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 Dİ 

KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDANIN KULLANIM AÇIKLAMALARI 

■ Uzaktan kumanda iki alkali pil (1,5 Volt) kullanır. 

■ Eski piller ile yeni pilleri veya farklı tiplerde pilleri birlikte kullanmayın, aksi takdirde uzaktan kumanda 
arızalanabilir. 

■ Eğer uzaktan kumanda iki aydan uzun bir süre boyunca kullanılmayacaksa, lütfen pillerini çıkarın. 
Aksi takdirde piller akabilir ve bu uzaktan kumandaya zarar verebilir. 

■ Normal kullanımda ortalama pil ömrü yaklaşık 6 aydır 
Eğer iç üniteden bip sesi gelmiyorsa ya da uzaktan kumanda 

üzerindeki göstergesi yanmıyorsa pilleri değiştirin. 

■ Uzaktan kumandanın maksimum çalışma mesafesi yaklaşık 8 metredir. 
■ İstenilen fonksiyonların tuşlarına basıldığı zaman uzaktan kumandanın ileticisinin iç cihazın alıcısına doğru 

tutulması gereklidir. Sesli bir onaylama mesajı (bip) sinyalin alındığını gösterecektir. 
■ Perdeler, kapılar veya uzaktan kumanda ile iç cihaz arasında bulunabilecek başka eşyaların uzaktan kumanda 

sinyallerinin iç cihaza ulaşmasını engelleyebileceği için, arada bu tür engeller bulunmaması gereklidir. 
■ Sinyalin doğru alınmasını etkileyebileceği için, iç ünitenin alıcısının doğrudan güneş ışınına maruz 

kalmaması gereklidir, aksi takdirde klima düzgün çalışmayabilir. Doğrudan güneş ışığını önlemek üzere 
perdeleri kapatın. 

■ Uzaktan kumandayı sudan uzak tutun. Uzaktan kumandayı düşürmeyin. 
■ Uzaktan kumandanın tuşlarına basmak için asla sivri uçlu nesneler kullanmayın. 
■ Uzaktan kumandayı her türlü sıvılardan koruyun. 
■ Eğer diğer elektrikli cihazlar uzaktan kumandayı olumsuz etkilerse, bu cihazları uzaklaştırın. 
■ Bu ürünü ayrıştırılmamış şehir atıkları ile birlikte atmayın. Pillerin doğru biçimde bertaraf edilmesi için yerel 

yasalara bakın. 

 

Pillerin Doğru Bertaraf Edilmesi 

- Klimanızda bulunan pillerin üzerinde bulunan bu işaret, 2013/56/EU sayılı AB yönetmeliğinin 20. maddesinin II eki 
uyarınca son kullanıcılar için bir bilgilendirmedir. 

- Kullanım ömürlerinin sonunda, piller genel ev atıklarından ayrı olarak bertaraf edilmelidir. Lütfen pilleri belediyelerin 
toplama noktalarına veya geri dönüşüm merkezlerine bırakarak doğru bir şekilde bertaraf edilmelerini sağlayın. 



 

1. HIZLI BAŞLANGIÇ 

* Opsiyonel Fonksiyonlar: 
Bu fonksiyonlar uzaktan 
kumandanızda bulunmayabilir veya 
klimanızda herhangi bir işlem 
yapmayabilir. 

PİLLERİ TAKIN SEÇME MODU SICAKLIK SEÇİMİ 

FAN DEVRİ SEÇİMİ 
UZAKTAN KUMANDAYI 
CİHAZA DOĞRU TUTUN 

GÜÇ TUŞUNA BASIN 



 

2. GÖSTERGE VE TUŞLAR 

2,1 GÖSTERGE 
Uzaktan kumandaya enerji verildiği zaman aşağıdaki bilgiler gösterilir. 

AÇIK/KAPALI göstergesi 

Cihaz çalıştırıldığında bu sembol 
görünür ve kapatıldığında 
kaybolur. 

İletim göstergesi 

Uzaktan kumanda iç 
üniteye sinyal 
gönderdiği zaman yanar 

X-ECO özelliği aktif edildiği 
zaman görüntülenir. 

Pil göstergesi 

Düşük pil düzeyini algılama 

Sıcaklık/Zamanlayıcı göstergesi 

Varsayılan olarak ayar sıcaklığını 
ya da AÇMA/KAPATMA 
ZAMANLAYICISI kullanıldığında 
zaman ayarını görüntüler 
• Sıcaklık aralığı: 17-30°C 
• Zaman ayarı aralığı: 

0-24 saat 

FAN modunda çalışma sırasında boş 
görünür. 

Fan devri gösterimi 

Seçilen fan devrini görüntüler: 

Düşük devir 

Orta devir 

Yüksek devir 

OTOMATİK 

Otomatik fan devri 

Fan devri OTOMATİK veya 
NEM ALMA modunda 
ayarlanamaz. 

MOD göstergesi 

Anlık modu 
aşağıdakiler ile 
birlikte görüntüler: 

AÇMA ZAMANLAYICISI 

göstergesi 

AÇMA ZAMANLAYICISI 
ayarlandığı zaman görüntülenir 

KAPATMA ZAMANLAYICISI 
göstergesi. 

KAPATMA ZAMANLAYICISI 
ayarlandığı zaman görüntülenir 

Sessiz özelliği 

göstergesi 

Beni izle özelliği 

göstergesi 

KİLİT özelliği 

göstergesi 

Bu ünitede 

kullanılamaz 

Bu ünitede 

kullanılamaz 

Uyku modu göstergesi 

Not: 

Şekilde gösterilen tüm simgeler, işlevlerin açıkça anlaşılması için kullanılmıştır. Ancak normal çalışma 
sırasında sadece ilgili simgeler gösterge panelinde gösterilecektir. 



 

2.2 TUŞLAR 

Açma/Kapatma 
Çalışmayı başlatmak 
için basın. Durdurmak 
için bir kez daha basın. 

Mod 
Çalışma modunu dönüşümlü 
olarak seçmek için mod tuşuna 
basın. 

Benim Modum 
Favori ön ayarlarınızı hafızaya 
almak veya bu ayarları kullanmak 
için basın. 

Salınım 
Yatay panjur hareketini 
başlatır ve durdurur. 

Sabit 
Hava akış yönünü istenilen 
yükseklikte ayarlamak için 
kullanılır. Her basışta hava 
akışı ayar kanatçığı 6 
derece yön değiştirir. 

LED— 
LED ekranı açmak/kapatmak 
için basın. Tazelik 
fonksiyonunu aktif etmek veya 
devre dışı bırakmak için 2 
saniye daha basılı tutun. 

EKO Uyku — 

Uyku moduna girmek için 
basın 

NOT: 
1. Yukarıdaki şekilde tüm özellikleri gösterilmiştir. Belirli bir model için ise sadece ilgili parçalar gösterilmiştir. 
2. Tuş tasarımı, sizin uzaktan kumandanızdan biraz farklı olabilir. 

Sıcaklık Yükseltme 
Sıcaklık değerini 1°C 
aralıklarla artırır. 
En yüksek sıcaklık 30°C'dir 

Fan Devri 
Fan devrini seçmek için 
basın. 

Sıcaklık Düşürme 
Sıcaklık değerini 1°C 
aralıklarla düşürür. 
En düşük sıcaklık 17°C'dir 

X-ECO 
Enerji verimliliği moduna 
geçmek için kullanılır. 

AÇMA ZAMANLAYICISI 
Açma ve kapatma 
zamanlayıcısı ayarlarını 
yapmak için basın. 

Yüksek Güç (Turbo) 
Yüksek güç fonksiyonunu aktif 
etmek/devre dışı bırakmak için 
basın. Kendini temizleme 
fonksiyonunu aktif etmek/devre 
dışı bırakmak için 2 saniye 
daha basılı tutun. 

Beni İzle 
Beni izle fonksiyonunu aktif 
etmek için basın. Akıllı göz 
fonksiyonunu aktif etmek veya 
devre dışı bırakmak için 2 saniye 
daha basılı tutun. 



 

OTOMATİK modu seçin İstediğiniz sıcaklığı ayarlayın Klimayı çalıştırın 

AUTO 
(OTOMA

TİK) 
Modu 

    

 
NOT: 
1. Isı pompalı sistemlerde OTOMATİK modda, klima odanın anlık sıcaklığı ile ayar sıcaklığı 
arasındaki farkı algılayarak Soğutma, Isıtma veya Fan modunu otomatik olarak seçebilir. 
2. Sadece soğutmalı sistemlerde OTOMATİK modda, klima odanın anlık sıcaklığı ile ayar sıcaklığı 
arasındaki farkı algılayarak sadece Soğutma veya Fan modunu otomatik olarak 
3. OTOMATİK modda, fan devri ayarlanamaz. 

 SOĞUTMA/ISITMA 
modunu seçin Sıcaklığı ayarlayın 

Fan devrini 
ayarlayın Klimayı çalıştırın 

SOĞUT
MA veya 
ISITMA 
modu 

    

 

NEM ALMA modunu seçin Sıcaklığı ayarlayın Klimayı çalıştırın 

NEM 
ALMA 
modu 

   

 

NOT: 

NEM alma modunda, zaten otomatik olarak kontrol edildiği için, fan devri ayarlanamaz. 

 

FAN modunu seçin Fan devrini ayarlayın Klimayı çalıştırın 
FAN 

Modu 

   

 

 

3. TEMEL FONKSİYONLARIN KULLANIMI 

3.1 TEMEL İŞLEMLER 

DİKKAT Çalıştırmadan önce, cihazın fişinin takıldığından ve enerji olduğundan emin olun. 



 

3.2 ZAMANLAYICI FONKSİYONU 

AÇMA/KAPATMA ZAMANLAYICISI - Cihazın ne kadar süre sonra otomatik olarak açılacağını/kapanacağını ayarlar. 

Uzaktan kumandayı cihaza doğru 
tutun ve 2 saniye bekleyin, AÇMA 
ZAMANLAYICISI aktif olacaktır. 

Cihazın açılmasını istediğiniz 
zamanı ayarlamak için Sıcaklık 
yukarı veya aşağı tuşuna birkaç 
kez basın. 

Otomatik AÇILMA 
zamanını başlatmak 

için basın. 

AÇMA 

ZAMANLA
YICISI 

Otomatik KAPATMA 
zamanını başlatmak 

için basın. 

Cihazın kapatılmasını istediğiniz 
zamanı ayarlamak için Sıcaklık 
yukarı veya aşağı tuşuna birkaç kez 
basın. 

Uzaktan kumandayı cihaza doğru 
tutun ve 2 saniye bekleyin, 
KAPATMA ZAMANLAYICISI aktif 
olacaktır. 

KAPATMA 

ZAMANLA
YICISI 

NOT: 
1. AÇMA ZAMANLAYICISI veya KAPATMA ZAMANLAYICISI sırasında, 10 saate kadar tuşa her basıldığında 

30 dakikalık artışlar olur. 10 saat ile 24 saat arasında bu artışlar 1 saatlik olur. (Örneğin 2,5 saat değerine 
ayarlamak için tuşa 5 kez, 11 saat değerine ayarlamak için ise 21 kez basın) 24 saate ulaşıldığında zaman 
ayarı yeniden 0.0 değerine dönecektir. 

2. Her iki fonksiyonu da zaman ayarını 0.0h değerine getirerek iptal edebilirsiniz. 

AÇMA ve KAPATMA ZAMANLAYICISI ayarı (örnek). 

Zamanlayıcı 
çalışmaya 
başlar 

Ünite 
kapanır 

AÇIK 

Ünite 
kapanır 

KAPALI 

Örnek: Eğer o anki saat 13:00 ise, 
zaman ayarı yukarıdaki gibi 
yapıldığında cihaz 2,5 saat sonra 
(15:30) açılacak ve saat 18:00 
olduğunda kapanacaktır. 

2,5 saat sonra 

5 saat sonra 

O andaki saat 
13:00 



 

4. GELİŞMİŞ FONKSİYONLARIN KULLANIMI 

Salınım tuşuna basın 

Salınım 

Salınım tuşuna basıldığında yatay panjur 
otomatik olarak yukarı ve aşağı salınacaktır. 
Durdurmak için tuşa yeniden basın. 

Bu tuşa 2 saniyeden uzun süreyle basıldığında, 
dikey panjur salınım fonksiyonu aktif edilir. 
(Modele bağlıdır) 

Sabit tuşuna basın. 

Sabit 

Tuşa her basıldığında yatay panjur 6 derecelik bir açıyla hareket 
edecektir. Tercih ettiğiniz panjur pozisyonuna ulaşıncaya kadar tuşa 
basmaya devam edin. 

Soğutma/Isıtma modunda EKO Uyku tuşuna basın. 

İlk 2 saatte, ayar sıcaklığı saat başına 
1°C yükselecek (soğutma) veya 
düşecektir (ısıtma). Detaylar için 
lütfen KULLANIM KILAVUZUNA 
bakın. 

EKO 

Uyku 

Bu Uyku fonksiyonu enerji tasarrufu sağlar ve vücut metabolizmanız ile aynı düzende çalışarak 
geceleri daha rahat uyumanıza yardımcı olur. 

Bu tuşa 2 saniyeden uzun süreyle basın 

Benim 

Modum 

Cihaz mevcut ayar 
modunu, sıcaklık 
değerini ve fan devrini 
hafızaya alacaktır. 

Bu tuşa basın 

Cihaz, son yaptığınız 
ayarlar ile çalışacaktır. 

Benim Modum fonksiyonu, favori ayarlarınızın (mod, sıcaklık ve fan devri) hafızaya alınmasına veya bu 
ayarların geri çağrılmasına olanak sağlar. Hafızaya alınmış varsayılan ayarlar, OTOMATİK mod, 26°C ve 
OTOMATİK fan devri şeklindedir. 



 

SOĞUTMA veya ISITMA çalışma modunda bu tuşa 2 saniyeden uzun süreyle basılı tutun 

Beni İzle 
veya Akıllı 

göz 

Uzaktan kumanda, 
bulunduğu yerdeki anlık 
sıcaklık değerini 
gösterecek ve her 3 
dakikada bir bu sinyali iç 
cihaza gönderecektir. 

Akıllı göz özelliği 
enerjilenir. 

Beni izle fonksiyonunu aktif etmek için bu tuşa basın. 
Bu fonksiyon, uzaktan kumandanın sensörüne dayalı 
olarak oda sıcaklığını ayarlayabilir ve rahat etmenizi 
sağlar. 
Not: Lütfen uzaktan kumandayı, iç cihazın sinyalini 
alabileceği bir yere koyun. 

Bu tuşa 2 saniyeden uzun süreyle basılı tutulduğunda, 
akıllı göz fonksiyonu aktif edilir ve odada bulunan 
kişileri tespit eder. (Modele bağlıdır) 

Bu tuşa 2 saniyeden uzun süreyle basın 

İyon jeneratörü veya 
Plazma toz toplama cihazı 
(modele bağlıdır) 
enerjilenir. 

LED tuşuna basın 

LED veya 
Tazelik 

İç ünitenin göstergesini açmak ve kapatmak için bu 
tuşa basın. 

Bu tuşa 2 saniyeden uzun süreyle basıldığında, taze 
fonksiyonu aktif edilir ve havadaki polenlerin ve kirletici 
maddelerin temizlenmesine yardımcı olur. (Modele 
bağlıdır) 

SOĞUTMA veya NEM ALMA Modunda bu tuşa 2 
saniyeden uzun süreyle basın 

Batarya kuruyuncaya 
kadar cihaz düşük fan 
devrinde çalışacaktır. 
Temizlik işlemi 15~30 
dakika sürer ve bu sürenin 
sonunda cihaz otomatik 
olarak kapanır. 

Bu tuşa basın 

Yüksek Güç 
(Turbo) veya 
Kendini 
Temizleme 

Ayar sıcaklığına hızla 
ulaşmak için, cihaz en 
yüksek kapasite çıkışında 
çalışacaktır. 

Yüksek Güç (Turbo) fonksiyonunu aktif etmek için 
bu tuşa basın. Ayar sıcaklığına en kısa sürede 
ulaşılabilmesine olanak sağlar. Devre dışı 
bırakmak için tuşa yeniden basın. (Modele bağlıdır) 

Bu tuşa 2 saniyeden uzun süreyle basıldığında, ısı 
eşanjörü etrafında bakterilerin üremesini engellemek 
için cihaz kendini temizleyecektir. (Modele bağlıdır) 



 

4. GELİŞMİŞ FONKSİYONLARIN KULLANIMI 

ISITMA Modunda ve 17°C ayar sıcaklığında bir saniye içinde bu tuşa iki kez basın. 

Cihaz yüksek fan devrinde 
çalışacak (kompresör 
devrede olacak) ve sıcaklık 
ayarı otomatik olarak 8°C 
değerine ayarlanacaktır. 

F.P. 

Not: Bu fonksiyon sadece ısı pompalı klima içindir. 
Buzlanmaya karşı koruma fonksiyonunu aktif etmek için ISITMA Modunda ve 17°C ayar 
sıcaklığında bu tuşa 2 kez basın. Soğuk kış günlerinde oda sıcaklığının 0°C (donma noktası) 
üzerinde kalmasına yardımcı olacaktır. Bu fonksiyon çalışıyorken Açma/Kapatma, Mod, Fan ve 
Sıcaklık tuşlarına basıldığında fonksiyon iptal edilecektir. 

Kilit Modu 1 fonksiyonunu aktif etmek için tuşu ile
1
 tuşuna aynı anda 2 saniyeden uzun süreyle basın. 

Kilit 
Modu 

1 

Kilit sembolü gösterilir 

ve  tuşlarına 2 saniyeden uzun süreyle basarak Kilit modu 1 fonksiyonuna girin. Kilit modu 1 sırasında, kilit 
açmak için bu iki tuşa birlikte yeniden basılmadığı sürece hiçbir tuş çalışmayacaktır. 

Kilit Modu 2 fonksiyonunu aktif etmek için ZAMANLAYICI tuşu İle X-EKO tuşuna aynı anda 2 saniyeden uzun 
süreyle basın. 

Kilit 
Modu 

2 

Kilit modu 2 için ZAMANLAYICI ile X-ECO tuşlarına aynı anda 2 saniyeden uzun süreyle basın. Kilit modu 
2 sırasında, kilit açmak için bu iki tuşa birlikte yeniden basılmadığı sürece, AÇMA/KAPATMA, AÇMA 
ZAMANLAYICISI ve KAPATMA ZAMANLAYICISI dışında hiçbir tuş çalışmayacaktır. 

Sessiz fonksiyonunu aktif etmek/devre dışı bırakmak için Fan tuşuna 2 saniyeden uzun süreyle basılı tutun. 

Kilit sembolü gösterilir 

Sessiz 

Kompresörün düşük devirde çalışması nedeniyle, soğutma veya ısıtma kapasitesi yeterli gelmeyebilir. 
Sessiz fonksiyonunu iptal etmek için AÇMA/KAPATMA, Mod, Uyku tuşuna basın, F.P veya Kendini 
temizleme fonksiyonunu aktif edin. (Modele bağlıdır) 



 

Enerji verimlilik moduna girmek için SOĞUTMA modunda bu tuşa basın. 

Cihaz enerji verimliliği 
moduna girecektir. X-ECO 

Not: Bu fonksiyon sadece ısı pompalı klimalarda SOĞUTMA modunda kullanılabilir. 
Soğutma modundayken bu butona bastığınızda uzaktan kumanda, enerji tasarrufu sağlamak için 
otomatik olarak sıcaklığı 24°C'ye ayarlar ve fan devrini Otomatik ayarına getirir (yalnızca eğer 
ayarlı sıcaklık 24°C'nin altında ise). Eğer ayarlı sıcaklık 24°C üzerinde ise, X-EKO butonuna 
bastığınızda fan devri Otomatik ayarına getirilir, ayarlı sıcaklık değiştirilmez. 

Not: 
X-EKO tuşuna basılması, çalışma modunun değiştirilmesi veya ayarlı sıcaklığın 24°C'nin altına 
ayarlanması EKO çalışmasını durdurur. 
EKO çalışması sırasında ayarlı sıcaklık 24°C veya üzerinde olmalıdır; aksi halde yetersiz soğutma 
meydana gelebilir. Eğer rahatsız olursanız durdurmak için X-EKO butonuna tekrar basmanız 
yeterlidir. 

Uzaktan kumanda modunu aşağıdaki sıralama ile değiştirmek için, piller takıldıktan sonraki 3 
dakika içinde, Mod ve Fan tuşlarına 3 saniyeden uzun süreyle basılı tutun. 

Soğutma ve 
Isıtma 

Sadece 
Soğutma 

Sadece 
Isıtma 

Soğutma ve Isıtmalı model uzaktan kumandasında: Otomatik, Soğutma, Nem Alma, Isıtma ve 
Fan modu seçilebilir. Sadece Soğutmalı model uzaktan kumandasında: Sadece Soğutma, Nem 
Alma ve Fan modu seçilebilir. 
Sadece Isıtmalı model uzaktan kumandasında: Sadece Isıtma ve Fan modu seçilebilir. 

Soğutma ve 
Isıtma 

Sadece 
Soğutma 

Sadece 
Isıtma 

Soğutma 
ve Isıtma 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


