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SPLİT TİP KLİMA

İÇ ÜNİTE/DIŞ ÜNİTE
MODEL
RAK-50PPA(T) / RAC-50WPA(T)

İÇ ÜNİTE

5$.33$ 7

DIŞ ÜNİTE

5$&:3$ 7
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GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Ünitenin doğru kullanımını garantilemek için, üniteyi devreye almadan önce lütfen “Güvenlik Önlemleri”ni okuyun.
“
Uyarı” ve “
Dikkat” yazan sinyallere özel ihtimam gösterin. “Uyarı” bölümü açık bir şekilde gözlemlenmediklerinde, ölüm ve
ciddi yaralanmalara sebebiyet verebilecek durumları içerir. “Dikkat” bölümü uygun bir şekilde gözlemlenmediğinde ciddi sonuçlara
sebep olabilecek durumları içerir. Güvenlikten emin olmak için lütfen bütün talimatları gözden geçirin.
● İşaret aşağıda gösterilen anlamlara gelir.

●

●

Şekildeki işaret yasaklama belirtir.

Topraklama hattının bağlandığından emin olun.
Takip edilmesi gereken talimatları belirtir.
●

Lütfen okuduktan sonra bu kılavuzu saklayın.

KURULUM SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER

!
UYARI

!
DİKKAT

●

Üniteyi yeniden kurmayın.
Üniteyi kendi başınıza yeniden kurmanız durumunda su sızıntısı, arıza, kısa devre veya yangın ortaya çıkabilir.

●

Satış yetkilinizden veya kalifiye teknik personelinizden ünitenizin kurulumu hakkında bilgi alın.
Üniteyi kendi başınıza kurmanız durumunda su sızıntısı, kısa devre veya yangın ortaya çıkabilir.

●

Lütfen topraklama hattı kullanın.
Topraklama hattını su veya gaz borularının, aydınlatma iletkenlerinin veya telefon topraklama hattının
yakınlarına yerleştirmeyin. Topraklama hattının uygunsuz kurulumu elektrik şoklarına neden olabilir.

●

R410A için özel olarak hazırlanmış boru tesisatı kullandığınızdan emin olun. Aksi durumda,
kırık bakır boru tesisatına veya arızalara yol açabilirsiniz.

●

Ünitenin montajlama kısmına bağlı olarak bir devre kesici yerleştirilmelidir. Devre kesici
olmadığı durumlarda cereyan çarpması tehlikesi oluşur.

●

Yanıcı gazların bulunduğu yerlere kurulum yapmayın. Yanıcı gaz sızıntısı durumunda, sızıntı
çevresindeki dış ünite alev alabilir.

●

Tahliye borusunu kurarken lütfen su akımının yumuşak olduğundan emin olun.

●

İç üniteyi makine dükkanlarına veya yağdan kaynaklanan buharın veya sisin iç üniteye akış yapabileceği
mutfaklara kurmayın. Yağ ısı eşanjörünün üzerine dökülecektir, bunun sonucunda iç ünitenin performansı azalacak ve daha kötü bir ihtimal olarak iç ünitenin plastik kısımlarını bozacaktır.

YER DEĞİŞTİRME VE BAKIM SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER

!
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R
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●Anormal

durumlar (yanık kokusu gibi) oluşması durumunda lütfen üniteyi durdurun ve devre kesiciyi
kapatın. Yerel satıcınızla iletişime geçin.. Üniteyi anormal koşullar sırasında çalıştırmaya devam etmeniz durumunda arıza, kısa devre veya yangın oluşabilir.

●

Lütfen bakım için yerel satıcınıza danışın. Bakımı uygunsuz bir şekilde kendiniz yapmanız durumunda elektrik çarpması ve yangın durumları ortaya çıkabilir.

●

Üniteyi kaldırmaya veya yeniden kurmaya ihtiyaç duyduğunuz durumlarda lütfen yerel satıcınızla irtibata geçin. Üniteyi kendi başınıza
sökmek ve uygun olmayan şekilde yeniden kurmanız durumunda elektrik çarpması veya yangın ortaya çıkabilir.

●

Besleme kablosu hasarlıysa, yetkili servis/yedek parça merkezlerinden alınabilecek özel kabloyla
yenilenmek zorundadır.

OPERASYON SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER
● Sağlığınız
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için uzun süreli direkt hava akımından kaçının.
●

Hava giriş veya çıkışına parmağınızı, bir çubuğu veya farklı objeleri sokmayın. Fan yüksek bir hızda
döndüğünden, bu durum yaralanmalara sebebiyet verebilir. Temizlemeden önce, operasyonu
durdurduğunuzdan emin olun ve devre kesiciyi OFF konumuna getirin.

Herhangi bir kondüktörü sigorta teli olarak kullanmayın, bu ölümcül kazalara neden olabilir.

●

●

Gök gürültülü sağanak durumunda bağlantıyı kesin ve devre kesiciyi kapalı durumuna getirin.

Sprey kutuları ve diğer yanıcı maddeler iç ve dış ünitelerin hava çıkışlarına bir metre mesafe içerisine
yerleştirilmemelidir.
Bir sprey kutusunun iç basıncı sıcak havayla yükselebileceğinden, bir parçalanma meydana gelebilir.

●
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●

Ürün, üreticinin talimatları altında çalıştırılmalı ve kullanım alanı dışında
herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır.

●

●

Üniteyi ıslak ellerle çalıştırmaya kalkışmayın, bu ölümcül kazalara neden olabilir.

ENGLISH

OPERASYON SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER

Üniteyi yakıcı ekipmanlarla çalıştırırken, oksijen yetersizliğini önlemek amacıyla
düzenli olarak havalandırın.
●Klima panelinden gelen soğuk havayı direkt olarak ev ısıtma aparatlarına yönlendirmeyin,

bu elektrikli kettle, fırın vb. gibi aparatların çalışmasını etkileyebilir.

●

Dış mekan montaj çerçevesinin her zaman sabit, sıkı ve hasarsız olduğundan lütfen
emin olun. Bunlar sağlanamıyorsa, dış ünite çökebilir ve tehlike oluşturabilir.

●

● İç ünite yakınında herhangi bir sprey veya saç spreyi kullanmayın. Bu kimyasal ısı
eşanjörünün uç kısmına yapışabilir ve tahliye tavasına buharlaşma suyu akışını bloke
edebilir. Su teğetsel fanın üzerine damlayacaktır ve iç ünitede su sıçramasına neden
olacaktır.

!
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Ünite gövdesine su sıçratmayın veya gövdeyi direkt olarak suya maruz bırakmayın, bu durum kısa devreye neden olabilir.

●

●

Lütfen temizleme sırasında ünitenin güç bağlantısını kesin ve devre kesiciyi kapalı
konuma getirin, ünite içerisindeki fanın yüksek dönüş hızı tehlikeye neden
olabilir.

Ünite uzun bir zaman boyunca çalıştırılmayacaksa devre kesiciyi kapalı konuma getirin.

●

Dış ünitenin üzerine çıkmayın veya üzerine objeler koymayın.

●İç

ünitenin üzerine su içeren kaplar (örneğin vazo) koymayın, bu şekilde ünitenin içine
su damlamasını önüne geçmiş olursunuz. Su damlaması ünite içerisindeki izolatöre
hasar verecek ve kısa devreye neden olacaktır.

●

Direkt olarak hava akımının altına bitki koymayın, bu bitkiler için olumsuz etki yaratır.

Ünite kapılar ve pencereler açıkken, (oda nemliliği her zaman %80’nin üzerindedir) ve hava deflektörleri
aşağıya doğru bakarken çalıştırıldığında veya uzun zaman boyunca otomatik olarak hareket ettirildiğinde, su
hava deflektöründe yoğunlaşacak ve aşağıya düşebilecektir. Bu mobilyalarınızın ıslanmasına yol açacaktır.
Bu nedenle, bahsedilen koşullar altında uzun süre boyunca üniteyi çalıştırmayın.
● Oda ısısı ünitenin ısıtma veya soğutma kapasitesinin üzerinde ise (örneğin: odaya daha fazla insan girince,
ısıtma ekipmanları kullanılınca vb.), önceden ayarlanan oda ısısına ulaşılamaz.
●

Cihazı güvenle kullanmalarını garanti edebilecek sorumlu kişiler tarafından uygun gözetim altında olmadıkça,
bu cihaz çocukların ve acezeler tarafından kullanım açısından uygun değildir.
● Küçük çocukların, cihazla oynamalarına engel olmak için gözetim altında tutulması gerekir.
●
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HER BİR PARÇANIN ADI VE FONKSİYONU
İÇ ÜNİTE
Ön filtre
İç ünitenin içerisine toz girmesini engeller. 
%N]VD\ID 
Ön panel
İç ünite göstergeleri
Operasyon koşullarını gösteren ışıklı gösterge.
%N]VD\ID
Yatay deflektör
(Hava Çıkışı)

●

Dikey deflektör

Uzaktan kumanda aygıtı
İç üniteye operasyon sinyalleri yollar. Bütün üniteyi
çalıştırmak amacıyla.
(Uzaktan Kumanda aygıtı kılavuzuna bakın)

NOT
●

Hava temizleme filtreleri yıkanmamalıdır. Temizlemek için elektrik süpürgesi kullanmanız tavsiye edilir. 1 yıl
boyunca kullanılabilir. Bu hava temizleme filtresinin tip numarası: <SPX-CFH22>. Lütfen filtrenin yenisini edinmek istediğinizde, sipariş verirken bu numarayı kullanın.

DIŞ ÜNİTE
BOŞALTMA BORUSU
Yoğunlaşmış sunun dışarıya boşaltılması.
BAĞLANTI KABLOSU
HAVA GİRİŞİ (ARKA, SOL TARAF)
HAVA ÇIKIŞI

MODEL ADI VE BOYUTLARI
02'(/

GENİŞLİK PP

YÜKSEKLİK PP

DERİNLİK PP

5$.33$ 7







5$&:3$ 7
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FİLTRE LAMBASI
Cihaz toplamda 200 saat çalıştırıldığında, FİLTRE lambası
yanarak filtrenin değiştirilme vakti geldiğini gösterir. Cihaz
“STANDBY MODE - BEKLEME MODU”ndayken “(AUTO
SWİNG-OTOMATİK SALLAMA)” butonuna basıldığında
lamba söner.

ENGLISH

İÇ ÜNİTE GÖSTERGELERİ

OPERASYON LAMBASI
Bu lamba çalışma boyunca yanar.
Isıtma sırasında aşağıdaki durumlarda OPERASYON LAMBASI
yanıp söner.
(1) Ön ısıtma süresinde
Çalıştırmanın ardından 2-3 dakika boyunca.
(2) Buz çözme süresinde
Dış ünitenin ısı eşanjöründe buz oluşmasıyla, saatte bir defa,
5 - 10 dakika boyunca, boz çözme işlemi gerçekleşir.
ZAMANLAYICI LAMBASI
Zamanlayıcı çalışırken bu lamba yanar.

OPERASYON GÖSTERGESİ

GEÇİCİ ANAHTAR
Uzaktan kumanda cihazı çalışmadığında üniteyi başlatmak ve durdurmak için bu anahtarı kullanın.
●

Geçici anahtara basılması durumunda operasyon otomatik modda gerçekleştirilir.

●

Geçici anahtar kullanarak operasyonun tamamlanmasının ardından güç kaynağı kapatılır ve tekrar açılır,
operasyon otomatik modda gerçekleştirilir.
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OPERASYON ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR
Q Pilleri yerleştirmek için
 Kapağı çıkarmak için kaydırın.
İki AAA.LR03 kuru pili yerleştirin (alkali).
Pillerin yönleri işaretlere uygun olmalıdır.
 Kapağı eski konumuna getirin.

Q Uzaktan kumanda cihazını duvara sabitlemek için
 Sinyalin üniteye yetişebileceği bir yer seçin.
 Uzaktan kumanda cihazı tutucusunu duvara, bir sütuna veya benzer
bir lokasyona vidalarla sabitleyin.
 Uzaktan kumanda cihazını uzaktan kumanda cihazına yerleştirin.
Uzaktan kumanda cihazı

NOT
Pillere ilişkin notlar
O Pilleri değiştirirken, aynı tipte piller kullanın ve her iki eski pili
birlikte değiştirin.
O Sistem uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.
O Piller yaklaşık olarak 1 yıl boyunca dayanırlar. Yine de, bir yıl
içerisinde uzaktan kumanda cihazının ekranı solmaya başlarsa ve
performansta düşüş gerçekleşirse, her iki pili yeni AAA.LR03 boyutunda (alkali) pillerle değiştirin.
O Takılı piller sistemin başlangıç kullanımı için sağlanmıştır.
Pillerin kullanım süresi, klimanın üretim tarihine bağlı olarak
daha kısa olabilir.
Uzaktan kumanda cihazına ilişkin notlar
O Uzaktan kumanda cihazını asla direkt gün ışığına maruz bırakmayın.
O Sinyal iletici veya alıcısı üzerindeki toz hassaslığı azaltacaktır.
Tozu yumuşak bezle silin.
O Odada elektronik starter tipi florasan lamba varsa (inventör
tipi lamba gibi) sinyal iletimi engellenebilir. Bu koşulların
oluşması durumunda satıcınıza başvurun.
O Uzaktan kumanda sinyalleri farklı bir cihazı çalıştırıyorsa bu cihazı
farklı bir yere taşıyın veya servis sağlayıcınıza danışın.
O Uzaktan kumanda cihazı kullanılmadığı zaman, arızaları
engellemek için lütfen kayar kapağı kapatın.

Uzaktan kumanda cihazı tutucu

9LGDODU
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OPERASYON ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR
Q Takvim ve saatin ayarlanması
 Zaman ayarı ilk defa yapılırken (RESET/YENİDEN BAŞLAT)
basın. “Yıl” yanıp söner.

butonuna

Güncel seneyi ayarlamak için (TIME/ZAMAN) butonuna basın.

 (CLOCK/SAAT)
butonuna basın. “Gün” ve “Ay” yanıp söner.
4. Güncel gün ve ayı ayarlamak için (TIME/ZAMAN)
butonuna basın.

 (CLOCK/SAAT)

butonuna basın. “CLOCK/SAAT” yanıp söner.

 Güncel zamanı ayarlamak için (TIME/ZAMAN)

butonuna basın.

 (CLOCK/SAAT)
butonuna basın.
Takvim ve saat ayarlanmıştır.

Takvim ve saati düzenlemek için , (CLOCK/SAAT)
basın.
Ardından 1. adımdan 7.adıma kadar devam edin.

butonuna

1. (RESET (YENİDEN BAŞLAT))
butonuna basın.
2. Uzaktan kumandayı iç üniteye yönlendirin ve
(INFO (BİLGİ))
butonuna basın.
3. İç ünite takvim ve saati iletilecektir.
Aşağıdaki durumlar gerçekleştiği takdirde takvim ve saat iletilmeyecektir:
Bir güç kesintisi olduğu zaman.
Devre kesici kullanıcı tarafından OFF (KAPALI) konumuna alındığı
zaman (ünite STANDBY MODE (BEKLEME MODU)’nda değildir).

NOT
Takvim ve saat ayarlamasına ilişkin not.
O Takvim ve saat ayarlanmadığı durumlarda zamanlayıcı ON (AÇIK), zamanlayıcı OFF (KAPALI) ve Haftalık Zamanlayıcı ayarlanamaz.
O Takvim ve saat doğru ayarlanmadığı durumlarda zamanlayıcı ON (AÇIK), zamanlayıcı OFF (KAPALI) ve Haftalık Zamanlayıcı doğru
çalışmayacaktır.
O Zamanlayıcı ON (AÇIK), zamanlayıcı OFF (KAPALI) ve Haftalık Zamanlayıcı ayarlandığında, takvim ve saat değiştirilemez.
Takvim ve saatin değiştirilmesi gerektiği durumlarda, zamanlayıcı ON (AÇIK), zamanlayıcı OFF (KAPALI) ve Haftalık Zamanlayıcı
iptal edilmelidir.
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UZAKTAN KUMANDA CİHAZINDAKİ ADLAR VE FONKSİYONLARI
UZAKTAN KUMANDA CİHAZI
•İç ünite operasyonlarını kontrol eder. Kontrol mesafesi yaklaşık 7 metredir. İç aydınlatma elektronik olarak kontrol ediliyorsa,
kontrol mesafesi daha kısa olabilir.
Bu ünite, sağlanan tutturucular kullanılarak bir duvara sabitlenebilir. Sabitlemeden önce, iç ünitenin uzaktan kumandayla sabitleme
mesafesinden kontrol edilip edilmediğinden emin olun.
•Uzaktan kumanda cihazını tutarken dikkatli olun. Cihazı düşürmek veya ıslatmak sinyal iletim kabiliyetini olumsuz etkileyebilir.
Uzaktan kumanda cihazına yeni piller takıldıktan sonra, ünite, komutlara yanıt vermek ve çalışmak için, başlangıçta yaklaşık 10
saniyeye gereksinim duyar.
•Uzaktan kumanda cihazı, OFF koşullarında yaklaşık 3 dakika kadar kullanılmadığında, ekranda durum belirtilir ve LCD kapanır.
•Saat ayarları sırasında uzaktan kumanda cihazı kontrolde değilse LCD yaklaşık 10 dakika boyunca kapalı kalacaktır.
•Herhangi bir
butona basılarak LCD açılabilir.
•TIMER (ZAMANLAYICI) ayarları sırasında LCD kapanmayacaktır.

İletim sinyali
Bir sinyal gönderildiğinde sinyal
iletim lambası yanar.

Sinyal İletimi /Alımı Penceresi
Bu pencereyi kontrol ederken onu
iç üniteye doğru tutun.

START/STOP (BAŞLATMA/
DURDURMA) butonu
Operasyonu başlatmak için bu butona basın. Operasyonu durdurmak
için tekrar basın.
FAN SPEED (FAN HIZI) seçim Butonu
Bu buton fan hızını belirler. Butona
her bastığınızda hava akımı oranı şu
sıralamada değişecektir(
AUTO/OTOMATİK)  (HIGH/
(MED/ORTA) 
YÜKSEK) 
(LOW/DÜŞÜK)


(SILENT/SESSİZ) (Bu buton
her bir operasyon modu için
optimal veya tercih edilen fan
hızını seçmenize yardımcı olur).

Sensör
Uzaktan kumanda cihazının içinde
bulunan bir ısı sensörü, cihazın
çevresindeki ortam ısısını ölçer.
Ekran
Seçilen oda sıcaklığını, güncel zamanı,
zamanlayıcı durumunu, seçilen
fonksiyon ve hava akımı oranını belirtir.

ODA ISIS ayarlama Butonları
Oda ısısı ayarlarını yapmak için bu butonlara
basın.
Oda ısısını artırmak için [
] butonuna
basın.
Oda ısısını azaltmak için [
] butonuna
basın.
Basmaya devam edin, değer daha hızlı
değişecektir.

ECO Buttonu
ECO modunu ayarlamak için bu
butonu kullanın.   S
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UZAKTAN KUMANDA CİHAZINDAKİ ADLAR VE FONKSİYONLARI
MODE (MOD) seçim Butonu
Operasyon modunu ayarlamak
için bu butonu kullanın. Düğmeye
her bastığınızda mod dairesel
olarak şu sıralamayla değişecektir:
(AUTO/OTO) 
(HEAT/ISI) (DEHUMID/RUTUBETALMA(COOL/SOĞUK)
(FAN/FAN).
ve
SILENT (SESSİZ) Butonu
SILENT (SESSİZ) modunu ayarlamak için bu butonu kullanın.
(
s. 16)
AUTO SWING (OTOMATİK SALINIM)
(Dikey) Butonu
Yatay hava deflektörünün açısını
kontrol eder. (
s. 14)
AUTO SWING (OTOMATİK SALINIM)
(Yatay) Butonu
Dikey hava deflektörünün açısını
kontrol eder. (
s. 14)
WEEKLY TIMER (HAFTALIK
ZAMANLAYICI) ayar Butonları
(
s. 23 )

POWERFUL Butonu
POWERFUL (GÜÇ) modunu ayarlamak
için bu butonu kullanın.  S
INFORMATION (BİLGİ) butonu
S
ONE TOUCH CLEAN (TEK TUŞLA
TEMİZLEME) Butonu S

LEAVE HOME (EVDEN zZ/>D)
Butonu  ( p.18..)

(EKO UYKU ZAMANLAYICI)
Butonu
ECO uyku modunu ayarlamak için bu
butonu kullanın.
 p
ON/ OFF TIMER (AÇIK/KAPALI ZAMANLAYICI)
(
S
ayarlama butonu.

(MOD SEÇİCİ)
(OTOMATİK)
,6,
1(0$/0$
(SOĞUK)
)$1+,=,
&E,//
(OTOMATİK) 
(SESSİZ) 

)$1

(DÜŞÜK)
257$ 
(YÜKSEK)

(EVDEN ÇIKMA)

(BAŞLAT-DURDUR)

(GÜN)

(.2

(AÇIK/KAPALI ZAMANLAYICI)

(GÜÇ)
(SESSİZ)

=$0$1

,1)2
ZAMAN AYARLI OTOMATİK KAPANMA

(OTOMATİK SALINIM) (DİKEY)

(OTOMATİK SALINIM) (YATAY)
(TEMİZLE)
352*5$0180$5$6,

7$0$0
(SİL)
(KOPYALA/YAPIŞTIR)
(İPTAL ET)
(GÖNDER)
6$$7

Kullanım Önlemleri
Uzaktan kumanda cihazını aşağıda yazan yerlere bırakmayın.
O Doğrudan güneş ışığı altına.
O Bir ısıtıcının civarına.

O

O

Uzaktan kumanda cihazını tutarken dikkatli olun. Yere düşürmeyin ve suya karşı koruyun.

O

Dış ünite durduğu zaman, 3 dakika boyunca yeniden çalıştırılamaz (bu süreyi beklemek istemiyorsanız güç
anahtarını kapatıp yeniden açabilir veya güç kablosunu fişten çıkarıp tekrar takabilirsiniz).
Bu cihazı korumak için yapılır ve bir arıza teşkil etmez.
MODE (MOD) seçici butonuna operasyon sırasında basarsanız cihaz koruma için 3 dakika kadar durabilir.

O

±  ±
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ÇEŞİTLİ FONKSİYONLAR
Q Otomatik Yeniden Başlatma Fonksiyonu

Bir güç kesintisi oluşması durumunda, güç tekrar geldiğinde, çalışma otomatik olarak bir önceki operasyon modunda ve hava akımı
yönünde yeniden başlatılır.
(Operasyon uzaktan kumanda cihazı aracılığıyla durdurulmadığı sürece.)
O Güç geri geldiğinde operasyona devam edilmesini istemiyorsanız güç beslemesi fişini çekin.
Devre kesiciyi açık konuma getirdiğinizde operasyon otomatik olarak bir önceki operasyon modunda ve hava akımı yönünde yeniden
başlatılacaktır.
Not: 1. Otomatik Yeniden Başlatma Kontrolüne ihtiyacınız yoksa lütfen satış danışmanınızla iletişime geçin.
2. Zamanlayıcı veya Uyku Zamanlayıcı modu ayarlanmışsa Otomatik Yeniden Başlatma Kontrolü kullanılamaz.
O

OTOMATİK OPERASYON
Cihaz operasyon modunu odanın güncel ısısına bağlı olarak, otomatik olarak HEAT (SICAK) veya COOL (SOĞUK)
olarak belirleyecektir, Oda ısısında değişim olduğunda seçili operasyon modu da değişecektir. Bununla birlikte, iç
ünite çoklu tip dış üniteye bağlı ise operasyon modu değişmeyecektir.

MODE (MOD) seçim butonuna basın, ekranda (AUTO)
(OTOMATİK) operasyon modu gösterilecektir.

1

O AUTO (OTOMATİK) seçildiğinde, cihaz operasyon modunu odanın güncel
ısısına bağlı olarak, otomatik olarak HEAT (SICAK) veya COOL (SOĞUK)
olarak belirleyecektir, Bununla birlikte, iç ünite çoklu tip dış üniteye bağlı
ise operasyon modu değişmeyecektir.
O Ünite tarafından otomatik olarak seçilen mod tatmin edici değilse,
mode ayarlarını manüel olarak değiştirin (HEAT (ISI), DEHUMIDIFY (NEM
ALMA), COOL (SOĞUK) veya FAN (FAN) ).

İstenilen FAN HIZINI, FAN SPEED (FAN HIZI)
ayarlar gösterilir)
OTOMATİK  YÜKSEK 

butonuyla ayarlayın (ekranda
ORTA  SESSİZ 

DÜŞÜK

2
3
BAŞLAT
DURDUR

İstenilen oda ısını, TEMPERATURE (ISI) butonuyla ayarlayın (ekranda ayarlar
gösterilir).
Isı ayarları ve güncel oda ısısı koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

(BAŞLAT/DURDUR)
butonuna basın.
Operasyon bir bip sesiyle başlar.
Operasyonu durdurmak için butona tekrar basın.
Ayarlar uzaktan kumanda cihazının hafızasına kaydedildiği için, bir sonraki
seferde sadece (BAŞLAT/DURDUR)
butonuna basmanız yeterli olacaktır.

OTOMATİK, YÜKSEK, ORTA, DÜŞÜK veya SESSİZ modları seçmek
için (FAN HIZI)
butonuna basın.

±  ±
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ISITMA İŞLEMİ
O Dış sıcaklık 21°C’nin altındaysa cihazı ısıtma için kullanın.
Çok sıcak olduğunda (21°C’nin üzerinde), cihazı korumak amacıyla ısıtma fonksiyonu çalışmayabilir.
O Cihazın güvenilirliğini sürdürmek amacıyla, bu cihazı dış ısı –15°C’nin üstünde olduğunda kullanın.

1

2

(MOD) seçim
gösterilecektir.

butonuna basın, ekranda (SICAK) operasyon modu

İstenilen FAN HIZINI, FAN SPEED (FAN HIZI)
butonuyla ayarlayın (ekranda
ayarlar gösterilir).
OTOMATİK  YÜKSEK 
ORTA  SESSİZ  DÜŞÜK

3

İstenilen oda ısısını TEMPERATURE (ISI) butonuyla ayarlayın.
(ekranda ayarlar gösterilir).
Isı ayarları ve güncel oda ısısı koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

BAŞLAT
DURDUR

(BAŞLAT/DURDUR)
butonuna basın. Isıtma operasyonu bir bip sesiyle
başlar. Operasyonu durdurmak için butona tekrar basın.

• Ayarlar uzaktan kumanda cihazının hafızasına kaydedildiği için, bir sonraki seferde
sadece (BAŞLAT/DURDUR) butonuna basmanız yeterli olacaktır.
• (OTOMATİK) fan boyunca, fan hızı aşağıda belirtildiği minvalde otomatik olarak
değişir:
• Oda ısısı ile ısı ayarları arasındaki farklılık büyük olduğu zaman fan HI hızında
çalışmaya başlar.
• Oda ısısı önceden ayarlanan ısıya eriştiğinde, fan hızı, doğal ve sağlıklı bir ısıtma için
optimum oda ısısı koşullarını korumak amacıyla, düşecektir.

Buz Çözme
Dış ünitenin ısı eşanjöründe buz oluşmasıyla, saatte bir defa, 5~10 dakika boyunca, boz çözme işlemi gerçekleşir.
Buz çözme operasyonu boyunca, operasyon lambası 3 saniye yanma ve 0.5 saniye sönme döngüsünde yanıp sönecektir. Buz çözme maksimum süresi 20 dakikadır.
Yine de, iç ünite çoklu tip dış üniteye bağlı durumdaysa, maksimum buz çözme süresi 15 dakikadır.
(Boru hattı uzunluğu normalden fazlaysa, buz oluşumu olasıdır.)

±  ±
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NEM ALMA OPERASYONU
Oda ısısı 16°C’nin üzerindeyse cihaz nem almak için kullanılabilir. Oda ısısı 15°C’nin altındaysa nem alma
fonksiyonu çalışmaz.

1

MODE (MOD) seçim
butonuna basın, ekranda (DEHUMIDIFY) (NEM
ALMA) operasyon modu gösterilecektir.
Fan hızı DÜŞÜK olarak ayarlanmıştır.
(FAN HIZI)
butonuna basarak SESSİZ veye DÜŞÜK fan hızı seçebilirsiniz.

İstenilen oda ısını, ROOM TEMPERATURE (ODA ISISI) butonlarıyla ayarlayın (ekranda ayarlar gösterilir).

2

BAŞLAT
DURDUR

Nem alma modu için oda ısısının 20-26˚C aralığında
olması tavsiye edilir.

(BAŞLAT/DURDUR) butonuna basın. Nem alma operasyonu bir bip sesiyle
başlar. Operasyonu durdurmak için
butona tekrar basın.
.•Ayarlar uzaktan kumanda cihazının hafızasına kaydedildiği için, bir sonraki
seferde sadece (BAŞLAT/DURDUR)
butonuna basmanız yeterli olacaktır.

Q Nem Alma Fonksiyonu
O Oda ısısı ayarlanan ısıdan yüksek olduğu zaman: Cihaz odanın nemini alacak, oda ısısını önceden ayarlanmış
seviyeye düşürecektir.

Oda ısısı ayarlanan ısıdan düşük olduğu zaman: Nem alma, ısı ayarlarından bağımsız olarak, güncel oda ısısından
biraz düşük ısı ayarlarında gerçekleştirilecektir.
OÖnceden ayarlanan oda ısısına, odada bulanan insan sayısına veya diğer oda koşullarına bağlı olarak erişilemeyebilir.

±  ±
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SOĞUTMA İŞLEMİ:
Dış ısı -10~ 43°C arasındaysa cihazı soğutma için kullanın.
İç nemlilik çok yüksek ise (%80), iç ünitenin hava çıkış ızgarasında çiy damlaları oluşabilir.

1
2

3

(MOD) seçim
gösterilecektir.

butonuna basın, ekranda (SOĞUK) operasyon modu

İstenilen FAN HIZINI, FAN SPEED (FAN HIZI)
butonuyla ayarlayın (ekranda
ayarlar gösterilir).
OTOMATİK  YÜKSEK 
ORTA  SESSİZ  DÜŞÜK

İstenilen oda ısısını TEMPERATURE (ISI)
butonuyla ayarlayın.
(ekranda ayarlar gösterilir).
Isı ayarları ve güncel oda ısısı koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

(BAŞLAT/DURDUR) butonuna basın. Soğutma operasyonu bir bip sesiyle başlar.
Operasyonu durdurmak için butona tekrar basın. Isı ayarları güncel oda ısısından
BAŞLAT yüksek ise soğutma fonksiyonu başlama ((OPERASYON) lambası yanıyor olsa bile)
Soğutma fonksiyonu, ısının kullanıcı tarafından güncel oda ısısının altına ayarlanDURDUR ması ile başlayacaktır.

• Ayarlar uzaktan kumanda cihazının hafızasına kaydedildiği için, bir sonraki seferde
butonuna basmanız yeterli olacaktır.
sadece (BAŞLAT/DURDUR)
• (OTOMATİK) fan boyunca, fan hızı aşağıda belirtildiği minvalde otomatik olarak
değişir:
• Oda ısısı ile ısı ayarları arasındaki farklılık büyük olduğu zaman fan HI hızında
çalışmaya başlar.
• Oda ısısı önceden ayarlanan ısıya eriştiğinde, fan hızı, doğal ve sağlıklı bir ısıtma
için optimum oda ısısı koşullarını korumak amacıyla, düşecektir.

±  ±
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FAN OPERASYONU
Kullanıcı cihazı bir hava sirkülatörü olarak kullanabilir.

1

(MOD) seçim
gösterilecektir.

butonuna basın, ekranda (FAN) operasyon modu

İstenilen FAN HIZINI, FAN SPEED (FAN HIZI) butonuyla ayarlayın (ekranda
ayarlar gösterilir).
YÜKSEK 
ORTA  DÜŞÜK  SESSİZ

2
BAŞLAT
DURDUR

(BAŞLAT/DURDUR)
butonuna basın. Isıtma operasyonu bir bip sesiyle
başlar. Operasyonu durdurmak için butona tekrar basın.

(BAŞLAT/DURDUR)
butonuna basın. Fan operasyonu bir bip
sesiyle başlar. Operasyonu durdurmak için butona tekrar basın.

(OTOMATİK SALINIM)
DİKEY SALINIM

Q Dikey Otomatik Salınımı başlatmak için
(OTOMATİK SALINIM) (DİKEY) Butonuna basın. Deflektör(ler) yukarı
ve aşağı doğru sallanmaya başlayacaktır.
LCD ekranda gösterilecektir.

Q Dikey Otomatik Salınımı iptal etmek için
• (OTOMATİK SALINIM) (DİKEY) butonuna tekrar basın. Deflektör(ler) güncel pozisyonlarında
duracaktır.
LCD ekranda kaybolur.

YATAY SALINIM
Q Yatay Otomatik Salınımı başlatmak için
.•(OTOMATİK SALINIM) (YATAY) Butonuna basın. Deflektör(ler) sağa ve sola
doğru sallanmaya başlayacaktır.

Q Yatay Otomatik Salınımı iptal etmek için
• (OTOMATİK SALINIM) (YATAY)
pozisyonlarında duracaktır.
LCD ekranda kaybolur.

butonuna tekrar basın. Deflektörler güncel

NOT
Soğutma ve nem alma operasyonları boyunca deflektörleri salınım halinde veya düşük pozisyonlarda
(dikey otomatik salınım durumunda) uzun süre tutmayın. Bu deflektörlerin üzerinde çiy damlası yoğunlaşmasına neden ŽůƵƌ

O

±  ±
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POWERFUL (GÜÇ) OPERASYON
32:(5)8/ 
 *hd  EXWRQXQD 2720$7ø.,6,70$1(0 $/0$62ö870$YH\D)$1
RSHUDV\RQXVÕUDVÕQGDEDVÕOÕUVDNOLPD PDNVLPXPJoWHoDOÕúPD\DEDúODU
O

*hd RSHUDV\RQX ER\XQFD Lo QLWHGHQ 62ö870$ YH\D ,6,70$ RSHUDV\RQODUÕ LoLQ GDKD VR÷XN YH\D
GDKD VÕFDN KDYD YHULOHFHNWLU

Q GÜÇ operasyonunu başlatmak için
O

³

1

32:(5)8/ EXWRQXQDRSHUDV\RQVÕUDVÕQGDEDVÕQ

*hd

/&'HNUDQGDJ|VWHULOHFHNWLU

*hdRSHUDV\RQXGDNLNDVRQUDVRQDHUHU$UGÕQGDQVLVWHP

RWRPDWLN RODUDN *hd RSHUDV\RQXQGDQ |QFHNL D\DUODUGD
oDOÕúPD\DGHYDPHGHU

Q GÜÇ operasyonunu iptal etmek için.
%$ù/$7'85'85 EXWRQXQDEDVÕQ<DGD
O

*hd 

EXWRQXQD\HQLGHQEDVÕQ

 *hdRSHUDV\RQXGXUXU
³
/&'HNUDQGDND\EROXU

NOT
8<.8PRGX(.2PRGX6(66ø=PRGXYH\D(9'(1d,.0$PRGXVHoLOGL÷L]DPDQ*hd
RSHUDV\RQX LSWDO HGLOLU
O .OLPDKDOLKD]ÕUGDPDNVLPXPNDSDVLWHGHoDOÕúÕ\RUVD*hdRSHUDV\RQXVÕUDVÕQGD
± NOLPDQÕQNDSDVLWHVL\NVHOPH\HFHNWLU
± EX]o|]PHRSHUDV\RQXQGDQKHPHQ|QFH NOLPD,6,70$RSHUDV\RQXQGDoDOÕúWÕ÷Õ]DPDQ 
O 2WRPDWLN\HQLGHQEDúODWPDQÕQDUGÕQGDQ*hdRSHUDV\RQXLSWDOHGLOLUYH|QFHNLRSHUDV\RQEDúODU
O dRNOXPRGHOED÷ODQWÕODULoLQ*hdRSHUDV\RQXLúOHWLPNRúXOODUÕQDED÷OÕRODUDNIRQNVL\RQJ|VWHUPH\HELOLU
O

±  ±
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SESSİZ OPERASYON8
O

6(66ø= 

 EXWRQXQD 2720$7ø. ,6,70$ 1(0 $/0$ 62ö870$ YH\D )$1 RSHUDV\RQX

VÕUDVÕQGD EDVÕOÕUVD IDQ KÕ]Õ XOWUD \DYDú RODUDN GH÷LúHFHNWLU

Q SESSİZ operasyonunu başlatmak için

O6(66ø=

1



³

EXWRQXQDRSHUDV\RQVÕUDVÕQGDEDVÕQ

/&'HNUDQGDJ|VWHULOHFHNWLU)DQKÕ]ÕXOWUD\DYDúRODFDNWÕU

Q SESSİZ operasyonunu iptal etmek için
O

%$ù/$7'85'85  EXWRQXQD EDVÕQ <D GD

O 6(66ø=

 EXWRQXQDELUGDKDEDVÕQYH\D )$1

+,=, EXWRQXQDEDVÕQ

)DQKÕ]Õ6(66ø=RSHUDV\RQXQEDúODPDVÕQGDQ|QFHNLIDQ
KÕ]ÕQDJHULG|QHFHNWLU
6(66ø=RSHUDV\RQGXUXU
³

/&'HNUDQGDND\EROXU

NOT
*hd RSHUDV\RQX VHoLOGL÷LQGH 6(66ø= RSHUDV\RQ LSWDO HGLOLU  )DQ KÕ]Õ 6(66ø= RSHUDV\RQ |QFHV
LQGHNL IDQ KÕ]ÕQD JHUL G|QHFHNWLU
O 2WRPDWLN\HQLGHQEDúODWPDQÕQDUGÕQGDQ6(66ø=RSHUDV\RQLSWDOHGLOLU)DQKÕ]Õ6(66ø=RSHUDV\RQ
|QFHVLQGHNLIDQKÕ]ÕQDJHULG|QHFHNWLU
O )DQ KÕ]Õ 6(66ø=  NRQXPXQGD\NHQ
 \DSÕODQKHUKDQJLELU
RSHUDV\RQ
VÕUDVÕQGD6(66ø= 
O

EXWRQXQD \HQLGHQ EDVÕOÕUVD IDQ KÕ]ÕQGD ELU GH÷LúPH ROPD\DFDNWÕU

±  ±
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EKO OPERASYON
(.2 RSHUDV\RQ ÕVÕ\Õ RWRPDWLN RODUDN D\DUODPDN YH PDNVLPXP Jo WNHWLP GH÷HULQL VÕQÕUODPDN VXUHWL\OH
HQHUML WDVDUUXIXQGD EXOXQDQ ELU IRQNVL\RQGXU

O

1

(.2  EXWRQXQD

2720$7ø.,6,70$1(0$/0$

YH\D62ö870$RSHUDV\RQXVÕUDVÕQGDEDVÕOÕUVDNOLPD
³(.2´PRGXQGDoDOÕúPD\DEDúODU

Q EKO operasyonunu başlatmak için

O

(.2
³

EXWRQXQDRSHUDV\RQVÕUDVÕQGDEDVÕQ
´/&'HNUDQGDJ|VWHULOHFHNWLU

(QHUML WDVDUUXIX \DSDQ RSHUDV\RQ ÕVÕ D\DUODUÕQÕ RWRPDWLN RODUDN
\NVHN YH\D GúN RODUDN GH÷LúWLUHUHN YH RSHUDV\RQ Jo WNH
WLPLQLD]DOWDUDNEDúOD\DFDNWÕU%XIRQNVL\RQED÷OÕGÕúQLWH\HJ|UH
GH÷LúLNOLNJ|VWHUHELOLU

Q EKO operasyonunu iptal etmek için


O

 %$ù/$7'85'85 EXWRQXQDEDVÕQ<DGD
(.2 EXWRQXQD\HQLGHQEDVÕQ

O

³

/&'HNUDQGDND\EROXU

NOT
(.2IRQNVL\RQXJoWNHWLPLGúNROGX÷X]DPDQNXOODQÕODPD\DFDNWÕU
*hd EXWRQXQDEDVÕODUDN(.2RSHUDV\RQLSWDOHGLOLU
2WRPDWLN\HQLGHQEDúODWPDQÕQDUGÕQGDQ(.2RSHUDV\RQLSWDOHGLOLUYH|QFHNLRSHUDV\RQEDúODU
dRNOXPRGHOED÷ODQWÕODUÕLoLQHQHUMLWDVDUUXIX\DSDQRSHUDV\RQVDGHFHÕVÕD\DUÕQÕQRWRPDWLNRODUDN
GúNYH\D\NVHNRODUDND\DUODQPDVÕ\ODEDúOD\DFDNWÕU<LQHGH(.2¶QXQHWNLOLOL÷LRSHUDV\RQNRúXOODUÕQD

O

O
O
O
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EVDEN $<5,/0$ (LH) OPERASYONU
(YGHNLPVH\RNNHQÕVÕ\ÕRWRPDWLNRODUDN&¶\HD\DUOD\DUDNRGDÕVÕVÕQGDDúÕUÕGúúOHULQ|QQHJHoLOLU%XRSHUDV\RQ
³6UHNOLNXOODQÕP´YH\D³*QON]DPDQOD\ÕFÕRSHUDV\RQ´WDUDIÕQGDQoDOÕúWÕUÕODELOLU*QVD\ÕVÕQÕ¶DNDGDUD\DUODPDNLoLQ
OWIHQ³*QON]DPDQOD\ÕFÕRSHUDV\RQ´XNXOODQÕQ

Q EVDEN $<5,/0$operasyonunu başlatmak için

Sürekli kullanım

Seçenek 1. Sürekli kullanım.
 (9'(1$<5,/0$ EXWRQXQDQLWH
RSHUDV\RQGD\NHQYH\DRSHUDV\RQGDGH÷LONHQEDVÕQ
´³

´³

´³

´/&'HNUDQGDJ|VWHULOHFHNWLU

Seçenek 2. Günlük zamanlayıcı operasyonX.
(9'(1$<5,/0$ EXWRQXQDQLWHRSHUDV\RQGD\NHQ

O

2GDÕVÕVÕ&¶\HD\DUODQÕUYHÕVÕWPDRSHUDV\RQXEDúODU
³
O

1

´³

´³

´³

/&'HNUDQGDJ|VWHULOHFHNWLU

*HUHNOLROGX÷XGXUXPODUGDRSHUDV\RQJQOHULQLQVD\ÕVÕQÕD\DU

OD\ÕQ JQGHQJQHNDGDU 

*QVD\ÕVÕQÕVHoPHNLoLQ 7,0(  =$0$1 EXWRQXQDEDVÕQ
*QVD\ÕODUÕ\DQÕSV|QHU
*QVD\ÕVÕQÕJQJQJQJQJQJQ
RODUDND\DUODPDNLoLQ³ '2:1 ´³ $ù$ö, ´EXWRQXQDEDVÕQ
*QVD\ÕODUÕVDDW¶ÕJ|VWHUGL÷LQGHVD\ÕOPÕúWÕU

2SHUDV\RQJQVD\ÕVÕQÕVHoPHNLoLQ *g1'(5 EXWRQXQDEDVÕQ2S

Day timer operation

HUDV\RQJQVD\ÕVÕLoLQHNUDQGDJQOHU\DQÕSV|QPH\LEÕUDNÕU 6(1'
O2SHUDV\RQ   JQ VD\ÕVÕQÕ G]HQOHPHN YH\D VUHNOL NXOODQÕP
VD÷ODPDN LoLQ &$1&(/   ø37$/  EXWRQXQD EDVÕQ

Q EVDEN $<5,/0$ operasyonunu iptal etmek için
 67$576723  %$ù/$7'85'85 EXWRQXQDEDVÕQ<DGD

O

 (9'(1$<5,/0$ EXWRQXQDELUGDKD

O

EDVÕQ%LU|QFHNLRSHUDV\RQPRGXQDG|QQ<DGD
O

02' EXWRQXQDEDVDUDNEDúNDELURSHUDV\RQ

PRGXVHoLQ

NOT
O (YGHQ$\UMNBLoLQRSHUDV\RQJQVD\ÕVÕQÕD\DUODGÕNWDQVRQUDYH\D (YGHQ$\UMNB EXWRQXQDWHNUDU

EDVÕOPDVÕQÕQDUGÕQGDQQLWHELU|QFHNLPRGGDoDOÕúDFDNWÕU
O (YGHQ$\UMNBRSHUDV\RQXER\XQFDIDQKÕ]ÕYH\DWD\KDYDGHIOHNW|USR]LV\RQXGH÷LúWLULOHPH\HFHNWLU
O (YGHQ$\UMNB EXWRQXQDEDVÕOGÕ÷ÕQGD+DIWDOÕN=DPDQOD\ÕFÕQÕQYH\D=DPDQOD\ÕFÕQÕQX\JXODPDODUÕLSWDOHGLOLU
O *oNHVLQWLVLGXUXPXQGDRWRPDWLN\HQLGHQEDúODWPDQÕQDUGÕQGDQRSHUDV\RQJQVD\ÕVÕLoLQEWQD\DUODU\HQLGHQ

\DSÕODFDNWÕUYHQLWHVUHNOLNXOODQÕPPRGXQGDRODFDNWÕU
O dRNOXED÷ODQWÕODULoLQKHUELURGDVDGHFH)$162ö870$1(0$/0$YH\D2720$7ø.PRGODUGDQIDUNOÕIDUNOÕ,

RSHUDV\RQPRGODUÕQGDoDOÕúÕ\RUVD(YGHQ$\UMNBRSHUDV\RQXD\DUODPDVÕ\DSÕOVDELOHRSHUDV\RQNXOODQÕODPD]
(YGHQ$\UMNBRSHUDV\RQXQXEDúODWPDNDPDFÕ\ODEWQRGDODUGDNLRSHUDV\RQODUGXUGXUXOPDOÕGÕU$UGÕQGDQ (9'(1
$<5,/0$ EXWRQXQDEDVÕODUDN(YGHQ$\UMNBRSHUDV\RQXEDúODWÕOÕU
O dRNOXED÷ODQWÕODULoLQEWQRGDODU,6,70$RSHUDV\RQXQGD\VD(YGHQ$\UMNBRSHUDV\RQXQX (9'(1
$<5,/0$ EXWRQXQDEDVDUDNGHYUH\HDOPDNPPNQGU
O dRNOXED÷ODQWÕODULoLQLNLYH\DGDKDID]ODRGDGD(YGHQ$\UMNBRSHUDV\RQXGHYUH\HDOÕQPÕúVD&ÕVÕ\DHULúPHN
PPNQROPD\DELOLU(NRODUDNEXD\QÕ]DPDQGDGÕúPHNDQÕVÕVÕQDGDED÷OÕGÕU
O *hd6(66ø=YH(.2RSHUDV\RQODU(YGHQ$\UMNBRSHUDV\RQXVÕUDVÕQGDX\JXODQDPD]ODU

±  ±
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TEMİZLİK (TEK DOKUNUŞLA TEMİZLİK) OPERASYONU
6R÷XWPDRSHUDV\RQXQXQDUGÕQGDQNIOHQPH\L|QOHPHNLoLQLoQLWHÕVÕHúDQM|UQQNXUXWXOPDVÕ

Q

TEMİZLİK operasyonunu başlatmak için

hQLWH.$3$/,GXUXPGD\NHQ &/($1  7(0ø=/ø. EXWRQXQDEDVÕQ

1

7HN'RNXQXúOD7HPL]OLNRSHUDV\RQXLoLQJHUHNOLWRSODPVUH
GDNLNDGÕU%XRSHUDV\RQER\XQFD,6,70$YH\D)$1RSHUDV\RQX
GHYUH\HDOÕQDFDNWÕU
7HNGRNXQXúODWHPL]OLNVÕUDVÕQGDRSHUDV\RQODPEDVÕ\DQÕSV|QHU
/&'HNUDQGDJ|VWHULOHFHNWLU

Q

TEMİZLİK operasyonunu iptal etmek için

• (BAŞLAT/DURDUR)

• (CLEAN)

butonuna basın. Ya da

(TEMİZLİK) butonuna yeniden basın.

NOT
7(0ø=/ø.RSHUDV\RQXELWWL÷LQGHQLWHRWRPDWLNRODUDN.$3$/,NRQXPDJHoHFHNWLU
+DIWDOÕN=DPDQOD\ÕFÕYH\D7HN6HIHUOLN=DPDQOD\ÕFÕD\DUODQGÕ\VD&/($1IRQNVL\RQXQXLúOHWLPH
DOPDGDQ|QFHEX]DPDQOD\ÕFÕODUÕQLSWDOHGLOPHVLJHUHNLU
dRNOXED÷ODQWÕODULoLQ 7(0ø=/ø. EXWRQXQDEDVÕOÕQFDRSHUDV\RQ)$1LúOHWLPL\OHVÕQÕUODQGÕUÕOÕU

dRNOXED÷ODQWÕODULoLQELURGD7(0ø=/ø.RSHUDV\RQXQXGHYUH\HDOGÕ÷ÕQGDGL÷HURGDODU62ö870$1(0
$/0$YH\D)$1RSHUDV\RQODUÕQÕGHYUH\HDODELOLUOHU%XQDUD÷PHQGL÷HURGDODU,6,70$RSHUDV\RQXQXQ
GHYUH\HDOÕQPDVÕQDLKWL\DoGX\GX÷X]DPDQNOLPD%(./(0(PRGXQDJHoHFHNWLU7(0ø=/ø.RSHUDV\RQX
ELWWLNWHQVRQUD,6,70$RSHUDV\RQXEDúOD\DFDNWÕU

O

O

±  ±
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Tekli Zamanlayıcı (ON/OFF ZAMANLAYICI) OPERAYONU
.APATMA ZAMANLAYICISI

&LKD]|QFHGHQEHOLUOHQHQELU]DPDQGDNDSDQPD\DD\DUODQDELOLU
 .$3$70$=$0$1/$<,&,6, 
EXWRQXQDEDVÕQHNUDQGD\DQÕSV|QHU
 =$0$1  EXWRQX\OD³NDSDQPD]DPDQÕQÕ´D\DUOD\ÕQ
 $\DUODGÕNWDQVRQUDX]DNWDQNXPDQGDFLKD]ÕQÕLoQLWH\H\|QOHQGLULQYH
6(1'  *g1'(5 EXWRQXQDEDVÕQ
\DQÕSV|QPH\HULQH³]DPDQÕD\DUOD´ÕúÕNODUÕ\DQDU
øoQLWHGHQELUELSVHVLJHOLUYHLoQLWHQLQ]HULQGHNL =$0$1/$<,&, ODPEDVÕ
\DQDU

1

AÇMA ZAMANLAYICISI

&LKD]EHOLUOHQHQELU]DPDQGDDoÕOPD\DD\DUODQDELOLU
 $d0$=$0$1/$<,&,6, EXWRQXQDEDVÕQHNUDQGD\DQÕSV|QHU
 =$0$1 
EXWRQX\OD³DoPD]DPDQÕQÕ´D\DUOD\ÕQ
 $\DUODGÕNWDQVRQUDX]DNWDQNXPDQGDFLKD]ÕQÕLoQLWH\H\|QOHQGLULQYH
6(1'  *g1'(5 EXWRQXQDEDVÕQ
\DQÕSV|QPH\HULQH³]DPDQÕD\DUOD´ÕúÕNODUÕ\DQDU
øoQLWHGHQELUELSVHVLJHOLUYHLoQLWHQLQ]HULQGHNL =$0$1/$<,&, ODPEDVÕ
\DQDU

AÇMA/KAPAMA ZAMANLAYICISI

● Cihaz belirlenen zamanlarda açılacak veya kapanacaktır.
● İşlem en erken gelen önceden ayarlanmış zamanda gerçekleşir.
● Ekranda görünen ok işareti işlem sıralamasını gösterir.
1. (OFF-TIMER) (KAPATMA ZAMANLAYICISI) butonuna basın, ekranda yanıp söner.
2. (ZAMAN) butonuyla “kapanma zamanını” ayarlayın. Ayarladıktan sonra, uzaktan
kumanda cihazını iç üniteye yönlendirin ve (SEND) (GÖNDER) butonuna basın.
3. (AÇMA ZAMANLAYICISI) butonuna basın
“kapanma” zamanı ışığını yakın.
Ve yanıp söner.
4. (ZAMAN)
butonuyla “açma” zamanını ayarlayın.
5. Ayarladıktan sonra, uzaktan kumanda cihazını iç üniteye yönlendirin ve
(SEND) (GÖNDER) butonuna basın.
yanıp sönme yerine “açma” zamanı görülür.
İç üniteden bir bip sesi gelir ve iç ünitenin üzerindeki (ZAMANLAYICI) lambası yanar.

=DPDQOD\ÕFÕoIDUNOÕúHNLOGHNXOODQÕODELOLU.$3$70$]DPDQOD\ÕFÕVÕ$d0$
]DPDQOD\ÕFÕVÕYH $d0$.$3$0$ ]DPDQOD\ÕFÕVÕ5HIHUDQVRODUDN
NXOODQÕODFD÷ÕQGDQLONRODUDNJQFHO]DPDQÕD\DUOD\ÕQ

Q

Rezervasyonu iptal etmek için

●8]DNWDQNXPDQGDFLKD]ÕQÕQVLQ\DOSHQFHUHVLQLLoQLWH\HGR÷UXWXWXQYH ø37$/ EXWRQXQDEDVÕQYH³$d0$.YH\D
.$3$0$]DPDQD\DUÕ´ELUELSVHVL\OHND\EROXUYHLoQLWH]HULQGHNL =$0$1/$<,&, ODPEDVÕV|QHU

NOT
● Kullanıcı KAPANMA zamanlayıcısı, AÇMA zamanlayıcısı veya AÇMA/KAPAMA zamanlayıcısından sadece birini ayarlayabilir.
● HAFTALIK ZAMANLAYICI hali hazırda ayarlıysa, TEK SEFERLİK ZAMANLAYICI ayarlanarak bu zamanlayıcı operasyonuna öncelik
verilebilir. TEK SEFERLİK ZAMANLAYICI operasyonu tamamlandığında HAFTALIK ZAMANLAYICI operasyonu devreye alınır.

±  ±
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EKO UYKU ZAMANLAYICI OPERASYONU
Zamanlayıcı 7 saatlik bir süreye ayarlanabilir.
(UYKU)
butonuna OTOMATİK, ISITMA, NEM ALMA, SOĞUTMA veya FAN operasyonu sırasında
basılırsa, ünite oda ısısını yükseltir ve fan hızını azaltır. Bu şekilde enerji tasarrufu yapılır.
EKO UYKU ZAMANLAYICI operasyonundan önce güncel zamanı ayarlayın.

QEKO UYKU ZAMANLAYICI operasyonunu başlatmak için

1

6/((3  8<.8 EXWRQXQDRSHUDV\RQVÕUDVÕQGDEDVÕQ
.$3$70$´NDSDWPD]DPDQÕ³´YHVDDWVD\ÕVÕX]DNWDQNXPDQGDFLKD]Õ
HNUDQÕQGDJ|VWHULOLU
(.28<.8=$0$1/$<,&,RSHUDV\RQXER\XQFDIDQKÕ]ÕXOWUD\DYDú
RODFDNWÕU
øoQLWHGHQELUELSVHVLJHOLUYHLoQLWHQLQ]HULQGHNL =$0$1/$<,&,
ODPEDVÕ\DQDU
8<.8 EXWRQXQDWHNUDUWHNUDUEDVDUDNVDDWOHULQVD\ÕVÕDúD÷ÕGDNL
JLELGH÷LúWLULOHELOLU

+

+

+

+

8<.8=$0$1/$<,&,6,
NDSDWPD

● (.28<.8=$0$1/$<,&,6,RSHUDV\RQXVÕUDVÕQGDNOLPDWDVDUODQDQ
VDDWVD\ÕVÕER\XQFDoDOÕúPD\DGHYDPHGHFHNYHVRQUDNDSDQDFDNWÕU
● (.28<.8=$0$1/$<,&,6,D\DUODQGÕ÷ÕQGDX]DNWDQNXPDQGDFLKD]Õ
HNUDQÕQGDNDSDQPD]DPDQÕJ|VWHULOLU
gUQHN (.2 8<.8 =$0$1/$<,&,6,
VDDW¶GDELUVDDWLoLQD\DUODQGÕ\VD
NDSDQPDVDDWLRODFDNWÕU

Q EKO UYKU ZAMANLAYICI operasyonunu iptal etmek için

%$ù/$7'85'85 
EXWRQXQDEDVÕQ
● 2GDNOLPDVÕNDSDQDFDNWÕU
8]DNWDQNXPDQGDFLKD]ÕHNUDQÕQGDNDSDQPD]DPDQÕYHVDDW
VD\ÕVÕND\ERODQDNDGDU 8<.8 EXWRQXQDWHNUDUWHNUDUEDVÕQ
ø37$/ EXWRQXQDEDVÕQ
● øoQLWHGHQELUELSVHVLJHOLUYHLoQLWHQLQ]HULQGHNL
=$0$1/$<,&, ODPEDVÕV|QHU
● 8<.8=$0$1/$<,&,RSHUDV\RQXLSWDOHGLOLU

±  ±
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EKO UYKU ZAMANLAYICISI OPERASYONU
QEKO UYKU ZAMANLAYICISI ve AÇILMA ZAMANLAYICISINI ayarlama

.OLPD(.28<.8=$0$1/$<,&,6,LOHNDSDWÕOÕUYH$d,/0$=$0$1/$<,&,6,LOHDoÕOÕU
 $d,/0$=$0$1/$<,&,6,¶QÕD\DUOD\ÕQ
 8\NX

EXWRQXQDEDVÕQYH(.28<.8=$0$1/$<,&,6,¶QÕD\DUOD\ÕQ
gUQHN
%XGXUXPGDNOLPDVDDWLoHULVLQGH ¶GH NDSDQÕUYHVDEDK
¶GDDoÕOÕU

QEKO UYKU ZAMANLAYICISI ve AÇILMA ZAMANLAYICISI işletimini iptal etme
8]DNWDQNXPDQGD\ÕLoQLWH\H\|QHOWLQYH &$1&(/  øSWDO 
O

O
O

EXWRQXQDEDVÕQ

³
´³
´³
´8]DNWDQNXPDQGD HNUDQÕQGD2)) .DSDOÕ NDSDQPDVUHVLVDDWVD\ÕVÕ³21´
$oÕN YH$d,/0$=$0$1/$<,&,6,J|UQWOHQLU
øoQLWHGHQELSVHVLYHULOLUYHLoQLWH]HULQGHNL 7,0(5  =DPDQOD\ÕFÕ ODPEDVÕNDSDQÕU
(.28<.8=$0$1/$<,&,6,YH$d,/0$=$0$1/$<,&,6,D\DUODUÕLSWDOHGLOLU

(.28<.8=$0$1/$<,&,6,D\DUÕQGDQGDNLNDVRQDUGÕúIDQKÕ]ÕGúNVHVG]H\LQHLQGLULOLUYHNRQIRUOX
LúOHWLPHJHoLOLU
(.28<.8=$0$1/$<,&,6,D\DUÕQGDQVDDWVRQDUD\DUVÕFDNOÕ÷ÕKDILIG]H\GHGH÷LúWLULOLU6ÕFDNOÕN
GH÷LúLPLPLNWDUÕNOLPDWLSLQHED÷OÕGÕU
%XRWRPDWLNLúOHWLPGH÷LúLNOLNOHULNRQIRUGDQ|GQYHUPHGHQHQHUMLWDVDUUXIXVD÷ODPD\DNDWNÕGDEXOXQXU
(QHUMLWNHWLPLG]H\LGÕúRUWDPVÕFDNOÕ÷ÕQDRGDVÕFDNOÕ÷ÕQDD\DUODQDQVÕFDNOÕ÷DYH\DNOLPDWLSLQHED÷OÕGÕU
6R÷XWPDLúOHWLPL>GL\DJUDP\DOQÕ]FDJ|V
WHULPDPDoOÕGÕU@
6ÕFDNOÕN

,VÕWPDLúOHWLPL>GL\DJUDP\DOQÕ]FDJ|VWHULP
DPDoOÕGÕU@
6ÕFDNOÕN

'ÕúIDQ
KÕ]ÕQGDGúú

GDNLND

'H÷LúLP
VÕFDNOÕ÷Õ

'ÕúIDQ
KÕ]ÕQGDGúú

VDDW

GDNLND

'H÷LúLP
VÕFDNOÕ÷Õ

VDDW

NOT
O (.2 8<.8 =$0$1/$<,&,6, .$3$10$ =$0$1/$<,&,6, YH\D $d,/0$.$3$10$ =$0$1/$<,&,6, GDKD |QFHGHQ D\DUODQPÕúNHQ
D\DUODQPÕúVD .$3$10$ =$0$1/$<,&,6, YH\D $d,/0$.$3$10$ =$0$1/$<,&,6, \HULQH (.2 8<.8 =$0$1/$<,&,6, HWNLOL ROXU

±  ±
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HAFTALIK ZAMANLAYICI OPERASYONU
O

O
O
O

$YH\D%PRGXQXVHoPHNPPNQGU+HUPRGLoLQJQGH¶\DNDGDUSURJUDPD\DUODQDELOLU7RSODPGDKHU
ELUPRGLoLQKDIWDOÕNPDNVLPXPSURJUDPD\DUODQDELOLU
7DNYLPYHVDDWD\DUODQPDGÕ÷ÕGXUXPODUGD+$)7$/,.=$0$1/$<,&,D\DUODUÕUH]HUYDV\RQX\DSÕODPD]
7DNYLPYHVDDWGR÷UXD\DUODQPDGÕ÷ÕGXUXPODUGD+$)7$/,.=$0$1/$<,&,GR÷UXELUúHNLOGHoDOÕúPD\DFDNWÕU
7DNYLPYHVDDWLoLQUH]HUYDV\RQ+$)7$/,.=$0$1/$<,&,¶\ÕGHYUH\HDOPDGDQ|QFHD\DUODQDFDNWÕU

Aşama 1 : Uzaktan kumanda cihazıyla rezervasyon planını ayarlayın. Kayıtlı rezervasyonları iç üniteye
gönderin ve sonra devreye alın.
Aşama 2 : A veya B Modunu seçin ve HAFTALIK ZAMANLAYICIYI aktifleştirin veya etkisizleştirin.
Aşama 3 : Rezervasyon planlarını kopyalayın ve iptal edin.

Aşama 1 : Uzaktan kumanda cihazıyla rezervasyon planını ayarlayın. Kayıtlı rezervasyonları iç üniteye gönderin ve sonra devreye alın.
Q +$)7$/,.=$0$1/$<,&,QDVÕOD\DUODQÕU

 $YH\D%0RGXQXVHoLQ



:((./<  +$)7$/,. 
EXWRQXQDEDVÕQ
HNUDQGD\DQÕSV|QHU $0RGXVHoLOLU 



EXWRQXQDWHNUDUEDVÕQYHHNUDQGD
:((./<  +$)7$/,. 
\DQÕSV|QHU %0RGXVHoLOLU 
5H]HUYDV\RQ\DSÕOPDPÕúVD$d,..$3$/,
EHOLULU

O

O

5H]HUYDV\RQ \DSÕOPÕúVD $d,..$3$/,

ÕúÕNODU\DQDUYH

HNUDQGD
HNUDQGD EHOLUPH\HFHNWLU

 3URJUDPD\DUODPD
3UHVV

 :((./< EXWWRQIRUDERXWVHFRQGV7KHVHOHFWLRQPRGH

FDQEHFKDQJHG
 GD\ 0RQ SURJUDP QR   212)) VHWWLQJ WLPH DQG VHWWLQJ
WHPSHUDWXUHEOLQNRQWKHGLVSOD\

 øVWHQLOHQJQOHUVHoLOLU
 *h1 EXWRQXQDEDVÕQ



Günler Pzt→Sal→Çar
Per
Cum→Cmt
Pzr
Pzt , Sal,
Çar, Per, Cum, Cmt, Pzr [Bütün günler] Pzt, Sal, Çar, Per, Cum[hafta
içi] → Cmt, Pzr [hafta sonu] Pzt→Sal olarak değişir.
*QONUH]HUYDV\RQLoLQ>%WQJQOHU@¶LVHoLQ
3D]DUWHVLGHQ&XPD\DNDGDUUH]HUYDV\RQ\DSPDN
LVWL\RUVDQÕ]>ZHHNGD\@>+DIWDLoL@¶QLVHoLQ&XPDUWHVL
YH3D]DUUH]HUYDV\RQ\DSPDNLVWL\RUVDQÕ]>ZHHNHQG@
>KDIWDVRQX@¶QXVHoLQ
O 5H]HUYDV\RQD\DUODQGÕNWDQVRQUDD\QÕDQGDNRQWUROHWPHNYHG]HQ
OHPH\DSPDNNROD\GÕU



 3URJUDPVD\ÕVÕQÕVHoPHNLoLQEXWRQDEDVÕQ
6D\ÕODUúXDUDOÕNWDGH÷LúLU→→→→→→→
O 3URJUDP VD\ÕVÕ D\DUODQGÕ\VD GH÷LúLNOLN \DSPDN DPDFÕ\OD
\XNDUÕGDNLOHUL \DSÕQ

±  ±
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HAFTALIK ZAMANLAYICI OPERASYONU









 $d0$=$0$1/$<,&,6,YH\D.$3$70$=$0$1/$<,&,6,UH]HUYDV\RQX
LoLQ $d0$.$3$70$=$0$1/$<,&,6, EXWRQXQDEDVÕQ
 =DPDQUH]HUYDV\RQXQXD\DUODPDNLoLQ 7,0(=$0$1 EXWRQXQDEDVÕQ
 ,VÕUH]HUYDV\RQXQXD\DUODPDNLoLQ 7(03YH\D
 EXWRQXQDEDVÕQ
 7$0$0 EXWRQXQDEDVÕQ5H]HUYDV\RQD\DUODQPÕúWÕU*QSURJUDP
VD\ÕVÕ$d0$UH]HUYDV\RQXÕVÕD\DUODUÕ\DQDFDNYHGHYDPOÕRODUDN\DQÕS

V|QHFHNWLU5H]HUYDV\RQWDPDPODQPDGÕ\VDD\DUODUKDIÕ]DGDGHSRODQPD\
DFDNWÕU
5H]HUYDV\RQDGHYDPHWPHNLoLQWXúODUDEDVÕQ5H]HUYDV\RQLoLQLOD
DGÕPODUÕWDNLSHW
 %WQUH]HUYDV\RQODUD\DUODQGÕNWDQVRQUD 6(1'  *g1'(5 EXWRQXQD
EDVÕQEXLúOHPHVQDVÕQGDX]DNWDQNXPDQGDFLKD]ÕQÕLoQLWH\HGR÷UX
VDQL\HNDGDUWXWXQøoQLWH]HULQGHNL]DPDQOD\ÕFÕODPEDVÕKÕ]OÕELUúHNLOGH
\DQÕSV|QHFHNWLU
øoQLWHGHQELSVHVLGX\XOGXNWDQVRQUD=$0$1/$<,&,ODPEDVÕ\DQDFDNWÕU
/WIHQ=$0$1/$<,&,ODPEDVÕQÕQ\DQGÕ÷ÕQGDQHPLQROXQ
%XUH]HUYDV\RQXQLoQLWHGHGHSRODQGÕ÷ÕQÕYH=DPDQOD\ÕFÕIRQNVL\RQXQXQ
\HULQHJHWLULOGL÷LQLJ|VWHUPHNWHGLU
5H]HUYDV\RQLoHULX]DNWDQNXPDQFDFLKD]ÕHNUDQÕQGDJ|VWHULOHFHNWLU
øoQLWHQLQ=$0$1/$<,&,ODPEDVÕ\DQPÕ\RULVHX]DNWDQNXPDQGDFLKD]ÕQÕ
LoQLWH\H\DNODúÕNVDQL\HWXWDUDN 6(1'  *g1'(5 EXWRQXQDEDVÕQ

O DİKKAT !5H]HUYDV\RQD\DUODUÕVÕUDVÕQGD ø37$/ EXWRQXQD
EDVPD\RQ]LUDEXEWQUH]HUYDV\RQLoHUL÷LQLQND\EROPDVÕQD  QHGHQ
RODFDNWÕU
O *g1'(5 EXWRQXQDEDVÕOPDGDQUH]HUYDV\RQLoHULNOHULLo
QLWHGHGHSRODQPD\DFDNWÕU



NOT
+HUJQSURJUDPD\DUODQDELOLU+HUELUSURJUDPVD\ÕVÕLoLQ$d0$=$0$1,YH\D.$3$70$=$0$1,UDVWJHOH\DSÕODELOLU
*g1'(5 EXWRQXQDEDVÕOGÕ÷ÕQGDKHUELUSURJUDPVD\ÕVÕLoLQ$d0$=$0$1/$<,&,6,YH\D.$3$70$=$0$1/$<,&,6,D\DU
ODPDVÕRWRPDWLNRODUDN\DSÕODFDNWÕUE|\OHOLNOHQXPDUDOÕSURJUDPHQHUNHQ]DPDQGDYHQXPDUDOÕSURJUDPHQJHo]DPDQGD
GHYUH\HNRQXODFDNWÕU
$\DUODPD]DPDQÕD\QÕLVHgQFHOLNVRQUH]HUYDV\RQLoHUL÷LQHYHULOHFHNWLU
'ø..$7
8]DNWDQNXPDQGDFLKD]ÕERúWDNDOÕUVDYH *g1'(5 EXWRQXQDUH]HUYDV\RQ\DSÕOGÕNWDQVRQUDGDNLNDLoLQGHEDVÕOPD]VD
EWQJQFHOUH]HUYDV\RQODUND\EROXU

±  ±
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HAFTALIK ZAMANLAYICI OPERASYONU
Aşama 2: A veya B Modunu seçin ve HAFTALIK ZAMANLAYICIYI aktifleştirin veya etkisizleştirin.






 +$)7$/,.=$0$1/$<,&,D\DUODUÕQÕQ$YH\D%PRGXQDVÕOVHoLOLU
 :((./<  +$)7$/,. EXWRQXQDEDVÕQ YHHNUDQGD
\DQÕSV|QHU
1RUPDORODUDN$PRGXLONRODUDN\DQÕSV|QHU 
 +$)7$/,. EXWRQXQD\HQLGHQEDVÕQ
YHHNUDQGD
\DQÕSV|QHU
$YH\D%0RGXQXVHoLQ 6(1'  *g1'(5 EXWRQXQDEDVÕQEXLúOHPHVQDVÕQGD
X]DNWDQNXPDQGDFLKD]ÕQÕLoQLWH\HGR÷UXVDQL\HNDGDUWXWXQøoQLWH]HULQGHNL
]DPDQOD\ÕFÕODPEDVÕKÕ]OÕELUúHNLOGH\DQÕSV|QHFHNWLU
øoQLWHGHQELSVHVLGX\XOGXNWDQVRQUD=$0$1/$<,&,ODPEDVÕ\DQDFDNWÕU
/WIHQ=$0$1/$<,&,ODPEDVÕQÕQ\DQGÕ÷ÕQGDQHPLQROXQ
%8$YH\D%0RGXVHoLPLQLQYHDNWLI+$)7$/,.=$0$1/$<,&,1,1RQD\ODQGÕ÷ÕQÕ
J|VWHULU
(WNLVL]+$)7$/,.=$0$1/$<,&,D\DUÕ
8]DNWDQNXPDQGDFLKD]ÕQÕLoQLWH\H\|QOHQGLULQYH &$1&(/  ø37$/ EXWRQXQD
EDVÕQ
øoQLWHGHQELSVHVLJHOHFHNWLUYH=$0$1/$<,&,ODPEDVÕ6g1(&(.7ø5
5H]HUYDV\RQJ|VWHUJHVLX]DNWDQNXPDQGDFLKD]ÕHNUDQÕQGDGDND\ERODFDNWÕU
%XHWNLVL]+$)7$/,.=$0$1/$<,&,1,1RQD\ODQGÕ÷ÕQÕJ|VWHULU
+$)7$/,.=$0$1/$<,&,D\DUÕQÕWHNUDUDNWLIOHúWLUPHNLoLQ
³+$)7$/,.=$0$1/$<,&,D\DUÕ$YH\D%0RGXQGDQDVÕOVHoLOLU´NÕVPÕQGDNL
DGÕPODUÕWHNUDUOD\ÕQ



NOTE
O 7(.6()(5/ø.=$0$1/$<,&,D\DUODQGÕ÷Õ]DPDQ+$)7$/,.=$0$1/$<,&,RSHUDV\RQXNHVLOLU7(.6()(5/ø.
=$0$1/$<,&,RSHUDV\RQXWDPDPODQGÕNWDQVRQUD+$)7$/,.=$0$1/$<,&,RSHUDV\RQXGHYUH\HDOÕQÕU
O 7(.6()(5/ø.=$0$1/$<,&,LSWDOHGLOGL÷LQGH+$)7$/,.=$0$1/$<,&,RSHUDV\RQXGDLSWDOHGLOLU$NWLIOHúWLUPHN
LoLQ+$)7$/,.=$0$1/$<,&,RSHUDV\RQXD\DUÕ\DSÕOPDVÕJHUHNLU
O 2WRPDWLN \HQLGHQ EDúODWPDQÕQ DUGÕQGDQ +$)7$/,. =$0$1/$<,&, RSHUDV\RQX LSWDO HGLOLU $NWLIOHúWLUPHN LoLQ
+$)7$/,. =$0$1/$<,&, RSHUD\RQX D\DUÕ \DSÕOPDVÕ JHUHNLU

±  ±
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HAFTALIK ZAMANLAYICI OPERASYONU
Aşama 3: Rezervasyon planlarını kopyalayın ve iptal edin.









.RS\DODPDYH\DSÕúWÕUPDQDVÕO\DSÕOÕU
9HUL\LELUJQGHQGL÷HULQHNRS\DOD\DUDNUH]HUYDV\RQSODQODUÕQÕG]HQOHPHN
NROD\GÕU
 $YH\D%0RGXQXVHoPHNLoLQ +$)7$/,. EXWRQXQDEDVÕQ
 5H]HUYDV\RQSURJUDPÕQÕG]HQOHPHNLoLQVDQL\HER\XQFD +$)7$/,.
EXWRQXQDEDVÕQ
 .RS\DODPDNLoLQKDIWDQÕQELUJQQVHoPHNDPDFÕ\OD '$<  *h1
EXWRQXQDEDVÕQ
 .23<$/$<$3,ù7,5 EXWRQXQDEDVÕQ(NUDQGD³<$3,ù7,5´\DQÕSV|QHU
.23<$/$0$PRGXQXLSWDOHWPHNLoLQ ø37$/ EXWRQXQDEDVÕQ1RUPDO
D\DUODPDPRGXGHYUH\HJLUHU
 <DSÕúWÕUPDNLoLQKDIWDQÕQELUJQQVHoPHNDPDFÕ\OD '$<  *h1
EXWRQXQDEDVÕQ
 <DSÕúWÕUPDNLoLQ .23<$/$<$3,ù7,5 EXWRQXQDELUGDKDEDVÕQ
HNUDQGDVDGHFH\DQÕSV|QHU
 'L÷HUJQOHULNRS\DODPDNLoLQ
YH\D
YH\D
YH\DEXWRQODUÕQDEDVÕQ
$UGÕQGDQDGÕPGDQEDúOD\ÕQ
 .RS\DODPDYH\DSÕúWÕUPDWDPDPODQGÕNWDQVRQUD 6(1'  *g1'(5 EXW
RQXQDEDVÕQEXLúOHPHVQDVÕQGDX]DNWDQNXPDQGDFLKD]ÕQÕLoQLWH\HGR÷UX
VDQL\HNDGDUWXWXQøoQLWH]HULQGHNL]DPDQOD\ÕFÕODPEDVÕKÕ]OÕELUúHNLOGH
\DQÕSV|QHFHNWLU
øoQLWHGHQELSVHVLGX\XOGXNWDQVRQUD=$0$1/$<,&,ODPEDVÕ\DQDFDNWÕU
/WIHQ=$0$1/$<,&,ODPEDVÕQÕQ\DQGÕ÷ÕQGDQHPLQROXQ
=$0$1/$<,&,ODPEDVÕ\DQPD]VD *g1'(5 EXWRQXQDWHNUDUEDVÕQ

 *g1'(5
EXWRQXQDEDVÕOPDGÕ÷ÕGXUXPGDUH]HUYDV\RQYHULVLGH÷LúPH\H
FHNWLU





NOT
O

5H]HUYDV\RQ YHULVL \RNVD ELU JQGHQ GL÷HULQH YHUL NRS\DODPD LúOHPL JHUoHNOHúWLULOHPH]

±  ±
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HAFTALIK ZAMANLAYICI OPERASYONU
Aşama 3: Rezervasyon planlarını kopyalayın ve iptal edin.
Q +$)7$/,.=$0$1/$<,&,QDVÕOVLOLQLU




>%LUSURJUDPVD\ÕVÕUH]HUYDV\RQXQXVLOPHN@
 $YH\D%0RGXQXVHoPHNLoLQ +$)7$/,. EXWRQXQDEDVÕQ
 5H]HUYDV\RQSURJUDPÕQÕG]HQOHPHNLoLQVDQL\HER\XQFD +$)7$/,.
EXWRQXQDEDVÕQ
 ']HQOHPHNLoLQKDIWDQÕQELUJQQVHoPHNDPDFÕ\OD '$<  *h1
EXWRQXQDEDVÕQ



 3URJUDPVD\ÕVÕQÕVHoPHNLoLQEXWRQDEDVÕQ6HoLOLSURJUDPVD\ÕVÕ\DQÕS
V|QHFHNWLU
 '(/(7(  6ø/ EXWRQXQDEDVÕQ6HoLOLSURJUDPVD\ÕVÕUH]HUYDV\RQX
VLOLQHFHNWLU



 6LOPHLúOHPLQGHQVRQUD 6(1'  *g1'(5 EXWRQXQDEDVÕQEXLúOHP
HVQDVÕQGDX]DNWDQNXPDQGDFLKD]ÕQÕLoQLWH\HGR÷UXVDQL\HNDGDUWXWXQ
øoQLWH]HULQGHNL]DPDQOD\ÕFÕODPEDVÕKÕ]OÕELUúHNLOGH\DQÕSV|QHFHNWLU
øoQLWHGHQELSVHVLGX\XOGXNWDQVRQUD=$0$1/$<,&,ODPEDVÕ\DQDFDNWÕU
/WIHQ=$0$1/$<,&,ODPEDVÕQÕQ\DQGÕ÷ÕQGDQHPLQROXQ
 *g1'(5 EXWRQXQDEDVÕOPDGÕ÷ÕGXUXPGDUH]HUYDV\RQGH÷LúPH\HFHNWLU





±  ±
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HAFTALIK ZAMANLAYICI OPERASYONU
Aşama 3: Rezervasyon planlarını kopyalayın ve iptal edin.
>%LUJQUH]HUYDV\RQXQXVLOPHN@









$YH\D%0RGXQXVHoPHNLoLQ +$)7$/,. EXWRQXQDEDVÕQ
5H]HUYDV\RQSURJUDPÕQÕG]HQOHPHNLoLQVDQL\HER\XQFD
+$)7$/,. EXWRQXQDEDVÕQ






']HQOHPHNLoLQKDIWDQÕQELUJQQVHoPHNDPDFÕ\OD *h1
EXWRQXQDEDVÕQ

VDQL\HER\XQFD 6ø/ EXWRQXQDEDVÕQ%WQSURJUDP
QXPDUDODUÕLoLQUH]HUYDV\RQVLOLQHFHNWLU
O .ÕVDELUVUHLoLQEDVDUVDQÕ]ELUSURJUDPQXPDUDVÕLoLQUH]HUYDV\RQ
VLOLQHFHNWLU
 6LOPH LúOHPLQGHQ VRQUD        6(1'  *g1'(5  EXWRQXQD EDVÕQ EX LúOHP
HVQDVÕQGD X]DNWDQ NXPDQGD FLKD]ÕQÕ Lo QLWH\H GR÷UX  VDQL\HNDGDUWXWXQ øo
QLWH]HULQGHNL]DPDQOD\ÕFÕODPEDVÕKÕ]OÕELUúHNLOGH\DQÕSV|QHFHNWLU
øoQLWHGHQELSVHVLGX\XOGXNWDQVRQUD=$0$1/$<,&,ODPEDVÕ\DQDFDNWÕU
Lütfen ZAMANLAYICI lambasının yandığından emin olun.
O

*g1'(5 EXWRQXQDEDVÕOPDGÕ÷ÕGXUXPGDUH]HUYDV\RQGH÷LúPH\HFHNWLU


>$YH\D%0RGXQX6LOLQ@
 $YH\D%0RGXQXVHoPHNLoLQ +$)7$/,. EXWRQXQDEDVÕQ



 $YH\D%0RGXHNUDQGD\DQÕSV|QHUNHQX]DNWDQNXPDQGDFLKD]ÕQÕLo
QLWH\HoHYLULQYHVDQL\HNDGDU 6ø/ EXWRQXQDEDVÕQ
øoQLWHGHQELSVHVLoÕNPDVÕQÕQDUGÕQGDQ$YH\D%0RGXLoLQUH]HU
YDV\RQODUND\ERODFDNWÕU



NOT
8]DNWDQNXPDQGDFLKD]ÕQGDNLEWQUH]HUYDV\RQODUVLOLQGLYH *g1'(5 EXWRQXQDEDVÕOGÕ\VDLoPHNDQQ
LWHVLQHVLQ\DOJ|QGHULOPH\HFHNWLU=$0$1/$<,&,ODPEDVÕV|QNROPD\DGHYDPHGHFHNWLUYHLoQLWHGH
GHSRODQPÕúUH]HUYDV\RQWDPDPODQDFDNWÕU

±  ±
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BİLGİ FONKSİYONU
 %ø/*ø
 EXWRQXQDEDVDUDNX]DNWDQNXPDQGDFLKD]ÕoHYUHVLQGHNLÕVÕYHD\OÕNJoWNHWLPL
X]DNWDQNXPDQGDFLKD]ÕQÕQHNUDQÕQGDJ|VWHULOHELOLU
O 3LOOHULGH÷LúWLUGLNWHQVRQUDX ]DNWDQNXPDQGDFLKD]ÕQÕLoQLWH\H\|QOHQGLULQYH *g1'(5
EXWRQXQDEDVÕQ
*QFHOWDNYLPYHVDDWLoQLWHGHQLOHWLOHFHNWLU
O øoQLWHGHQELOJLDOPDNDPDFÕ\ODX]DNWDQNXPDQGDFLKD]ÕLOHLoQLWHDOÕFÕVÕDUDVÕQGDNLPHVDIHPHWUH\H
NDGDUROPDOÕGÕU
O

Q Uzaktan kumanda cihazı etrafındaki ısının kontrol edilmesi
,1)2 

1

%ø/*ø EXWRQXQDEDVÕQ

,VÕVDQL\HER\XQFDHNUDQGDJ|VWHULOHFHNWLU

Q Aylık güç tüketimini kontrol etmek
8]DNWDQ NXPDQGD FLKD]ÕQÕ Lo QLWH DOÕFÕVÕQD oHYLULQ Lo QLWH\H  PHWUH
NDGDU\DNÕQOÕNWD YH %ø/*ø EXWRQXQDEDVÕQ6LQ\DOLOHWLPLLoLQ
VDQL\HEHNOH\LQ
8]DNWDQ NXPDQGD FLKD]ÕQÕQ HWUDIÕQGDNL ÕVÕ J|VWHULOLUNHQ ,1)2
%ø/*ø  EXWRQXQD WHNUDU WHNUDU EDVÕQ (NUDQGD DúD÷ÕGDNLOHU J|V
WHULOHFHNWLU
EXD\ÕVÕWPDLoLQJoWNHWLPPLNWDUÕJHoHQD\ÕVÕWPDLoLQJo
WNHWLPPLNWDUÕEXD\VR÷XWPDLoLQJoWNHWLPPLNWDUÕJHoHQD\
VR÷XWPDLoLQJoWNHWLPPLNWDUÕX]DNWDQNXPDQGDFLKD]ÕQÕQ
HWUDIÕQGDNLÕVÕEXD\ÕVÕWPDLoLQJoWNHWLPPLNWDUÕG|QJVHORODUDN
GHYDPHGHU
O *|VWHUJHOHUYHULOPL\RUVDX]DNWDQNXPDQGDFLKD]ÕQÕLoQLWHQLQDOÕFÕVÕQD
\DNODúWÕUÕQ

Q Güncel takvim ve saat iç üniteden alınabilir.
8]DNWDQNXPDQGDFLKD]ÕQÕLoQLWHDOÕFÕVÕQDoHYLULQ LoQLWH\HPHWUH
NDGDU\DNÕQOÕNWD YH %ø/*ø EXWRQXQD  EDVÕQ6LQ\DOLOHWLPLLoLQ
VDQL\HEHNOH\LQ
*QFHO WDNYLP YH VDDW DOÕQGÕNWDQ VRQUD EXQODUÕQ GR÷UXOX÷XQX
&/2&.  6$$7 
 EXWRQXQD EDVDUDN NRQWURO HGLQ
O

øoQLWH\HJoGHVWH÷LEXOXQPX\RUVDYHVDDWD\DUODQPDPÕúWD
%ø/*øIRQNVL\RQXELOJLDOÕúYHULúLLoLQNXOODQÕODPD]

NOT
O

.OLPDGDDUÕ]DROXúPDVÕGXUXPXQGD %ø/*ø WXúXQD

 EDVÕODUDNKDWDNRGXHNUDQGDJ|VWHULOHELOLU

 8]DNWDQ NXPDQGDFLKD]ÕQÕLoQLWHDOÕFÕVÕQDoHYLULQ LoQLWH\HPHWUHNDGDU\DNÕQOÕNWD YH %ø/*ø EXW
 EDVÕQ6LQ\DOLOHWLPLLoLQVDQL\HEHNOH\LQ
RQXQD
%LUKDWDNRGXHNUDQGDJ|VWHULOLU
6HUYLVPHUNH]LQLDUD\ÕQYHKDWDNRGXKDNNÕQGDELOJLYHULQ
O 5$013$PRGHOLPGH³$\OÕNJoWNHWLPL´ELOJLVLPHYFXWGH÷LOGLU
O $\OÕNJoWNHWLPLQLNRQWUROHWPHNLoLQELOJL)RQNVL\RQX
.XUXOXPVÕUDVÕQGDJoNHVLQWLVLYH\D$d,/0$.$3$70$NHVLQWLVLROXUVDKHUELULoQLWHLoLQ EHNOHPHPRG
XQGD YH\D RWRPDWLN \HQLGHQ EDúODWPD PRGXQGDNL QLWH  VDDW YH WDNYLP D\DUODUÕQÕQ \DSÕOGÕ÷ÕQGDQ HPLQ ROXQ
WHNOLYH\DoRNOXED÷ODQWÕODULoLQEXLúOHP 67$576723  %$ù/$70$'85'850$ EXWRQXQDEDVÕODUDN\DSÕOÕU
<XNDUÕGD EHOLUWLOHQOHU \DSÕODPD]VD D\OÕN Jo WNHWLP PLNWDUÕ X]DNWDQ NXPDQGD FLKD]Õ HNUDQÕQGD J|VWHULOPH\HFHNWLU
±  ±
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İŞLETİM MODU KİLİTLEME
8]DNWDQNXPDQGDFLKD]ÕúXRSHUDV\RQODUÕVDELWOH\HELOLU,6,70$PRGX )$1GDKLO 62ö870$PRGX )$1
GDKLO YH1(0$/0$PRGX )$1GDKLO 
Q ,6,70$PRGXRSHUDV\RQXQX )$1GDKLO NLOLWOHPHPHWRGX
8]DNWDQNXPDQGD
 FLKD]Õ.$3$/,NRQXPGD\NHQ  (.2 YH
*hd EXWRQODUÕQDD\QÕDQGDVDQL\HNDGDUEDVÕQ
³³YHVDQL\HER\XQFDHNUDQGDJ|VWHULOHFHNWLU'DKD
VRQUDYHNDODFDNWÕU
%X,6,70$PRGXRSHUDV\RQXQXQNLOLWOHQGL÷LQLJ|VWHULU
02' EXWRQXQD  EDVDUNHQ  YH\D

 HNUDQGDJ|VWHULOHFHNWLU

Q ,6,70$PRGXRSHUDV\RQXQX )$1GDKLO NLOLGLQLDoPDPHWRGX

 FLKD]Õ.$3$/,NRQXPGD\NHQ  (.2 YH
8]DNWDQNXPDQGD
*hd EXWRQODUÕQDD\QÕDQGDVDQL\HNDGDUEDVÕQ
VDQL\HER\XQFDHNUDQGDEWQRSHUDV\RQPRGODUÕQÕQVHPEROOHULJ|UOHFHNWLU
%XQXQDUGÕQGDQRSHUD\RQPRGXVHPEROLSWDOGHQ|QFHJ|VWHULOHFHNWLU
%X,6,70$PRGXRSHUDV\RQXQXQNLOLGLQLQDoÕOGÕ÷ÕQÕJ|VWHULU
Q 62ö870$YH1(0$/0$PRGX )$1GDKLO RSHUDV\RQODUÕQÕNLOLWOHPHPHWRGX
8]DNWDQNXPDQGD 

 FLKD]Õ.$3$/,NRQXPGD\NHQ  (.2 YH

6(66ø= EXWRQODUÕQD  D\QÕDQGDVDQL\HNDGDUEDVÕQ
³ ´³ ´³ ´YH ³ VDQL\H ER\XQFD HNUDQGD J|VWHULOHFHNWLU
'DKD  VRQUDNDODFDNWÕU

%X62ö870$YH1(0$/0$PRGXRSHUDV\RQXQXQNLOLWOHQGL÷LQLJ|VWHULU 02'
EXWRQXQDEDVDUNHQYH\DHNUDQGDJ|VWHULOHFHNWLU
 PRGX  )$1GDKLO RSHUDV\RQODUÕQÕ
62ö870$YH  1(0$/0$
NLOLGLQLQDoÕOPDVÕPHWRGX
Q 62ö870$YH1(0$/0$PRGX )$1GDKLO RSHUDV\RQODUÕQÕNLOLGLQLQDoÕOPDVÕ
PHWRGX
8]DNWDQNXPDQGDFLKD]Õ.$3$/,NRQXPGD\NHQ  (.2 YH
6(66ø= EXWRQODUÕQDD\QÕDQGDVDQL\HNDGDUEDVÕQ
VDQL\HER\XQFDHNUDQGDEWQRSHUDV\RQPRGODUÕQÕQVHPEROOHULJ|UOHFHNWLU
%XQXQDUGÕQGDQRSHUD\RQPRGXVHPEROLSWDOGHQ|QFHJ|VWHULOHFHNWLU
%X62ö870$YH1(0$/0$PRGXRSHUDV\RQXQXQNLOLGLQLQDoÕOGÕ÷ÕQÕJ|VWHULU

NOT
øONRODUDN=$0$1/$<,&,UH]HUYDV\RQODUÕHWNLVL]OHúWLULOPHOLGLU$UGÕQGDQ2SHUDV\RQ0RGX.LOLGLIRQNVL\RQX
DNWLIOHúWLULOHELOLU
O ,6,70$62ö870$YH1(0$/0$PRGX )$1GDKLO RSHUDV\RQODUÕQÕQNLOLGL <(1ø'(1%$ù/$70$ EXWRQXQD
O

EDVÕODUDNDoÕODELOLU%XQXQODELUOLNWH <(1ø'(1%$ù/$70$ EXWRQXQDEDVÕOPDVÕGXUXPXQGDX]DNWDQNXPDQGD
FLKD]ÕQGDGHSRODQDQEWQELOJLND\ERODFDNWÕU*HUHNOLELOJL\LWHNUDUD\DUODPDQÕ]JHUHNHELOLU
O dRNOXED÷ODQWÕODULoLQLONRODUDN,6,70$¶GDNLOLWOHQPH\HD\DUODQPÕúQLWHYHPRGXQ\NVHN|QFHOL÷LEXOXQ
DFDNWÕU)DUNOÕPRGODUGDLúOHWLPLoLQVHoLOPLúGL÷HUQLWHOHULONRSHUDV\RQQLWHVLGHYUHGHQoÕNDUÕODQDYH\D
PRGLONQLWH\OHD\QÕROPDN]HUHVHoLOHQHNDGDU%(./(0(NRQXPXQGDNDODFDNWÕU
±  ±

5$.33$ 7 

30

Not
●

*YHQOLN WHVWL LoLQ WDYVL\H HGLOHQ ÕVÕ DUDOÕ÷Õ DúD÷ÕGDNL JLELGLU

øoPHNDQ
'Õú0HNDQ

.XUX WHUP&
,VODN  WHUP &
.XUX WHUP &
,VODN  WHUP&

6R÷XWPD
0LQLPXP
0DNVLPXP









,VÕWPD
0LQLPXP
0DNVLPXP









DEVRE KESİCİ
2GDNOLPDVÕQÕNXOODQPDGÕ÷ÕQÕ]]DPDQGHYUHNHVLFL\L³.$3$/,´NRQXPDJHWLULQ

±  ±
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İDEAL OPERASYON YOLLARI

Uygun Oda Sıcaklığında

Perde ve panjur takın.
3HQFHUHOHU
DUDFÕOÕ÷Õ\OD
RGD\DJLUHQ
ÕVÕ\ÕD]D
OWPDN
PPNQ

! Dikkat
'RQPDVÕFDNOÕ÷ÕVD÷OÕN
LoLQL\LGH÷LOGLUYHHOHNWULN
JFVDUIL\DWÕGÕU

Zamanlayıcının (tkin .ullanımı.

Havalandırma
! Dikkat

2GD\ÕX]XQ]DPDQGLOLPLLoLQNDSDWPD\ÕQ
7D]HKDYDQÕQLoHULJLUPHVLQHRODQDNWDQÕPDN
LoLQDUDVÕUD
SHQFHUH
YHFDPÕ
DoÕQ

Ön Filtreleri Temizlemeyi Unutmayın
7R]OX |Q ILOWUH KDYD KDFPLQL YH VR÷XWPD
HWNLVLQL D]DOWDFDNWÕU (OHNWULN HQHUMLVL VDU
IL\DWÕQÕ |QOHPHN LoLQ OWIHQ ILOWUH\L KHU 
KDIWDGDELUWHPL]OH\LQ

*HFHOHULOWIHQ³.$3$70$YH\D$d0$
RSHUDV\RQPRGX´QXVDEDKX\DQPD
]DPDQÕQÕ]ODELUOLNWHNXOODQÕQ%XVD\HGH
UDKDWELURGDÕVÕVÕQÕQNH\ILQLoÕNDUDFDNVÕQÕ]
/WIHQ]DPDQOD\ÕFÕ\ÕHWNLQRODUDNNXOODQÕQ

Lütfen Bebek ve Çocuk İçin Uygun
Isılara Ayarlayın
hQLWH\LEHEHNoRFXNYHKDUHNHW]RUXOX÷XoHN
HQ\DúOÕNLúLOHULoLQoDOÕúWÕUDFD÷ÕQ]]DPDQOW
IHQRGDÕVÕVÕQDYHKDYDDNÕP\|QQHGLNNDW
HGLQ

±  ±
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KULLANICININ BİLGİSİNE

Klima Ve Oda İçindeki Isınma Kaynağı
! Dikkat
2GD ÕVÕVÕ NOLPDQÕQ VR÷XWPD NDSDVLWHVLQLQ ]HU
LQGH LVH |UQH÷LQ RGD\D GDKD ID]OD LQVDQ
JLULQFHÕVÕWPDHNLSPDQODUÕNXOODQÕOÕQFDYE |Q
FHGHQD\DUODQDQRGDÕVÕVÕQDXODúÕODPD]

Uzun Süre Boyunca Çalıştırılmayacak
øoQLWHX]XQELUVUHER\XQFDNXOODQÕOPD\DFD÷Õ
]DPDQOWIHQQLWHQLQJoED÷ODQWÕVÕQÕúHKLUúH
EHNHVLQGHQ oÕNDUÕQ  ùHKLU úHEHNHVLQGH Jo
³$d,.´ RODUDN NDOÕUVD Lo QLWH ³.$3$/,´ PRGGD
ROVD GDKL RSHUDV\RQ NRQWURO GHYUHVL \DNODúÕN
RODUDN:HQHUMLWNHWPH\HGHYDPHGHU

.$3$/,

Yıldırım Mevcut İse
! Uyarı
<ÕOGÕUÕPVÕUDVÕQGDEWQQLWH\LNRUXPDNLoLQOW
IHQQLWH\LoDOÕúWÕUPD\ÕEÕUDNÕQYHILúLQLoHNLQ

Elektrikli Ürünlerden Gelen Etkileşim

! Dikkat
*UOWGHQNDoÕQPDNLoLQOWIHQLoPHNDQQLWHVLQL
YHQLWHQLQX]DNWDQNXPDQGDFLKD]ÕQÕHOHNWULNOLQ
LWHOHUGHQHQD]ÕQGDQPHWUHX]D÷D\HUOHúWLULQ

øQYHUWHUWLSL
IORUDVDQ
ODPED
(WNLOHúLPL|Q
OHPHNLoLQHQ
D]ÕQGDQ
PHWUHX]D÷D
\HUOHúWLULQ

±  ±
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HAVA TEMİZLEME FİLTRELERİNİN TAKILMASI
! DİKKAT
)LOWUH ODPEDVÕ \DQGÕ÷ÕQGD WHPL]OHPH YH EDNÕP LúOHPOHUL\DSÕOPDOÕGÕU 7HPL]OHPHGHQ |QFH RSHUDV\RQX
GXUGXUXQ YH Jo EHVOHPHVLQL ILúWHQ oÕNDUÕQ

1

Ön paneli açın
● gQSDQHOLLNLHOLQL]OHKHULNLWDUDIÕQGDQWXWDUDNoÕNDUÕQ

2

Ön filtreyi çıkarın.
● )LOWUH\L NÕVNDoODUGDQ NXUWDUPDN LoLQ \XNDUÕ GR÷UX
oHNLQ YH oÕNDUÕQ

3

Hava temizleme filtrelerinin takılması
● +DYD WHPL]OHPH ILOWUHVLQL KHU LNL WDUDIÕQGDQ KDILIoH
EDVWÕUDUDN oHUoHYH\H WDNÕQ YH gQ ILOWUH oHUoHYHVLQLQ
LoLQH\HUOHúWLUGLNWHQVRQUDEÕUDNÕQ

! DİKKAT
+DYDWHPL]OHPHILOWUHVLQLEN
PH\LQEXILOWUHQLQ\DSÕVÕQD
]DUDUYHUHELOLU
/WIHQ ILOWUH ND\QD÷ÕQÕ GLUHNW
RODUDN NRNODPD\ÕQ

4

Ön filtreleri takın
● ´)5217´ g1  \D]DQ
\]H\LQ |Q WDUDID EDNWÕ÷ÕQGDQ

HPLQ RODUDN gQ ILOWUHOHUL WDNÕQ
● gQ ILOWUHOHUL WDNWÕNWDQ VRQUD |Q SDQHOL úHNLOGH RNOD
J|VWHULOHQ o QRNWDGDQ EDVWÕUÕQ YH NDSDWÕQ

NOT
+DYDWHPL]OHPHILOWUHOHULQLoÕNDUPDGXUXPXQGDOWIHQ\XNDUÕGDNLSURVHGUL]OH\LQ
+DYDWHPL]OHPHILOWUHOHULNXOODQÕOGÕ÷ÕQGDVR÷XWPDNDSDVLWHVLQGHD]PLNWDUGD]D\ÕIODPDYHVR÷XWPD
KÕ]ÕQGD\DYDúODPDPH\GDQDJHOLU%XQHGHQOHEXNRúXOODUGDNXOODQÕODFD÷Õ]DPDQIDQKÕ]ÕQÕ³<h.6(.´
RODUDND\DUOD\ÕQ
● +DYDWHPL]OHPHILOWUHOHUL\ÕNDQPDPDOÕGÕU7HPL]OHPHNLoLQYDNXPODPDQÕ]WDYVL\HHGLOLU\ÕOER\XQFD
NXOODQÕODELOLU%XKDYDWHPL]OHPHILOWUHVLQLQWLSQXPDUDVÕ63;&)+!/WIHQILOWUHQLQ\HQLVLQLHGLQPHN
LVWHGL÷LQL]GHVLSDULúYHULUNHQEXQXPDUD\ÕNXOODQÕQ
● .OLPD\Õ gQ ILOWUH ROPDGDQ oDOÕúWÕUPD\ÕQ 7R] NOLPD\D JLUHELOLU YH DUÕ]D\D QHGHQ RODELOLU
●
●

±  ±
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! DİKKAT
)LOWUH ODPEDVÕ \DQGÕ÷ÕQGD WHPL]OHPH YH EDNÕP LúOHPOHUL \DSÕOPDOÕGÕU 7HPL]OHPHGHQ |QFH RSHUDV\RQX
GXUGXUXQ YH Jo EHVOHPHVLQL ILúWHQ oÕNDUÕQ

1.

ENGLISH

BAKIM

ÖN FİLTRE

gQILOWUH\LWHPL]OH\LQ]LUD|QILOWUHRGDQÕQLoLQGHNLWR]XRUWDGDQNDOGÕUPDNWDGÕUgQILOWUHQLQWR]LOHNDSODQPDVÕ
GXUXPXQGDKDYDDNÕPÕD]DODFDNYHVR÷XWPDNDSDVLWHVLGúHFHNWLU+DWWDJUOWPH\GDQDJHOHELOLUgQILO
WUH\LDúD÷ÕGDNLSURVHGUOHUHX\JXQRODUDNWHPL]OHGL÷LQL]GHQHPLQROXQ

PROSEDÜR

1

gQSDQHOLDoÕQYHgQILOWUH\LoÕNDUÕQ
● +DYDWHPL]OHPHILOWUHOHULQLKDYDWHPL]OHPH
ILOWUHoHUoHYHVLQGHQQD]LNoHoÕNDUÕQ

2

gQ ILOWUHGHNL YH KDYD WHPL]OHPH ILOWUHVLQGHNL WR]X
HOHNWULN VSUJHVL NXOODQDUDN YDNXPOD\ÕQ dRN
ID]OD WR] YDUVD oHúPH VX\XQXQ DOWÕQGD GXUXOD\ÕQ
YH\XPXúDNNÕOOÕELUIÕUoD\ODQD]LNoHIÕUoDOD\ÕQ)LO
WUHOHULJ|OJHGHNXUXPD\DEÕUDNÕQ

3

●

+DYDWHPL]OHPHILOWUHVLQLWHNUDUILOWUHoHUoHYHVLQHWDNÕQ
gQILOWUHQLQ³)5217´ g1 \D]DQNÕVPÕQÕ|QHJHOH
FHNúHNLOGHD\DUOD\ÕQYHRULMLQDO\HUOHULQHRWXUWXQ
● gQ ILOWUHOHUL WDNWÕNWDQ VRQUD
 |Q SDQHOL úHNLOGH RNOD
J|VWHULOHQoQRNWDGDQEDVWÕUÕQYHNDSDWÕQ

! DİKKAT
&]HULQGHVÕFDNVXGD\ÕNDPD\ÕQgQILOWUHNoOHELOLU
<ÕNDUNHQQHPLQLWDPDPHQDOÕQYHJ|OJHGHNXUXPD\DEÕUDNÕQGR÷UXGDQJQHúÕúÕ÷ÕQDPDUX]EÕUDNPD\ÕQ
gQILOWUHNoOHELOLU
●
●

±  ±
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2.

Yıkanabilir Ön Panel

●

gQSDQHOLoÕNDUÕQYHWHPL]VX\OD\ÕND\ÕQ<XPXúDN
VQJHUOH\ÕND\ÕQ
1|WUGHWHUMDQNXOODQGÕNWDQVRQUDWHPL]VX\ODL\LFH
\ÕND\ÕQ

●

gQSDQHOoÕNDUÕOPDGÕ÷ÕQGD\XPXúDNYHNXUXELUEH]OH
VLOLQ8]DNWDQNXPDQGDFLKD]ÕQÕ\XPXúDNYHNXUXELU
EH]OHHWUDIOÕFDVLOLQ

●

6X\XWDPDPHQVLOLQ
øoQLWHLQGLNDW|UOHULQGHYH\DVLQ\DODOÕFÕODUÕQGDVX
NDOPDVÕVRUXQD\RODoDU

gQSDQHOLoÕNDUPDPHWRGX
$\ÕUPDN YH ED÷ODPDN LoLQ |Q SDQHOL LNL HOLQL]OH WXW
WX÷XQX]GDQ HPLQ ROXQ

gQ 3DQHOLQ dÕNDUÕOPDVÕ

gQ 3DQHOLQ 7DNÕOPDVÕ
3URMHNVL\RQ

'HOLN

)ODQú
●

gQSDQHOLNLHONXOODQÕODUDNWDPDPHQDoÕOGÕ÷ÕQGD
oÕNDUPDN LoLQ VD÷ NROX GÕúD GR÷UX oHNLQ YH
GL÷HUWDUDIWDQ|QSDQHOLKDILIoHNDSD\ÕQGÕúDUÕ\D
oÕNDUÕQ

●

6RO YH VD÷ NROXQ SURMHNVL\RQODUÕQÕ KDUHNHW
QLWHLoLQGHNL)ODQúODUDJ|WUQYHJYHQOLELU
úHNLOGHGHOLNOHUHVRNXQ

! DİKKAT
●

hQLWHJ|YGHVLQHVXVÕoUDWPD\ÕQYH\DJ|YGH\LGLUHNWRODUDNVX\DPDUX]
EÕUDNPD\ÕQEXGXUXPNÕVDGHYUH\HQHGHQRODELOLU

● $VODVÕFDNVX &]HULQGH EHQ]LQJD]DVLWLQFHOWLFLYH\DIÕUoD
NXOODQPD\ÕQ]LUDEXQODUSODVWLN\]H\HYHNDSODPD\D]DUDUYHUHFHNWLU

±  ±
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! DİKKAT
7HPL]OHPHYHEDNÕPLúOHPOHULVDGHFHNDOLIL\HVHUYLVSHUVRQHOLQFH\DSÕOPDOÕGÕU7HPL]OHPHGHQ|QFH
RSHUDV\RQXGXUGXUXQYHJoEHVOHPHVLQLILúWHQoÕNDUÕQ

UZUN SÜRE KAPALI TUTULACAK ÜNİTENİN BAKIMI

3.
●

●

62ö8.  RSHUDV\RQ PRGX D\DUÕQGD QLWH\L oDOÕúWÕUÕQ ÕVÕ
&YHIDQKÕ]Õ\DUÕPJQER\XQFD+,KÕ]ÕQGDoDOÕúVÕQEWQ
QLWH\LNXUXWXQ
)LúLSUL]GHQoHNLQ
+DYD
hIOHPH

DÜZENLİ DENETİM
/h7)(1$ù$ö,'$.ø12.7$/$5,.$/ø)ø<(6(59ø63(5621(/ø1($/7,$<'$9(<$
<,/'$%ø5'()$.21752/(77ø5ø16$7,ù'$1,ù0$1,1,=9(<$6(59ø6ø1ø=/(
%$ö/$17,<$*(dø1

7RSUDNODPDKDWWÕED÷ODQWÕVÕ\RNYH\DNRSPXúPX"

1

2

0RQWDMoHUoHYHVLSDVWDQFLGGLRODUDNHWNLOHQPLúPLYHGÕúQLWH
H÷LOPLúYHVDELWROPD\DQELUGXUXPGDPÕ"

3

*oKDWWÕILúLSUL]HVÕNÕFDWDNÕOÕPÕ" %XQODUÕQ
DUDODUÕQGDJHYúHNNRQWDNROPDGÕ÷ÕQGDQHPLQROXQ 
2QD\OD

±  ±
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SATIŞ SONRASI HİZMET VE GARANTİ
SERVİS İSTEMEDEN ÖNCE AŞAĞIDAKİ NOKTALARI KONTROL EDİN.
AŞAĞIDAKİ NOKTALARI KONTROL EDİN

KOŞUL
8]DNWDQNXPDQGDFLKD]Õ
VLQ\DOLOHWPL\RUVD

●
●

8]DNWDQNXPDQGDFLKD]Õ
HNUDQÕNDUDYH\DVL\DK

●
●

1H]DPDQoDOÕúPÕ\RU

●
●

●
●
●

1H]DPDQL\LVR÷XWPX\RU
1H]DPDQL\LÕVÕWPÕ\RU

●
●
●
●

3LOOHULQ\HQLOHQPHVLJHUHNL\RUPX"
7DNÕODQSLOOHULQNXWXSODUÕGR÷UXPX"

6LJRUWDVD÷ODPPÕ"
(OHNWULNDNÕPÕID]ODVÕ\OD\NVHNYH\DDOoDNPÕ"
'HYUHNHVLFL³21´ $d,. NRQXPXQGDPÕ"
2SHUDV\RQPRGXD\DUODUÕGL÷HULoQLWHOHUGHQIDUNOÕPÕ"

gQILOWUHWR]QHGHQL\OHEORNHGXUXPGDPÕ"
*QHúÕúÕ÷ÕGR÷UXGDQGÕúQLWH]HULQHGú\RUPX"
'ÕúQLWHQLQKDYDDNÕPÕWÕNDOÕPÕ"
3HQFHUHOHUYHNDSÕODUDoÕNPÕYH\DRGDGDKHUKDQJLELUÕVÕWPD
ND\QD÷ÕYDUPÕ"
,VÕD\DUÕX\JXQPX"
øoQLWHQLQYHGÕúQLWHQLQKDYDJLULúOHULYH\DKDYDoÕNÕúODUÕ
WÕNDOÕPÕ"
)DQKÕ]Õ³'úN´P\RNVD³6(66ø=´PL"

Notlar
●

●

2SHUDV\RQYH\DRSHUDV\RQXQGXUGXUXOPDVÕQGDDúD÷ÕGDNLGXUXPODUROXúDELOLU
DPDEXGXUXPODURSHUDV\RQLoLQDQRUPDOGH÷LOGLU
 %X]GRODEÕGHYULQGHKDILIDNÕúJUOWV
 2SHUDV\RQXQGXUPDVÕ\ODX\JXQELUúHNLOGHVR÷XWXODQYHNDGHPHOLRODUDN
ÕVÕWÕODQIDQPDKID]DVÕQGDKDILIVUWQPHJUOWV
2GD NOLPDVÕQGDQ NRNX \D\ÕOPDVÕ RODVÕGÕU ]LUD oHúLWOL NRNXODU VLJDUD \HPHN
NR]PHWLN YE RQD \DSÕúÕU %X QHGHQOH |Q ILOWUH YH EXKDUODúWÕUÕFÕ G]HQOL RODUDN
WHPL]OHQHUHNNRNXD]DOWÕOPDOÕGÕU

●

<XNDUÕGDNL LQFHOHPHOHUGHQ VRQUD NOLPDQÕ] KDOD QRUPDO RODUDN oDOÕúPÕ\RUVD KHPHQ VDWÕú GDQÕúPDQÕQÕ]OD
LOHWLúLPHJHoLQhQLWHQL]LQPRGHOLQLUHWLPQXPDUDVÕQÕYHNXUXOXPWDULKLQLELOGLULQ/WIHQD\QÕ]DPDQGDDUÕ]D
NRQXVXQGDGDELOJLYHULQ

●

*oEHVOHPHVLQRPLQDOJHULOLPHED÷ODQDFDNWÕUDNVLGXUXPGDQLWHNÕUÕODFDNYHLVWHQLOHQNDSDVLWH\H
XODúDPD\DFDNWÕU

NOT:
%HVOHPHNDEORVXKDVDUOÕ\VD\HWNLOLVHUYLV\HGHNSDUoDPHUNH]OHULQGHQDOÕQDELOHFHN|]HONDEOR\OD
\HQLOHQPHN]RUXQGDGÕU
● (NLSPDQODUÕQGHYUH\HDOÕQPDVÕ\OD|]HOOLNOHRGDÕúÕ÷ÕNÕVÕNLVHKDILIELUD\GÕQODQPDROXúDELOLU%XWP\OH
|QHPVL]GLU
<HUHO(QHUML6D÷OD\ÕFÕúLUNHWOHULQNRúXOODUÕJ|]OHPOHQHFHNWLU
●

±  ±
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"TBMɗLMJNMFOEJSNF5FLOPMPKJMFSJ"ɮ
(FOFM.àEàSMàL
±BNML.BIɗLCBM$BE%JOÎ4PL/P
.FSLF[3FTJEBODF,%
ÃNSBOJZFɗTUBOCVM5àSLJZF
5FM'BY
XXXBTBMJLMJNMFOEJSNFDPN

+LWDFKL$LU&RQGLWLRQLQJ3URGXFWV 0 6GQ%KG
-DODQ.HPDMXDQ%DQJL,QGXVWULDO(VWDWH
%DQGDU%DUX%DQJL
6HODQJRU'DUXO(KVDQ0DOD\VLD

