulduğunda hızlı bir şekilde 
azalacaktır. 
İstenen sıcaklığı seçin. 

4. Fan hızının seçilmesi 
FAN düğmesine basın. Her basıldığında, fan hızı 
aşağıdaki şekilde değişecektir: 
Uzaktan kumanda: 

DÜŞÜK     ORTA YÜKSEK              OTOM. 

 
Klima gösterilen fan hızında çalışır. NEM ALMA modun da iken, 
oda sıcaklığı, sıcaklık ayarından 2°C daha yüksek olduğunda, FAN 
ayarı ne olursa olsun, ünite aralıklarla düşük hızda çalışacaktır. 

5. Ünitenin kapatılması 

AÇMA/KAPAMA düğmesine bastığınızda ünite çalışmayı durdurur. 

 OTOM.     SOĞUTMA  NEM ALMA  FAN    ISITMA 

POWER/SOFT
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Çalıştırma 

 

Fan  

Uzaktan kumanda 
1 . Ün

 

iteyi çalıştırma 
Uzaktan kumandadaki ON/OFF düğmesine bastığınızda, 
ünite çalışmaya başlar. 

2. Çalışma modunun seçilmesi 
MO sine basın. Her basıldığında, DE düğme
operasyon modu aşağıdaki şekilde değişecektir: 
Uzaktan kumanda: 

 
Sonra FAN modunu seçin. 

Ekran panelin tır. de renkli gösterge çubuğu pembe olacak

3. Fan hızının seçilmesi 
FAN ığında, fan hızı aşağıdaki  düğmesine basın. Her basıld
şekilde değişecektir: Uzaktan kumanda 

 
4. Ünitenin kapatılması   

DÜŞÜK  ORTA    YÜKSEK 

ON/O rur. FF düğmesine bastığınızda, ünite çalışmayı durdu

FAN modu hakkında 
F  AN çalışma modunda, ünite SOĞUK veya SICAK
mo acaktır. dda çalışmayacak, sadece FAN modunda çalış
FA tırılamaz. Ve sıcaklık N modunda AUTO modu çalış
ay odunda, UYKU ve arı yapılamaz. FAN m
GÜÇLÜ/YUMUŞAK çalıştırma mümkün değildir. 

 OTOM.     SOĞUTMA  NEM ALMA  FAN    ISITMA 

POWER/SOFT
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Çalıştırma 

Isıtma 

1 . Üniteyi çalıştırma 
Uzaktan kumandadaki ON/OFF düğmesine bastığınızda, 
ünite çalışmaya başlar. 

Uzaktan 
kumanda 

 

2. Çalışma modunun seçilmesi 
MODE düğmesine basın. Her basıldığında, operasyon 
modu aşağıdaki şekilde değişecektir: Uzaktan 
kumanda: 

 
Sonra ISITMA (HEAT) modu seçin. 

Ekran panelinde renkli gösterge çubuğu kırmızı olacaktır. 

 3. Sıcaklık ayarını seçin.  

Sıcaklık düğmesine basın. 
 Düğmeye her basıldığında, sıcaklık ayarı 1°C 
artacaktır; basılı tutulduğunda hızlı bir şekilde 
artacaktır. 

 Düğmeye her basıldığında, sıcaklık ayarı 1°C 
azalacaktır; basılı tutulduğunda hızlı bir şekilde 
azalacaktır. 
İstenen sıcaklığı seçin. 

4. Fan hızının seçilmesi 
FAN düğmesine basın. Her basıldığında, fan hızı 
aşağıdaki şekilde değişecektir:  
Uzaktan kumanda: 

 
Klima gösterilen fan hızında çalışır. SICAK modda, kısa bir süre sonra, 
soğuk hava akımı önleme fonksiyonu nedeniyle ılık bir hava üflenir.  
FAN otomatiğe ayarlandığında, klima, oda sıcaklığına göre fan hızını 
otomatik olarak ayarlar. 

5. Ünitenin kapatılması 
AÇMA/KAPAMA düğmesine bastığınızda ünite çalışmayı durdurur. 

DÜŞÜK     ORTA YÜKSEK              OTOM. 

 OTOM.     SOĞUTMA  NEM ALMA  FAN    ISITMA 

POWER/SOFT
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Çalıştırma 

Hava Akışı Yönünün Ayarlanması 

1. Hava akışı göstergesinin durumu 

Vertical flap 
 

Poz.1   

Poz.2   
 

 

Poz.3   
 

 

Poz.4   
 

 

Poz.5   
 

 

Poz.6   
 
(Otom.Hareket) 

 
 
 
 

2. Aşağı ve yukarı doğru hav

Yatay kanatlar 

Poz.1

a akışı 
 düğmesine her basıldığında, uzakta ış yönü, farklı çalışma modlarına n kumandadaki hava ak

göre aşağıdaki şekilde gösterilir: 
SOĞUTMA/ NEM ALMA/ FAN 
uzaktan kumanda:      Poz.1   → Poz.2   →  Poz.3   → Poz.4  →  Poz.6   

ISITMA: 
uzaktan kumanda:        Poz.1   → Poz.2  →  Poz.3   → Poz.4  →  Poz.6    

OTOMATİK: 
uzaktan kumanda:      Poz.1  oz.4  → Poz.5  →  Poz.6 → Poz.2  →  Poz.3   → P
 
 
Dikey kanat, yukarıdaki pozisyonlara gore hareket edecektir. 

3. Sola ve sağa doğru hava akışı 
 düğmesine her basıldığında, uzaktan kumanda aşağıdaki şekilde gösterecektir: uzaktan kumanda: 

 Poz.1   → Poz.2   →  Poz.3     → Poz.4    → Poz.5  →  Poz.6   →  Poz.7   →  Poz.8 

Yatay kanatlar, yukarıdaki pozisyonlara gore hareket edecektir. 
Not: Uzaktan kapatıldıktan sonra, yeniden başlatıldığında, uzaktan kumanda daha önce ayarlanmış 

olan hareket konumunu otomatik olarak hatırlayacaktır. 

Poz.2  

Poz.3  

Poz.4  

Poz.5  

Poz.6  

Poz.7  

Poz.8  
  

POWER/SOFT
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Çalıştırma 

Uyku Modu UYKU modunu çalıştırma UYKU modunu kapatma   

Yatmadan önce, sadece UYKU düğmesine 
bast  ığınızda,ünite UYKU modunda çalışmaya
başlayacak ve size iyi b acaktır.  ir uyku sağlay
UYKU modunun kullanımı   
Ünite çalıştırıldıktan so ışma onumunu nra, çal  k
ayarlayın, mevcut zaman ve saat ayarı 
yapıldıktan sonra UYKU sine basın.  düğme
 
1. SOĞUTMA, NEM ALMA modda   

UYKU modu başlat n a, ıldıkta  1 saat sonr
sıcaklık, ayarlanan s ık a ıcakl tan 1°C dah
yüksek olacaktır. Bir n a, caklık 1°C  saat so r sı
daha yükselecektir. Ünite 6 saat daha 
çalıştıktan sonra ır. Sıcaklık duracakt
ayarlanan sıcaklıkt a yüksektir; an d ha 
böylece oda sıcaklığ b meı uyuya il niz için çok 
düşük olmayacaktır. 

Uzaktan Kumanda 

  

Sıc. Ayarı 
SOĞUK, KURU modda 

2. ISITMA modda 
UYKU modu başlatıldıktan 1 saat sonra, 
ayarlanan sıcaklık, 2°C daha düşük 
olarak çalışacaktır. Bir saat sonra, oda 
sıcaklığı 2°C daha ktir.  Takip 

 

Yaklaşık 6 saat 

Ünitenin kapatılması

düşece
eden üç saat sonra, ayarl nan sıcaklık a
otomatik olarak 1°C dah  düşecektir. a 
Takip eden 3 saat sonrasında ise 
otomatik olarak 1°C yüks cek ve bu ele
ayarda 3 saat daha ıktan sonra  çalışt
duracaktır. Böylece oda sıcaklığı 
uyuyabilmeniz için çok yüksek 
olmayacaktır. 

 
UYKU modunu 

Ünite kapanır Sıcaklık ayarı 

kapatma UYKU modunu 
çalıştırma SICAK modda 

3. OTOMATİK modda 
      Ünite, otomatik olarak seçilen çalışma moduna uyarlanan uyku 

modunda çalışır. 
4. FAN modunda 
      UYKU modu fonksiyonu yoktur.  
5. Uyurken, fan hızını ayarlayın. 
     Uyku modu için ayarlamadan önce fan hızı yüksek veya orta 

hızda ise, uyuduktan sonra fan hızını düşürecek şekilde 
ayarlayın. 

      Eğer düşük fan hızında ise, değişiklik yapılmasına gerek yoktur.  
6. Güç kesintisinden sonra yeniden başlatma:  
      Beş saniye içinde uyku düğmesine on kez basın ve dört ses 

duyduktan sonra bu foksiyona girin. 
      Beş saniye içinde uyku düğmesine on kez basın ve iki ses 

duyduktan sonra bu foksiyondan çıkın. 
NOT:  Güç kesintisinden sonra çalıştırma fonksiyonu ile, Otom. Açılma, 

Otom. Kapanma ve

 

 Otom. Açılma/kapanma ayarlandığında, güç 
kesintisi sonrası yeniden çlıştırıldığında bu ayarlar hafızaya alınır.   

POWER/SOFT
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Çalıştırma 

Otomatik Açma/Kapama 
 
Uzaktan Kumanda 
 
 
 

 

 
Zamanl
ayarlay

ayıcıyı çalıştırmadan önce saati doğru ola  
ın. 

1. Ünite çalışmaya ba n çalışma 
modunu seçin. Çal

cek

layıc
yıcı m
e ba rge 

ki şeki
Uzaktan kuma

rak

şladıktan sonra, istene
nda ışma modu LCD ekra

tir.gösterile
 
2. Zaman
Zamanla
düğmesin
aşağıda

 

ı modunun seçilmesi 
odunu değiştirmek için Zamanlayıcı 
sın.  Düğmeye her basıldığında, göste
lde değişir:  
nda: 

 
tenen ZamanlDaha sonra is ayıcı modunu seçin 

(Otomatik Açılma-Kapanm  “ veya “  a). “
“ yanacaktır. 

3. Zaman ayarı 
SAAT (HOUR) /  düğmesine basın.  

 Düğmeye her basıldığında, zaman ayarı 1 
dakika artacaktır; basılı tutulduğunda hızlı bir 
şekilde artacaktır.  

 Düğmeye her basıldığında, zaman ayarı 1 
dakika a lduğunda hızlı bir zalacaktır; basılı tutu
şekilde 

     24 saat süresi içinde ayarlanabilir. 
 
4. Ayarlar

azalacaktır. 

ın onaylanması 
Doğru zaman ayarlandıktan sonra, onaylamak için 
AYAR (SET) düğmesine basın. Uzaktan kumandadaki 
“  “ veya “  “ sönecektir. Gösterilen zaman: Ünite 
x saatinde x dakikasında çalışmaya başlayacak veya 
duracaktır.(OTOMATİK AÇILMA veya KAPANMA) 
 
5. ZAMAN
ZAMANLAYIC
ZAMAN

LAYICI modunun iptal edilmesi 
I modu kayboluncaya kadar 

LAYICI düğmesine bir kaç kez basın. 

İpuçları: 
Pilleri değiştirdikten sonra veya bir güç kesintisi yaşanması durumunda, zaman ayarının yeniden yapılması 
gerekmektedir. Uzaktan kumandada hafıza fonksiyonu bulunmaktadır. Zamanlayıcı modunu tekrar 
kullandığınızda, eğer zaman ayarı bir önceki ile aynı ise, mod seçiminden sonra sadece AYAR düğmesine 
basın. 

BLANK

TIMER ON TIMER OFF TIMER ON-OFF
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Çalıştırma 

Otomatik Açma/Kapama 

Uzaktan Kumanda 

 

Zamanlayıcıyı çalıştırmadan önce saati doğru olarak 
ayarlayın. 
1. Ünite çalışmaya başladıktan sonra, istenen çalışma 

modunu seçin. Çalışma modu LCD ekranda 
gösterilecektir. 

2. Zamanlayıcı modunun seçilmesi 
Zamanlay değiştirmek için Zamanlayıcı ıcı modunu 
d ıldığında, gösterge üğmesine basın.  Düğmeye her bas
aşağıdaki şekilde değişir: Uzaktan kumanda: 

 
Daha sonr ayıcı modunu seçin (Otomatik a istenen Zamanl
Açılma-Kapanma) 

“ “ yanacaktır. 3. 
Zaman ayarı 

SAAT (HOUR) /  düğmesin asın.  e b
 Düğmeye her basıldığında, zaman ayarı 1 dakika 
artacaktır; basılı tutulduğunda hızlı bir şekilde 
artacaktır.  

dakika  Düğmeye her basıldığında, zaman ayarı 1 
azalacaktır; basılı tutulduğunda hızlı bir şekilde 
azalacaktır. 24 saat süresi içinde ayarlanabilir. 

 4. Otom ın onaylanması   atik Açılma zamanın
     Do    ğru zamanı ayarladıktan sonra, onaylamak için

ZAM aki ANLAYICI düğmesine basın. Uzaktan kumandad
“  “ göstergesi sönecektir. “ ” yanmaya başlayacaktır. 
G asında österilen zaman: nite x saatinde x dakik
çalışmaya başlayacak veya duracaktır. 

5. OT an Ayarı OMATİK KAPANMA için Zam
    Sadece SAAT düğmesine basın ve “OTOMATİK 

AÇILMA için zaman ayarı”ndaki prosedürün aynısını 
uygulayın. 

6. OTOMATİK KAPANMA için zamanın onaylanması 
Za ET) man ayarı yapıldıktan sonra onaylamak için AYAR (S
dü asın. ğmesine b
“ ” göstergesi yanıp sönmeyi durduracaktır. Gösterilen 

zam tır. an: Ünite x saatinde x dakikasında duracak

ZAMANLAYICI modunun iptal edilmesi 
ZAMANLAYICI göstergesi kayboluncaya kadar 
ZAMANLAYICI düğmesine bir kaç kez basın. 
OTOMATİK AÇILMA veya KAPANMA sırasının 
zaman ayarına göre, Başlatma-Durdurma veya 
Durdurma-Başlatma işlemi gerçekleştirilecektir. 

BLANK

TIMER ON TIMER OFF TIMER ON-OFF
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Çalıştırma 

GÜÇLÜ/SESSİZ Modda Çalıştırma (Yalnız INV modellerde)   

GÜÇLÜ Modda Çalıştırma 

Hızlı bir şe urumunda bu kilde ısıtma veya soğutmaya ihtiyaç duymanız d
fonksiyonu kullanabilirsiniz. 

GÜÇLÜ çalıştırma modunun seçilmesi 
GÜÇLÜ/SES OFT) düğmesine basın. Düğmeye her basıldığında, SİZ (POWER/S

 

gösterge aşağıdaki şekilde değişir:  

  
 
“ “ göstergesinde durun. 
GÜÇLÜ çal

 

ıştırma konumunda: 
ISITMA vey 5 dakika a SOĞUTMA modlarında, fan hızı otomatik olarak 1
OTOMATİK od sonra orijinal konum ayarına geri dönecektir. m da çalışacak, 
GÜÇLÜ ç dunun iptal edilmesi alıştırma mo
GÜÇLÜ/SES MUŞAK göstergesi SİZ düğmesine iki kez basın. GÜÇLÜ/YU
kaybolacaktır. 

SESSİZ Çalışma Modu 

Dinlenmek v ız olduğunda bu fonksiyonu eya kitap okumak için sessizliğe ihtiyacın
kullanabilirsiniz. 
SESSİZ çalışma modunun seçilmesi 
GÜÇLÜ/SES basıldığında, SİZ (POWER/SOFT) düğmesine basın. Düğmeye her 
gösterge aşağıdaki şekilde değişir: 

 
“  “ göstergesinde durun. SESSİZ çalışma modunda, fan hızı otomatik 
olarak “OTOMATİK” olacaktır. 

SESSİZ çalı esine iki şma modunu iptal etmek için GÜÇLÜ/SESSİZ düğm
kez basın. G ÇÜ LÜ/SESSİZ göstergesi kaybolacaktır. 

İpuçları: 
GÜÇLÜ ça  SOĞUTMA modunda, odada lışma sırasında, hızlı ISITMA veya
homojen o üreli Yumuşak lmayan sıcaklık dağıtımı olacaktır. Uzun s
çalıştırma, r etki yaratacaktır.   fazla sıcak veya fazla soğuk olmayan bi
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