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 TEHLİKE
• Kapağı takmayın, tamir etmeyin, açmayın veya çıkartmayın. Size tehlikeli 

seviyede voltaj aktarabilir. Bunu yapması için satıcınıza veya bir uzmana 
danışın.

• Cihazın kapatılması elektrik çarpma riskini ortadan kaldırmaz.
• Cihaz, ulusal kablolama düzenlemelerine göre monte edilecektir.
• Sabit kablolamada, bağlantıyı keserken kullanılmak üzere, her kutupta en az 3 

mm. lik temas aralığı bırakılmalıdır.

 UYARI
• Uzun süre doğrudan soğuk havaya maruz kalmayın.
• Hava giriş/çıkışına parmağınızı veya herhangi bir nesneyi sokmayın.
• Bir anormallik (koku gelmesi, vb.) olduğunda, klimayı durdurun ve devre kesici 

anahtarı kapatın.
• Montaj işleminin yapılmasını destekleyen yetkili satıcı veya profesyonel montaj 

sağlayıcılardan isteyin. Montaj özel bilgi ve yetenek gerektirir. Müşteriler 
kendileri monte ederlerse, yangın, elektrik çarpması, yaralanma veya su 
sızıntısı olabilir.

• Yanıcı gaz sızıntısı olabilecek yerleri montaj için seçmeyin. Ünite çevresinde 
gaz sızıntısı veya toplanması meydana gelirse, yangına neden olabilir.

• Devre kesici anahtarı veya çalıştırma düğmelerini ıslak elle AÇMAYIN/
KAPATMAYIN. Elektrik çarpmasına neden olabilir.

• Üniteyi kendiniz demonte etmeyin, değişiklik yapmayın ya da yerini 
değiştirmeyin. Yangına, elektrik çarpmasına veya su sızıntısına neden 
olabilir. Onarım veya yer değişikliği için lütfen destekleyen bir satıcıdan servis 
isteğinde bulunun.

• Banyo gibi aşırı su veya nem olabilecek yerleri montaj için seçmeyin. Yalıtımın 
bozulması elektrik çarpması veya yangına neden olabilir.

• Ünitenin yer değiştirilmesi veya onarılması gerektiğinde, lütfen destekleyen 
bir satıcıyla irtibat kurun. Kablolamada dolaşma varsa, elektrik çarpması veya 
yangına neden olabilir.

• Bir hata durumunda (koku gelmesi, soğutmama veya ısıtmama gibi) ünitenin 
çalışmasını durdurun ve devre kesici anahtarı kapatın. Kullanıma devam 
edilmesi yangın ya da elektrik çarpmasına neden olabilir. Lütfen destekleyen 
bir satıcıdan servis isteğinde bulunun.

• Topraklama işleminin yapılmasını destekleyen bir yetkili satıcı veya 
profesyonel sağlayıcılardan isteyin. Yetersiz topraklama elektrik çarpmasına 
neden olabilir. Topraklama telini gaz borusu, yıldırımsavar veya telefon 
topraklama teline bağlamayın.

• İç mekan ünitesi boru çıkışları yer değiştirmeden dolayı açıkta kalırsa, açıklığı 
kapatın. Dahili elektrikli parçalar yaralanma veya elektrik çarpmasına neden 
olabilir.

• Hava verme ve emme açıklığına herhangi bir şey (metal, kağıt, su, vb.) 
sokmayın. Fan içeride yüksek hızda dönüyor ya da yüksek voltajlı kısımlar 
olabileceğinden yaralanma veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

• Güç kaynağı için bağımsız bir elektrik prizi kullanmalısınız. Bağımsız priz 
dışında bir elektrik prizi kullanılırsa, yangına neden olabilir.

• Klima ünitesi soğutmuyor veya ısıtmıyorsa, soğutucu sızıntısı olabilir. Lütfen 
destek sağlayan bir satıcıya danışın. Klima ünitesinde kullanılan soğutucu gaz 
güvenlidir. Normal kullanım koşullarında sızıntı yapmaz, ancak odaya sızarsa 
ve ısıtıcı ya da soba gibi ısı kaynaklarıyla temas ederse zararlı bir reaksiyona 
neden olabilir.

• Dahili parçalara su veya başka yabancı nesneler girdiğinde, ünitenin 
çalışmasını derhal durdurun ve devre kesici anahtarı kapatın. Ünitenin 
kullanılmaya devam edilmesi yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir. 
Lütfen onarım için destek sağlayan bir satıcıyla irtibata geçin.

• Klima ünitesinin iç kısmını kendiniz temizlemeyin. Lütfen destek sağlayan 
bir satıcıdan klima ünitesinin iç temizliği isteğinde bulunun. Yanlış temizleme 
reçineli parçaların kırılmasına veya elektrikli parçaların yalıtımının bozulmasına 
neden olabilir. Bu durum su sızıntısı, elektrik çarpması veya yangına neden olur.

• Güç kablosuna hasar vermeyin veya değişiklik yapmayın. Kablo orta bağlantısı 
ya da diğer aygıtlarla paylaşılan çoklu prizli uzatma kablosu kullanmayın. Aksi 
takdirde elektrik çarpmasına neden olabilir.

• Güç kablosu üzerine ağır nesneler koymayın, ısıya maruz bırakmayın veya 
asılmayın. Böyle yapıldığında elektrik çarpması veya yangına neden olabilir.

• Bu cihaz, emniyetinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında bulunmadığı 
veya cihazın kullanımıyla ilgili yönergeler verilmediği sürece, azalmış fi ziksel, 
algısal veya ruhsal kapasiteye sahip ya da deneyimi veya bilgisi bulunmayan 
kişiler tarafından (çocuklar dahil) kullanılmamalıdır.

• Cihazla oynamamaları sağlamak üzere çocuklar gözetilmelidir.
• Tamamlama veya değiştirme için belirtilenden farklı soğutucuları kullanmayın. 

Aksi takdirde, soğutma döngüsü içinde anormal derecede yüksek basınç 
ortaya çıkabilir ve bu durum, ürünün arızalanmasına veya patlamasına veya 
vücudunuzun yaralanmasına neden olabilir.

 DİKKAT
• Devre kesici anahtarın doğru takıldığından emin olun. Devre kesici anahtar 

doğru takılmazsa, elektrik çarpmasına neden olabilir. Montaj yöntemini kontrol 
etmek için, lütfen üniteyi monte eden destek sağlayan satıcı ya da profesyonel 
bir sağlayıcıya danışın.

• Ünite kapalı bir odada kullanılır ya da başka yanan cihazlarla birlikte 
çalıştırıldığında havalandırma için pencereyi zaman zaman açın. Yetersiz 
havalandırma oksijen eksikliğinden dolayı boğulmaya neden olabilir.

• Pencere ve kapılar açık olarak yüksek nemli ortamda (%80 üzerinde) uzun süre 
çalıştırmaktan kaçının. İç mekan ünitesinde yoğunlaşma olabilir ve mobilyaların 
üzerine damlayabilir.

• Ünite uzun bir süre kullanılmayacaksa ana anahtarı veya devre kesici anahtarı 
kapatın.

• Ünite uzun bir süre çalıştırıldığında bir uzman tarafından bakımın yapılması 
önerilir.

• Yılda en az bir defa dış mekan ünitesi montaj tablasının hasar görüp 
görmediğini kontrol edin. Hasar giderilmezse, ünite düşebilir veya devrilebilir. 
Bu durum yaralanmaya neden olabilir.

• Ön panel/hava fi ltresi/hava temizleme fi ltresini takarken/çıkarırken sağlam bir 
merdiven kullanın. Aksi takdirde düşebilir ya da yaralanabilirsiniz.

• Dış mekan ünitesinin üzerinde durmayın veya ünite üzerine herhangi bir şey 
koymayın. Düşme ve yuvarlanma dolayısıyla yaralanmaya neden olabilir. 
Ünitedeki herhangi bir hasar elektrik çarpmasına neden olabilir. 

• Klima ünitesinden doğrudan gelen hava akımında yanıcı cihazlar kullanmayın. 
Yanıcı cihazların zayıf yanması boğulmaya neden olabilir.

• Dış mekan ünitesinin etrafına herhangi bir şey koymayın ya da etrafına 
yaprakların düşerek toplanmasına izin vermeyin. Yapraklar düşerse, küçük 
hayvanlar içeri girer ve arıza veya yangına neden olabilecek şekilde dahili 
elektrik parçalarına temas edebilir.

• Klima ünitesinden doğrudan gelen rüzgarın olduğu yerlere hayvan veya bitki 
koymayın. Hayvan veya bitki üzerinde negatif etkileri olabilir.

• Boşaltılan suyun dışarı atıldığından emin olun. Su boşaltma işlemi yeterli 
olmazsa, mobilyalara hasar verecek şekilde su sızabilir. Kullanılan montaj 
yönteminin doğruluğunu kontrol etmek için, lütfen üniteyi monte eden destek 
sağlayan satıcı ya da profesyonel bir sağlayıcıya danışın.

• Ünite üzerine içinde sıvı bulunan vazo benzeri kaplar koymayın. Suyun ünitenin 
içine girmesine ve elektrik yalıtımının bozulmasına neden olabilir. Bu durum 
elektrik çarpmasına neden olabilir.

• Yiyecek veya hayvan saklama ya da bitkileri, hassas aygıtları veya sanat 
eserlerini sergileme gibi özel uygulamalar için kullanmayın. Gemilerde veya 
başka araçlarda kullanmayın. Klima ünitesinde arızaya neden olabilir. Ayrıca, 
bu öğelere hasar verebilir.

• Ünite altına başka elektrikli cihaz ya da mobilya yerleştirmeyin. Su damlacıkları 
düşerek hasar veya arızaya neden olabilir.

• Temizlerken ünitenin çalışmasını durdurmalı ve devre kesici anahtarı 
kapatmalısınız. İç taraftaki fan yüksek hızda dönüyor olabileceğinden 
yaralanmaya neden olabilir.

• Ana klima ünitesini suyla yıkamayın. Elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Ön panel/hava fi ltresi temizlendikten sonra suyu silip kurumaya bırakın. Su 

kalırsa, elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Ön panel çıkarıldığında, ünitenin metal parçalarına dokunmayın. 

Yaralanmanıza neden olabilir.
• Hava emiş kısmına ve ünitenin alüminyum kanatçıklarına dokunmayın. 

Yaralanmanıza neden olabilir.
• Fırtına ve yıldırım sesi duyarsanız, üniteyi durdurun ve devre kesici anahtarı 

ayırın. Yıldırım çarparsa, arızaya neden olabilir.

• Uzaktan kumanda ünitesinin pilleri:
- Kutupları (+) ve (-) doğru yerleştirilmelidir.
-  Yeniden şarj edilmemelidir.
-  “Önerilen kullanım süresi” dolmuş pilleri kullanmayın.
-  Kullanılmış pilleri uzaktan kumandada bırakmayın.
-  Farklı pil tiplerini karıştırmayın ya da yeni pilleri eskileriyle karıştırmayın.
-  Pilleri doğrudan lehimlemeyin.
-  Pilleri kısa devre yapmayın, sökmeyin, ısıtmayın veya ateşe atmayın. Piller 

doğru şekilde atılmazsa, yanık veya yaralanmalara neden olacak şekilde 
patlayabilir ya da sıvı sızıntısı yapabilir. Sıvıya temas edilirse, suyla iyice 
yıkayın. Aygıtlara temas ederse, doğrudan teması önlemek için temizleyin.

-  Çocukların erişebileceği yerlere koymayın. Pil yutulursa, derhal bir doktora 
danışın.

• Üretici bu kılavuzdaki açıklamalara uyulmamasından kaynaklanan hasarlardan 
dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

“EEE yönetmeligine uygundur”
Klimanıza ilişkin daha ayrıntılı bilgiler için ürün tanıtım broşürlerine, gerektiğinde Alarko Carrier Yetkili Satıcı ve Servislerine ulaşabilmek için 444 0 128 numaralı Müşteri 
Danışma Hattımıza başvurabilirsiniz.

1 2 3 4 5

6

1   İÇ ÜNİTE EKRANI

1  Hi POWER

2  FILTER

3 ÖN ISIRMA/BUZ ÇÖZME

4  TIMER

5  OPERATION

6  RESET düğmesi
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Not:
• Ürünle birlikte verilen Uzaktan Kumanda kablosuz türündedir yani bir kablo 

olarak da kullanılabilir. Kablolu kumandanın gerekli olması durumunda, 
lütfen kurulum talimatlarında bulunan “Uzaktan Kumandayı Kablolu olarak 
Bağlama” bölümüne bakın.

• Kablolu çalıştırmada, kullanıcı Klimanın güç kaynağını kapattığında uzaktan 
kumanda başlangıç durumuna döner (PRESET, TIMER ve CLOCK başlatma 
konumuna döner).

4 UZAKTAN KUMANDA

1  Kızılötesi sinyal verici

2  Start/Stop (Başlar/Durdur) düğmesi ( )

3  Mod seçme düğmesi ( )

4  Sıcaklık düğmesi ( )

5  Fan hızı düğmesi ( )

6  Panjur hareket düğmesi ( )

7  Panjur ayar düğmesi ( )

8 Zamanlayıcı Açık düğmesi ( )

9  Zamanlayıcı kapalı düğmesi ( )

!  ECO uyku düğmesi ( )

"  Ayar düğmesi ( )

#  Temizleme düğmesi ( )

$  Hafıza ve Preset düğmesi ( )

%  Yüksek güç düğmesi ( )

&  Ekonomi düğmesi ( )

(  Sessiz düğmesi ( )

)  Filtre sıfırlama düğmesi ( )

~ Saat ayarlama düğmesi ( )

+  Kontrol düğmesi ( )

,  Sıfırlama düğmesi ( )

1   tuşuna basın : Panjuru 
istediğiniz dikey pozisyonda ayarlayın.

2
 tuşuna basın : Havayı otomatik 

olarak dolaştırın ve bir defa daha 
basarak durdurun.

3 Dikey yön vermek için, elinizle ayarlayın.

Not:
• Panjurları elle hareket ettirmeyin.
• Panjurlar çalışma modunda otomatik olarak ayarlanabilir.

2 KULLANIM ÖNCESİ HAZIRLIK
Filtreleri Hazırlama

1. Hava giriş ızgarasını açın ve hava fi ltrelerini çıkarın.
2. Filtreleri takın (aksesuar sayfasındaki ayrıntılara bakın).

Pilleri Takma (kablosuz çalıştırma kullanıldığında.)
1. Pil bölmesi kapağını çıkarın.
2. 2 yeni pili (AAA boyunda), (+) ve (–) 

konumlarına göre takın.

Saat Ayarı
1. Kalem ucuyla  düğmesini itin.

 Zaman göstergesi yanıp sönerse sonraki adım 
2’ye gidin.

2.  veya  : düğmesine basarak 

 saat ayarını yapın.

3.  tuşuna basın  : Süreyi ayarlayın.

Uzaktan Kumandanın Sıfırlanması

Kalem ucuyla  düğmesini itin veya
1. Pili çıkarın.

2.  tuşuna basın.

3. Pili takın.

5 OTOMATİK ÇALIŞMA

Soğutma, ısıtma veya sadece fan çalışmasını otomatik olarak seçmek, fan hızını

1.  tuşuna basın : A modunu seçin.

2.  tuşuna basın : İstediğiniz sıcaklığı ayarlayın.

3.  tuşuna basın : AUTO, LOW  , LOW+ , MED  , MED+  , 

veya HIGH  seçeneklerinden birini seçin.

3 HAVA AKIŞI YÖNÜ

7 KURUTMA ÇALIŞMA

Nem alma için, yeterli soğutma performansı otomatik olarak kontrol edilir.

1.  tuşuna basın : Kuru  seçeneğini seçin.

2.  tuşuna basın : İstediğiniz sıcaklığı ayarlayın.

8 YÜKSEK GÜÇTE ÇALIŞMA (Hi-POWER)

Daha hızlı bir soğutma ya da ısıtma işlemi amacıyla oda sıcaklığını ve hava akışını 
otomatik olarak kontrol etmek için (DRY (Kuru) ve FAN ONLY (SADECE FAN) 
modları hariç).

  tuşuna basın : Çalışmayı başlatın ve durdurun.

9 ECO ÇALIŞMA

Enerji tasarrufu amacıyla odanın otomatik olarak kontrol edilmesi için (DRY (Kuru) 
ve FAN ONLY (SADECE FAN) modları hariç).

 tuşuna basın : Çalışmayı başlatın ve durdurun.

Not:   Soğutma işlemi: ayarlanan sıcaklık 2 saat boyunca saatte 1 derece artar 
(azami 2 derece artış). Isıtma işleminde ise ayarlanan sıcaklık azalacaktır.

10 GEÇİCİ ÇALIŞMASI
Uzaktan kumada cihazının kaybolması veya pilinin 
bitmesi halinde

• RESET düğmesine basıldığında, ünite uzaktan 
kumanda cihazı kullanılmadan da çalışıp durabilir.

• Çalışma modu OTOMATİK çalışmaya getirilir, 
sıcaklık ayarı 24°C yapılır ve fan çalışması da 
otomatik hıza ayarlanır.

11 TIMER / ZAMANLAYICI ÇALIŞMASI
Zamanlayıcıyı klima çalışırken ayarlayın.

ON Timer (Zamanlayıcıyı AÇIK) 
Ayarlama

OFF Timer (Zamanlayıcıyı KAPALI) 
Ayarlama

1  tuşuna basın :  İstediğiniz ON 
Süresini ayarlayın.

 tuşuna basın :  İstediğiniz OFF 
Süresini ayarlayın.

2  tuşuna basın :  Süreyi ayarlayın.  tuşuna basın : Süreyi ayarlayın.

3  tuşuna basın :  Zamanlayıcıyı iptal 
etme.

  tuşuna basın :  Zamanlayıcıyı iptal 
etme.

Günlük zamanlayıcı kullanıcının AÇIK ve KAPALI zamanlayıcıların her ikisini 
de ayarlamasını sağlar ve günlük olarak etkinleştirilir.

Günlük Zamanlayıcıyı Ayarlama

1   tuşuna basın :  ON timer ayarlar. 3  tuşuna basın.

2  tuşuna basın :  OFF timer ayarlar. 4
 Sırasında veya  işareti yanıp 

sönerken   düğmesine basın.

• Günlük zamanlayıcı etkinleştirildiği sürece, her iki ok da ( , ) görüntülenir.

Not:
• Uzaktan kumandayı, iç ünite ile iletişim kurabilecek şekilde tutun; aksi halde, 

15 dakikaya kadar zaman farkı oluşabilir.

•  Ayar aynı işlemin bir sonraki tekrarı için kaydedilir.

6 SOĞUTMA / ISITMA / SADECE FAN ÇALIŞTIRMA

1.  tuşuna basın : Soğuk , Sıcak , veya Sadece Fan  modunu 
seçin.

2.  tuşuna basın : İstediğiniz sıcaklığı ayarlayın.

 Soğutma: Min. 17°C, Isıtma: Maks. 30°C, Sadece Fan: Sıcaklık gösterilmiyor

3.  tuşuna basın : AUTO, LOW  , LOW+ , MED  , MED+  , 

veya HIGH  seçeneklerinden birini seçin.
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12  ÖNCEDEN AYARLI ÇALIŞMA (PRESET)
Gelecekteki kullanım için tercih ettiğiniz çalışmayı ayarlayın. Ayar ünite tarafından 
bir sonraki çalışma için ezberlenir (hava akış yönü dışında).

1. Tercih ettiğiniz çalışmayı seçin.

2. Ayarları hafızaya almak için  3 saniye basın ve basılı tutun. P 
işareti belirir.

3.  tuşuna basın : Önceden ayarladığınız işlemi başlatın.

13  OTOMATİK OLARAK YENİDEN ÇALIŞMA İŞLEMİ
Klimayı, elektrik arızası sonrasında otomatik olarak yeniden çalıştırmak için 
(Ünitenin gücü açık konumda olmalıdır).

Ayar
1. Çalışmayı başlatmak için iç ünitedeki RESET düğmesine basın ve 3 saniye 

basılı tutun (5 saniye boyunca 3 bip sesi duyulur ve OPERATION lambası 
saniyede 5 kez yanıp söner).

2. Çalışmayı iptal etmek için iç ünitedeki RESET düğmesine basın ve 3 saniye 
basılı tutun (3 bip sesi duyulur, ancak OPERATION lambası yanıp sönmez).
• Açma veya kapatma zamanlayıcısı ayarlanmışsa, AUTO RESTART 

OPERATION (otomatik yeniden çalışma) etkinleşmez.

14  SESSİZ ÇALIŞMA
Çok düşük fan hızında sessiz çalışma için (KURU mod dışında).

 tuşuna basın : Çalışmayı başlatın ve durdurun.

Not:   Belirli koşullar altında QUIET (Sessiz) çalışma düşük ses özellikleri 
nedeniyle uygun soğutmayı veya ısıtmayı yapmaz.

15  ECO UYKU ÇALIŞMASI
Uyku modunda enerji tasarrufu sağlamak için hava akışı otomatik olarak kontrol 
edilir ve otomatik olarak OFF (Kapalı) konumuna geçilir.

 tuşuna basın : Zamanlayıcının kapanacağı 1, 3, 5 veya 9 saat 

seçeneğini seçin.

Not:   Soğutma işleminde, ayarlanan sıcaklık 2 saat boyunca saatte 1 derece 
artar (azami 2 derece artış). Isıtma işleminde ise ayarlanan sıcaklık 
azalacaktır.

16 BAKIM

 İlk olarak, sigortayı kapatın.

Filtrenin Sıfırlanması (Yalnızca bazı modeller)
FILTER lambası yanıyorsa, fi ltrenin temizlenmesi gerekir.
Bu lambayı söndürmek için iç ünitedeki RESET düğmesine veya uzaktan kumanda 
üzerindeki FILTER düğmesine basın.

İç Ünite ve Uzaktan Kumanda
• İç üniteyi ve uzaktan kumandayı gerektiğinde nemli bir bezle silin.
•  Benzin, tiner, cila veya kimyasal temizleyiciler kullanmayın.

17  ÇALIŞMA VE PERFORMANS
1. Üç dakikalık koruma özelliği: Ünitenin bir anda yeniden çalıştırılması veya 

AÇIK konuma getirilmesi onucunda 3 dakika etkin olmasını engellemek için.
2. Ön ısıtma işlemi: Sıcak hava üfl emeden önce üniteyi 5 dakika ısıtın.
3. Sıcak hava kontrolü: Oda ısısı ayarlanan ısıya geldiğinde, fan hızı otomatik 

olarak düşer ve dış ünite durur.
4. Otomatik buz çözme: Buz çözme işlemi sırasında fanlar durur.
5. Isıtma kapasitesi: Isı dışarıdan emilir ve odanın içine verilir. Dışarıdaki 

sıcaklık çok düşükse, klimayla birlikte başka bir ısınma cihazı kullanılması 
önerilir.

6. Kar birikmesi ile ilgili görüşler: Dış üniteyi, karın birikmeyeceği, yaprakların 
ve mevsimlere bağlı maddelerin birikemeyecekleri bir yere kurun.

7. Ünite çalışırken bazı küçük çatırdama sesleri çıkabilir. Plastik maddenin 
genleşmesi/büzülmesi söz konusu olduğundan, bu ses gayet normaldir.

Not:  Isıtma modeli için madde 2-6

Klima çalışma koşulları

Isı.

Çalıştırma
Dışarıdaki Sıcaklık Oda Sıcaklığı

Isıtma –15°C  24°C 28°C’den az

Soğutma –10°C  46°C 21°C  32°C

Kuru –10°C  46°C 17°C  32°C

Ünite çalışmıyor.
Soğutma ve Isıtma anormal derecede 

düşük seviyede.

• Ana güç şalteri kapalı.

•  Sigorta elektriği kesmek için 

etkin durumda.

•  Elektrik akımı kesik.

•  ON timer ayarlanmış.

• Filtreler tozla kaplanmış.

•  Isı düzgün ayarlanmamış.

•  Pencereler ve kapılar açık.

•  Cihazın dış ünitesindeki hava giriş ve 

çıkışları tıkalı.

•  Fan hızının ayarı çok düşük.

•  Çalışma modu FAN veya DRY.

19 UZAKTAN KUMANDA A-B SEÇİMİ
Yan yana iki iç ünitenin kurulu olduğu durumlarda, uzaktan kumandanın üniteler 
üzerindeki kullanımını birbirinden ayırmak içindir.

Uzaktan Kumanda B Ayarı.
1. İç ünite üzerindeki RESET düğmesine basarak klima cihazını açın.
2. Uzaktan kumandayı iç üniteye doğrultun.

3. Uzaktan Kumanda üzerindeki    düğmesini kalem ucuyla itin ve basılı 
tutun. Ekrana “00” ibaresi gelir.

4.  düğmesini iterken  tuşuna basın. Ekrandaki “00” silinir, bunun 

 yerine “B” işareti ekranda görünür ve klima cihazı KAPALI (OFF) konumuna 
geçer. Uzaktan Kumanda B hafızaya alınmış olur.

Not:  1. Uzaktan Kumandanın A ayarını yapmak için yukarıdaki işlemi tekrarlayın.
  2. Uzaktan Kumanda A ayarını yapınca ekranda “A” görünmez.
  3. Uzaktan Kumandanın fabrika çıkışındaki varsayılan ayarı A’dır.

18  PRATİK ÇÖZÜMLER (KONTROL NOKTASI)
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