


Uzaktantan kumanda s�steme s�nyal ver�r.
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Uzaktan kumanda
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SUPER DÜĞMESİ

SWING DÜĞMESİ

FAN DÜĞMESİ

ODA SICAKLIK AYAR DÜĞMELERİ

SLEEP DÜĞMESİ

DIMMER DÜĞMESİ

CLOCK DÜĞMESİ

AÇMA/KAPAMA DÜĞMESİ

SMART DÜĞMESİ

MOD DÜĞMESİ

TIMER ON/OFF DÜĞMESİ

Hızlı soğutma modunu açıp kapatmak �ç�n
(bu mod yüksek fan hızında çalısır,kompresör
sıcaklık ayarı otomat�kman ayarlanır)18℃

Panjurun d�key hareket�n�n başlaması veya
durdurulması ve �stenen hava yönünün seç�m�
�ç�n kullanılır.

SWING DÜĞMESİ
Panjurun yatay harekt�n�n sağlanması �ç�n kullanılır.

Fan hız ayarı.

Uyku modu ayarlaması �ç�n

Basıldığında �ç ün�te ışıkları sönecek veye kısalacaktır.

Gerçek saat ayarı.

Ün�ten�n açık veya kapalı olup olmadığına
bakılmaksızın,akıllı çalışma moduna g�rer.

Çalışma modunu seçmek �ç�n.

Zamanlayıcı fonks�yon ayarı

Uzaktan kumanda

Indication symbols on LCD:

Oda sıcaklığını, zamanlayıcının ve gerçek saat�n
ayarlanması �ç�n.
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MODE CLOCK TIMER ON TIMER OFF

DIMMERSMARTSWING

SWING MUTE TEP SWITCH

SLEEP

I FEEL SOFT

14

16

17

15

18*

14 MUTE DÜĞMESİ
Sess�z çalısma mod ayarı .

16

I FEEL DÜĞMESİ

5 Sn ve üzer�nde basılarak akt�f/pas�f hale gel�r
(Bu modda �ken kl�ma mak�ne üzer�ndek�değ�l,
uzaktan kumanda üzer�ndek�sensör bazında çalısarak,
uzaktan kumandanın çevres�ndek�sıcaklığa göre
soğutma yapar.)

15

TE PM DÜĞMESİ
İç ün�ten�n ekranının kontrolü �ç�n kullanılır.

17

18*

SOFT DÜĞMESİ
Maks�mum elektr�k akımının sınırlanması �ç�n kullanılır.

( )ısıtma modunda akt�f değ�l

(Bu modelde gecers�z�d�r)

Note: Her mod ve �lg�l�fonks�yon aşagıdak�sayfalarda detaylı olarak açıklanmıştır.

Sin al .y �let�m�

Nem alma gösterges�

Fan gösterges�

Isıtma gösterges�

Soğutma gösterges�

Yüksek fan hızı

Orta fan hızı

Düşük fan hızı
Sıcaklık ayar gösterges�

Zaman ayarı

Gercek zaman

Otomat�k fan hızı Smart gösterges�

Sleep gösterges�

Mute modu gösterges�

Super mod gösterges�

Soft mod gösterges� I feel gösterges��ptal

( )Bu model �ç�n değ�l

( )Bu modelde gecers�z�dr

*Bazı uzaktan kumanda modeller�bu tuş fonk. �çermez.
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Uzaktan kumanda

Signal receptor

MODE

CLOCK
TIMER

ON
TIMER

OFF
DIMMER

SMART
MUTE

TEP
SWITCH

SLEEP

I
FEEL

SOFT

P�ller�n takılması

P�l yuvasının kapağını ok yönünde �t�p çıkarın.

P�l kapağını yer�ne takın.

Not:

SWING
SWING

Uzaktan kumanda

Yen�p�ller�artı ve eks�kutuplarına d�kkat ederek takın.



Uzaktan kumanda
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Kullanma Tal�matları
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Hava Yönünün Kontrolü

MODE CLOCK TIMER ON TIMER OFF

DIMMERSMART

MUTE TEP SWITCH

SLEEP

I FEEL SOFT

5

5

SWING

SWING

5

Hava Yönünün Kontrolü

D�key ve yatay hava akışı, ün�te çalıştırıldıktan sonra çalışma moduna
bağlı olarak otomat�kman bel�rl�b�r açıya ayarlanır.

D�key Hava Akış Kontrolü (Uzaktan Kumanda İle)

Uzaktan Kumandayı kullanarak hava akışını �sted�ğ�n�z açıda ayarlayab�l�rs�n�z.
as you like.

Hava Akışı

İsten�len Yönde Hava Akışı

Yatay Hava Akışı Kontrolü (Uzaktan Kumanda İle)

Hava akışı

Sw�ng düğmes�ne b�r kez basıldıgında panjur sol ve sağa otomat�k olarak
salınım yapmaya başlayacaktır.

Sw�ng düğmes�ne “ ” b�r kez basıldıgında �sten�len acıda panjur ayarlanab�l�r.SWING

Note: D�key hava akış kontrolü kaset t�p�ve duvar t�p�kl�malar �ç�n geçerl�değ�ld�r.

Çal›şma Modu Hava ak›ş yönü

Soğutma, Nem
Alma

Yatay

*ISITMA,
YALNIZ FAN Aşağ›

Hava ak›ş yönü kendi
isteğinize göre "SWING"
düğmesine bas›larak kontrol
edilebilir.

*Is›tma modu, yaln›zca ›s› pompal› modellerde bulunur.

Dikey ayar panjurlar›n› manuel olarak hareket ettirmeyin. Aksi takdirde ar›zalanabilir. Böyle durumlarda üniteyi kapat›n
ve elektrik bağlant›s›n› kesin. Ard›ndan güç kaynağ›n› tekrar aç›n.

Yoğunlaşan suyun ortama akmas›n›n önlenmesi amac›na yönelik olarak SOĞUTMA veya NEM ALMA
modlar›nda dikey panjuru aşağ› dönük olarak uzun süre kullanmay›n.

Uzaktan Kumandayı kullanarak hava akışını �sted�ğ�n�z açıda ayarlayab�l�rs�n�z.

İsten�len Yönde Hava Akışı



Bu düğmeye bir kez bas›ld›ğ›nda dikey
ayar panjuru dikey hava ak›ş yönünü
değiştirir. Tekrar bas ›ld›ğ›nda durur.

İç ünitenin fan› bu düğmeye her
bas›l›şta s›ras›yla Yüksek, Orta ve
düşük olarak değiştirilebilir.

Hava ak›ş yönünün
uygun olmamas›

nedeniyle
rahats›zl›k.

SMART düğmes�SUPER modunda çalışmaz.

Note: Sıcaklık, hava akışı ve yönü SMART modunda �ken otomat�k olarak ayarlanır.
Bununla b�rl�kte y�ne de rahatsız h�ssed�yorsanız uzaktan kımanda �le ye kadar7℃
ayar yapab�l�rs�n�z.

Kullanma Tal�matları
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SMART Modu

İç ortam Sıcaklığı Hedeflenen Sıcaklığı

T-3℃ altı

T+3℃ üzer�

T+3℃ veya altı

T

T

T

T

T

T-3℃ T+3℃≦ ≦Tiçün�te

Çalışma modu

Çalışma modu

ISITMA

SADECE FAN

SOĞUTMA

Çalışma modu ve sıcaklık �ç ortam sıcaklığına göre bel�rlen�r.

Heat pump model

Sadece soğutma modeller�nde

CLOCK Düğmes�

MODE CLOCK TIMER ON TIMER OFF

DIMMERSMART

MUTE TEP SWITCH

SLEEP

I FEEL SOFT

SWING

SWING

H�ssed�len

SMART modunda �ken neler yapab�l�rs�n�z

Düğme Ayar Prosedürü

SWING

SWING

( )Bu modelde kullanılmamaktadır.

SMART düğmesine bas›ld›ğ›nda ünite aç›k veya kapal› olduğuna bakmaks›z›n doğrudan ak›ll› çal›şma
moduna girer. Bu modda iken s›cakl›k ayar› ve fan h›z› gerçek oda s›cakl›ğ› baz›nda otomatik
olarak ayarlan›r.

CLOCK düğmesine basarak gerçek zaman› ayarlayabilirsiniz.
Ayar için ve düğmelerini kullan›n ve ayar işlemleri tamamland›ktan
sonra CLOCK düğmesine tekrar basarak değişiklikleri onaylay›n.

.

SADECE FAN

T+3℃ üzer� SOĞUTMA

İç ortam Sıcaklığı Hedeflenen Sıcaklığı

Hava ak›ş yönünün
uygun olmamas›

nedeniyle
rahats›zl›k.

Hava ak›ş hacminin
uygun olmamas›

nedeniyle
rahats›zl›k.

Bu düğmeye bir kez bas›ld›ğ›nda yatay
ayar panjuru dikey hava ak›ş yönünü
değiştirir. Tekrar bas ›ld›ğ›nda durur.
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Zamanlayıcı Modu

Açılma Zamanının Ayarlanması

Not: TIMER ON düğmes�ne bastıktan sonra zamanı 5 san�ye �çer�s�nde ayarlamazsanıı uzaktan kumanda
açılma zamanı (TIMER ON) modundan otomat�k olarak çıkar.

Not: Kapanma zamanı da (TIMER OFF) benzer b�r şek�lde ayarlanab�l�r. Böylece kl�ma �sted�g�n�z saatte oto-

mat�k olarak kapanır.

Kullanma Tal�matları

Arttırma

Azaltma
ON

Sabahlar› evden ç›karken kliman›n çal›şmaya başlama zaman›n› TIMER ON düğmesini
kullanarak ayarlayabilirsiniz. Böylece eve döndüğünüzde konforlu bir ortamla
karş›laş›rs›n›z. Ayr›ca geceleri de iyi bir uyku için kapanma zaman›n› TIMER OFF
düğmesini kullanarak ayarlayabilirsiniz.

TIMER ON düğmesi, cihaz›n istediğiniz saatte çal›şmaya başlamas›n› sağlamaya
yönelik olarak programlamak için kullan›labilir.

i) TIMER ON düğmesine bas›n. Ekranda "12:00 ON" yan›p söner. Ard›ndan kliman›n
çal›şmaya başlamas›n› istediğiniz zaman ve düğmelerini kullanarak ayarlay›n.

ii) Ekranda istediğiniz saati ayarlad›ktan sonra, TIMER ON düğmesine basarak onaylay›n.

Bir "bip" sesi duyulur.

"ON" ibaresi sabitleşir.

İç ünite üzerindeki TIMER göstergesi yanar.

iii) Ayarl› zaman 5 saniye kadar görüntülendikten sonra, uzaktan kumandan›n ekran› üzerinde
gerçek zaman görüntülenir.

Aç›lma Zaman › (TIMER ON) fonksi yonunun iptal edilmesi

TIMER ON düğmesine tekrar bas›n. Bir “bip” sesi duyulur ve gösterge söner. TIMER ON
modu iptal edilmiş demektir.

Zaman ayar›n› 1 dakika artt›rmak veya azaltmak için veya düğmelerine bas›n.
Zaman ayar›n› 10’ar dakikal›k aralarla artt›rmak veya azaltmak için veya
düğmelerine 5 saniye süreyle bas›n.
Zaman ayar›n› 1’er saat aral›klarla artt›rmak veya azaltmak için veya düğmelerine
daha uzun süreyle bas›n.



Kullanma Tal�matları

SLEEP Mod

SUPER Mod

SLEEP Mod

SUPER Mod

MODE CLOCK TIMER ON TIMER OFF

DIMMERSMART

MUTE TEP SWITCH

SLEEP

I FEEL SOFT

MODE CLOCK TIMER ON TIMER OFF

DIMMERSMART

MUTE TEP SWITCH

SLEEP

I FEEL SOFT

SWING

SWING

SWING

SWING

(Isıtma Modunda Yoktur.)

Uyku (SLEEP) modu, SOĞUTMA, ISITMA veya NEM ALMA modlar›nda ve
ayr›ca ak›ll› (SMART) modunda ayarlanabilir.
Bu fonksiyon, daha konforlu bir ortamda uyuman›za imkan sağlar.
Uyku Modunda:

Cihaz 8 saat kadar çal›şt›ktan sonra otomatik olarak durur.

*Not: Is ›tma modu, yaln ›zca so ğutmal › modellerde mevcut
değildir.

SUPER modu, ortam›n h›zl› soğutulmas› için kullan›l›r.

Ünite bu modda iken yüksek fan h›z›nda çal›ş›r ve s›cakl›k ayar›n›
otomatik olarak 18 ’ye ç›kar›r.

SUPER çal›şma modu ünite çal›ş›rken veya güç kaynağ›na
bağl›yken ayarlanabilir.

SUPER çal›şma modunda iken hava ak›ş yönünü ayarlayabilir veya
zamanlay›c› fonksiyonunu kullanabilirsiniz. SUPER çal›şma
modundan ç›kmak için SUPER , MODE, FAN, ON/OFF veya
TEMPERATURE SETTING düğmelerinden herhangi birine bas›n.

℃

Not:

SUPER çal›şma modunda SLEEP ve SMART düğmeleri kullan›lamaz.

SUPER düğmesi Is›tma modunda çal›şmaz.
Yukar›da belirtilen düğmelerden herhangi birine bas›larak iptal edilmediği sürece,
cihaz SUPER modunda 18 s›cakl ›k ayar›nda çal›şmaya devam eder.℃
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