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Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!
Değerli Müșterimiz,
Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ișlemlerinden geçirilen üründen en iyi
verimi almanızı istiyoruz.
Bu nedenle, ürünü kullanmadan önce kullanma kılavuzunun tamamını dikkatle okuyun
ve bir bașvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü bir bașkasına devretmeniz halinde,
kılavuzu da verin.

Kullanma kılavuzu ürünü hızlı ve güvenli bir șekilde
kullanmanıza yardımcı olur.

yerde saklayın.
Bu kullanma kılavuzunun bașka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın.
Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir șekilde belirtilmiștir.
t#VàSàOTUNBWFTPļVUNBBNBDZMBàSFUJMNJŗCJSJLMJNMFOEJSNFDJIB[ES.

Semboller ve açıklamaları
Kullanma kılavuzunda șu semboller yer almaktadır:
C Önemli bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları.
A Can ve mal açısından tehlikeli durumlara karșı uyarı.
B Elektrik çarpmasına karșı uyarı.
Yanıcı maddeye karșı uyarı.
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Klimanız

Genel görünüm
İç ünite

1
2

10
3
4
5
6
9

12345678910-

Hava Hiriși
Hava Giltresi
Ön Qanel
Sinyal Blıcı
Gizli HÚTUFSHF
Manuel Îalıștırma Uușu
İonizer
Yatay Lanat
Hava Îıkıș Lanalı
3M Giltre

8

7

Çalıșma durumu gösterge ekranı

1

12345-

4

2

5

3

Dijital Hösterge
Açma/Kapama ıșığı
Zamanlayıcı-Uyku modu
Defrost ıșığı
Wi'Jıșığı

4

Dıș ünite

1- İç-Dıș ünite boru bağlantı vanaları
2- Hava giriș menfezi (arkaEB ve yanda)
3- Hava çıkıș menfezi

5

Kablosuz uzaktan kumanda
Klimayı uzaktan kumandayla, daha uygun șekilde kullanabilirsiniz.
Kontrol
panel

Gösterge
GMTCPÆ

Sinyal Dağıtıcı

TCPÆONCOC

Ortama iyon vererek ortamdaki
OKMTQUMQDKMRCTVKM×NNGTKW\CMNCĩVÆTÆT
.ÑV×MQMWNCTÆIKFGTKT
&Æĩ×PKVGUGUUGXK[GUKPKF×ĩ×T×T.
ćÁ×PKVGFGOG[FCPCIGNGPPGOK[QMGFGT
6GMFQMWPWĩ[WOWĩCMJCXCF×þOGUK
&QþTWFCPIGNGPJCXCCMÆOÆPÆ[WMCTÆ
XG[CCĩCþÆ[CMQNC[EC[ÑPNGPFKTKT
-NKOCPÆPKUVGPKNGP\COCPFCQVQOCVKM
QNCTCMCÁÆNÆRMCRCPOCUÆPÆUCþNCT

LCD
ekranı

5ÆECMNÆMC[CTNCOCF×þOGNGTK5QþWVOC
XGÆUÆVOCGUPCUÆPFCQFCUÆECMNÆþÆPÆ
C[CTNCT
-

#ÁOC-CRCOCF×þOGUK Klimayı
açar/kapar.

ćÁüniteHCPJÆ\ÆF×þOGUK(CPJÆ\ÆPÆ
C[CTNCT

-

CNÆĩOCOQFWUGÁKOK
5QþWVOCOQFW  1VQOCVKMÁCNÆĩOC
[CFCQVQOCVKMFGþKĩKO  0GOIKFGT
OGKĩNGOK  +UÆVOCKĩNGOK  *CXC
UKTM×NCU[QPW 
*Æ\NÆUQþWVOCÆUÆVOCF×þOGUKćÁ
OGMCPUÆECMNÆþÆPÆMÆUCDKTU×TG\CTHÆPFC
CTVVÆTÆT[CFCC\CNVÆT
*CXCCMÆĩÆ[ÑP×F×þOGUK:*CXCCMÆĩ
yönünü dikey olarak ya da yatay olarak
ayarlar.
UCPK[GDQ[WPECFKMG[JCXCVWĩWPC
DCUÆNFÆþÆPFCÑNÁ×DKTKOKFGþKĩKT
ćÁ×PKVG×\GTKPFGDWNWPCPIÑUVGTIG
ÆĩÆþÆPÆCÁCTMCRCVÆT

-

Fonksiyon ayarlar ve iptal eder.

Kontrol
paneli

4GSMBNB
EàļNFTJ

5ÆHÆTNCOCF×þOGUK-umanda
C[CTNCTÆPÆUÆHÆTNCT

r

'PGTLK6CUCTTWHNW5QþWVOC/QFW
'PGTLKVCUCTTWHWPWGVMKPNGĩVKTKTUCPK[G
DQ[WPECDCUÆNÆVWVWNOCUÆ FWTWOWPFC anlık
güç tüketimi klima üzerinde IÑT×PV×NGPKT

1TVCOUÆECMNÆþÆPÆIÑUVGTKT

C

-

<COCPC[CTÆKÁKPFGþGTNGTKCTVVÆTÆTC\CNVÆT

-

<COCPNC[ÆEÆC[CTNCTÆPÆKRVCNGFGT

Kumanda sıcaklık sensörü sıcaklığı geniș bir aralıkta algıladığı için kumandada
gösterilen ortam sıcaklığı yanıltıcı olabilir.
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Teknik özellikler
095 5

ÖZELL KLER
Kapasite

G
EER/COP*
SEER/SCOP**
Sezonsal Verimlilik S n f
Tasar m Yükü
Y ll k Enerji

i

Nem Alma Kapasitesi
Güç Besleme Bilgisi
Çekilen Ak m (Nom/Maks)
Kullan lan Sigorta Tipi
Ses Bas nc (Sleep)
Ses Gücü
Net A rl k

C
C
C

Btu/h
So utma
W
Btu/h
Is tma
W
W
So utma
W
Is tma
W/W
W/W
So utma
Is tma
kW
So utma
Is tma(-10°C) kW
kWh/y l
So utma
kWh/y l
Is tma
lt/h
V/Ø/Hz
A
So utma
A
Is tma
A
dBA
ç Ünite
dBA
ç Ünite
dBA
D Ünite
ç Ünite
kg
kg
D Ünite

125 5
1
35
1 4

185 5
1
2
5
1
0
19790
3 00
5800
108
1648
6
1611
10 0
8 0
3,24 / 3,8
3, / ,
3, / 3,60
, / 4,0
, / 4,
6, / 4,0
A++
A++
A++
A+
A+
A+
2,5
3,5
5,0
2,5
3,9
2,
1
2
1
875
875
1270
1,1
1,3
1,8
220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
4,7 / 6,0
, / 9,0
3, / 6,0
, / 7,0
4, / 7,0
7,1 / 9,5
16
16
20
19
19
31
59
59
60
65
65
65
10
10
13
3 ,5
2
2

Ürün kalitesini artırmak için önceden haber verilmeksizin teknik özelliklerde
değișiklik yapılabilir.
Kılavuzda yer alan șekiller șematik olup, ürünle bire bir uyum içinde olmayabilir.
Ürünün üzerinde bulunan ișaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı
dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında
elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam șartlarına göre
değișebilir.

*

EER ve COP değerleri, enerji verimliliği oranları olup TS EN 14511 ölçüm
standartlarına göre hesaplanmaktadır.
Soğutma: İç ortam sıcaklığı 27ºC KT, 19ºC YT / Dıș ortam: 35ºC KT, 24ºC YT
Isıtma: İç ortam sıcaklığı 20ºC KT, 15ºC YT / Dıș ortam: 7ºC KT, 6ºC YT
** SEER ve SCOP değerleri, TF[POTBMenerji verimliliği oranları olup TS EN 14825 ölçüm
standartlarına göre hesaplanmaktadır.
Katalog
verileri, standart test sonuçlarına göre verilen enerji tüketimi değerleridir.
C

C

KT: Kuru termometre sıcaklığı, YT: Yaș termometre sıcaklığını göstermektedir.
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Önemli güvenlik talimatları

Bu bölümde, kișisel yaralanma ya da
maddi hasar tehlikelerini önlemeye
yardımcı olacak güvenlik talimatları yer
almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması
halinde her türlü garanti geçersiz olacaktır.

t

Genel güvenlik
t )BWBBLNOOV[VOTàSFEPļSVEBO
vücudunuza gelmemesine dikkat
edin.
t ÃSàOàŗBSUMBSBWFTBļMLLPŗVMMBSOBFO
uygun sıcaklığa ayarlayın.
t ÃSàOEFOUBIMJZFFEJMFOTVZV
içmeyin. Aksi taktirde ciddi sağlık
problemleriyle karșılașabilirsiniz.
t ÃSàOàIJÎIBWBBMNBZBOBMBOMBSEB
uzun süre kullanmayın.
t ÃSàOàPDBLWCDJIB[MBSMBBZO
anda çalıștırırken ortamı ara sıra
havalandırın.
t ÃSàOàEVSEVSEVLUBOTPOSBUFLSBS
çalıștırmak için 3 dakika bekleyin.
Tesisatınızın sigortası atabilir.
t /FNÎPLZàLTFLTFZBEBLBQWFZB
pencere açıksa ürünü uzun süre
çalıșır halde bırakmayın.
t ÃSàOà i5FLOJLÚ[FMMJLMFSwUBCMPTVOEBLJ
değerlere uygun bir sigorta tarafından
korunan topraklı bir elektrik
șebekesine bağlayın. Transformatörlü
ya da transformatörsüz kullanımda,
topraklama tesisatını ehliyetli bir
elektrikçiye yaptırmayı ihmal etmeyin.
Ürünün, yerel yönetmeliklere uygun
topraklama yapılmadan kullanılması
halinde ortaya çıkacak zararlardan
firmamız sorumlu olmayacaktır.
t ğFCFLFHFSJMJNJOJOàSàOFVZHVO
olduğundan emin olun.
t ÃSàOàONPEFMJOFVZHVO HFDJLNFMJUJQ
(C-tipi) otomatik sigorta kullanın.
t ÃSàOEFTPļVUVDVHB[EPMBŗNOO
gerçekleștiği soğutma devresine
kesici ve delici aletler kullanarak
zarar vermeyin. Isı değiștirici gaz
kanallarının ve boru uzantılarındaki
üst yüzey kaplamalarının

t
t

t
t

t

t

t

t

t

t
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delinmesi durumunda püskürecek
soğutucu gaz, cilt tahrișleri ve göz
yaralanmalarına sebep olur.
±BMŗSEVSVNEBJLFO àSàOEFLJIBWB
giriș-çıkıș menfezlerinin ve dıș ünitenin
üzerini örtmeyin veya herhangi bir
cisimle kapatmayın.
ÃSàOFEPļSVZBODWFTPļVUVDV
gazlar içeren spreyler sıkmayın.
ÃSàOÎBMŗSLFOJÎWFEŗàOJUFMFSEFLJ
hava giriș ve çıkıș menfezlerine elinizi
veya bașka bir cismi sokmayın.
İç kısımda bulunan fanlar ciddi
yaralanmalara neden olabilir.
ÃSàOÎBMŗSLFOÚOQBOFMJBÎNBZO
Üründe varsa, Neo Plasma filtreye
dokunmayın.
ÃSàOEFTPļVUVDVHB[LBÎBļ
meydana geldiğinde, ortamı
havalandırmak için pencereleri açın ve
Yetkili Servisi arayın.
ÃSàOàOCVMVOEVļVPSUBNEBZBOD
gaz kaçağı meydana geldiğinde,
gazı ve klimayı kapatın. Ortamı iyice
havalandırmadan klimayı tekrar
çalıștırmayın.
ÃSàOàOWFHàÎLBCMPTVOVO
yakınında ısıtıcı cihazlar koymayın.
Bu cihazlardan yayılabilecek așırı ısı,
ürünün plastik parçalarında erimeye
neden olabilir.
&MFLUSJLMFSLFTJMEJļJOEFWFZBGSUOB
durumunda PUPNBUTJHPSUBZLBQBUO
Bunu ihmal etmek yangın veya elektrik
çarpmasıyla sonuçlanabilir.
(àÎLBCMPTVGJŗJOJOLJSMJ LPQNVŗ 
kırılmıș olmadığını kontrol ettiğinizden
emin olun. İhmal ederseniz elektrik
çarpmasıOB veya üründe hasara sebep
olabilir.
,MJNBZBTMBLFMMFEPLVONBZO 
çalıștırmayın, tamir etmeyin. İhmal
ederseniz elektrik çarpmasıOB veya
üründe hasara sebep olabilir.
&MFLUSJLLBCMPTVBS[BMJTFàSàOà
çalıștırmayın. Yetkili Servisi arayın.

t ÃSàOàOFMFLUSJLLBCMPTVOVÎFLFSFL
Piller
zorlamayın. Kabloda olușabilecek
t 1JMMFSJEPļSVEBOHàOFŗŗļ BUFŗWC
herhangi bir hasar elektrik çarpmasına
etkenlere veya așırı sıcağa maruz
neden olabilir.
bırakmayın.
t &MFLUSJLLBCMPTVOVTLBZOBLMBSOEBO
t ,VMMBOMNŗQJMMFSMFZFOJQJMMFSJCJSBSBEB
uzak tutun.
kullanmayın.
t &MFLUSJLLBCMPTVOVOà[FSJOFIJÎCJS
t #JUFOQJMMFSJTBEFDFBZONPEFM EFļFS
eșya koymayın.
WFÚ[FMMJLMFSEFLJQJMMFSMFEFļJŗUJSJOğBSK
t ÃSàOV[VOTàSFLVMMBOMNBZBDBLTB 
edilebilir piller kullanmayın.
elektrik bağlantısını sigortadan kesin.
t #JUFOQJMMFSJZFSFMLBOVOWF
t ÃSàOIFSIBOHJCJSŗFLJMEFTMBOSTB
yönetmeliklere uygun șekilde atın.
Yetkili Servis ile iletișim kurun.
Bu sayede çevre ve insan sağlığında
t &MFLUSJLTFMQBSÎBMBSOTVZMBUFNBTO
meydana gelebilecek potansiyel
engelleyin. Ürünün elektriksel parçaları
zararların engellenmesine katkıda
suyla temas ettiyse ürünü kapatın ve
bulunmuș olursunuz.
Yetkili Servisi arayın.
t 1JMMFSJOBLNŗPMNBTIBMJOEFV[BLUBO
t ÃSàOEFOHBSJQCJSTFT EVNBOWFZBLPLV
kumandayı kullanmayın. Akmıș sıvının
gelirse ürünü sigortadan kapatın ve
cildinize ya da giysilerinize bulașması
Yetkili Servisi arayın.
halinde bol temiz su ile yıkayın.
t ,VSVMVN CBLN UFNJ[MJLWFUBNJS
t 1JMMFSEFOBLBOTWZZVUNBZO
ișlemleri sırasında ürünün sigortadan
Yutmanız halinde en yakın sağlık
elektriğinin kesildiğinden emin olun.
kurulușuna bașvurun.
t ,VSVMVNWFUBNJSJŗMFNMFSJOJIFS[BNBO Kullanım amacı
Yetkili Servise yaptırın. Yetkili olmayan
t #VàSàOLBQBMNFLBOMBSEBLVMMBOMNBL
kișiler tarafından yapılan ișlemler
üzere tasarlanmıștır.
nedeniyle doğabilecek zararlardan
t 4BUOBMNŗPMEVļVOV[àSàOàOLVMMBON
üretici firma sorumlu tutulamaz.
ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün tanımlandığı
t ČOTBOMBS IBZWBOMBSWFZBCJULJMFSJ
șekilde çalıșabilmesi için üreticinin,
klimadan çıkan sıcak veya soğuk
gerekli yedek parçaları bulundurma
rüzgara maruz bırakmayın.
süresidir.
t 4BEFDFTFSWJTQBSÎBMJTUFTJOEF
t #VàSàO ZBOMBSOEBHàWFOMJLMFSJOEFO
belirtilen parçaların kullanıldığından
sorumlu olacak veya onlara ürünün
emin olun. Asla cihaz üzerinde
kullanımıyla ilgili gerekli talimatları
değișiklik yapmayın. Aksi taktirde
verecek bir kiși bulunmadığı sürece
ölüme, ciddi yaralanmalara veya
fiziksel, duyusal veya zihinsel
üründe hasara sebep olabilir.
yeteneklerinde yetersizlik bulunan
t 4FMCBTLOHJCJEVSVNMBSEBLMJNBTV
veya bilgisiz ya da deneyimsiz olan
altında kalırsa yetkili servisle temasa
kișiler (çocuklar dahil) tarafından
geçin. İhmali durumunda patlama
kullanılması için tasarlanmamıștır.
veya yangına sebep olabilir.
t ÃSàOà CVMVOEVļVOV[NFLBO
t ,MJNBOOà[FSJOFIFSIBOHJCJSOFTOF
soğutmak dıșında (örn. ; hassas
koymayın. Ürün bozulabilir.
aygıtların, gıdaların, evcil hayvanların,
t ČÎLTNOUFNJ[MJļJJÎJOZFULJMJTFSWJT
bitkilerin ve sanat eserlerinin
ya da ürünü satın aldığınız bayi ile
korunması için kullanmayın. Ürün
temasa geçin. Yüzeyde korozyon ve
özel bir soğutma sistemi değil, tüketici
hasara neden olduğu için deterjan
klimasıdır. Bu gibi kullanımlar bu
kullanılmamalıdır.
öğelere zarar verebilir.
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Çocuk güvenliği

Ambalajın imha edilmesi

t &MFLUSJLMJàSàOMFSÎPDVLMBSJÎJO
tehlikelidir. Ürün çalıșırken çocukları
üründen uzak tutun ve ÎPDVLMBSOürünle
oynamalarına izin vermeyin.
t ½[FMMJLMFLàÎàLÎPDVLMBSOWF
yașlıların bulunduğu odaların sıcaklık
düzeylerine dikkat edin.
t "NCBMBKNBM[FNFMFSJÎPDVLMBSJÎJO
tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini
çocukların ulașamayacakları bir yerde
muhafaza edin.
t ±PDVLMBSOLMJNBOOEŗàOJUFTJOF
tırmanmadıklarından ve darbe
yapmadıklarından emin oln.
Aksi taktirde ölüme veya ürünün
arızasına sebep olabilir.

Ürünün ambalajı geri dönüșümlü
malzemelerden üretilmiștir. Atık
talimatlarına uygun bir șekilde tasnif
ederek çöpe atın. Normal ev çöpüyle
birlikte atmayın.

AEEE Yönetmeliğine Uyum ve
Atık ürünün elden çıkarılması

C

Yağ ve soğutucu gazın atılması ve
diğer parçaların sökülmesi, ilgili yerel
ve ulusal mevzuatlara uygun olarak
yapılmalıdır.
C Sistemi kendiniz sökmeyin. Sistemin
sökülmesi ve soğutucu gaz, yağ veya
diğer parçalarla ilgili ișlemler Yetkili
Servis tarafından ilgili yerel ve ulusal
mevzuatlara göre yapılmalıdır.
#VàSàO 5$±FWSFWFğFIJSDJMJL#BLBOMļ
UBSBGOEBOZBZNMBOBOi"UL&MFLUSJLMJWF
Elektronik Eșyaların Kontrolü
:ÚOFUNFMJļJwOEFCFMJSUJMFO[BSBSMWFZBTBLM
maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine
uygundur. Bu ürün, geri dönüșümlü ve
tekrar kullanılabilir nitelikteki
yüksek kaliteli parça ve
malzemelerden üretilmiștir. Bu
nedenle, ürünü hizmet ömrünün
sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte
atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların
geri dönüșümü için bir toplama noktasına
götürün. Bu toplama noktalarını
bölgenizdeki yerel yönetime sorun.
Kullanılmıș ürünleri geri kazanıma vererek
çevrenin ve doğal kaynakların
korunmasına yardımcı olun. Ürünü
atmadan önce çocukların güvenliği için
elektrik LBCMPTVOVkesin.
10

Pratik ve yararlı bilgiler
t 0EBO[BŗSTPļVUNBZO#VIFN
sağlığınız için iyi değildir, hem de fazla
elektrik sarfiyatına neden olur.
t ,MJNBÎBMŗSLFO HàOFŗŗOMBSOO
doğrudan içeri girmesine engel olun,
güneșlik ve perdeleri kapalı tutun.
t ÃSàOàOEJLFZWFZBUBZLBOBUMBSOO
yönünü ayarlayarak, oda sıcaklığının
ve hava akımının oda içinde homojen
olarak dağılmasını sağlayın.
t ,BGFUFSZB QBTUBOFHJCJLBQMBSO
sürekli açık olduğu büyük mekanlarda
hava perdelerinin kullanılması elektrik
sarfiyatını azaltarak, üründen daha iyi
verim elde edilmesini sağlayacaktır.
Bu durumda ortam istenilen sıcaklığa
daha çabuk ulașır.
t 4FSJOWFTDBLIBWBZPEBJÎJOEF
tutmak için, kapı ve pencereleri
mümkün olduğunca kapalı tutun.
t:LBOBCJMJSUP[GJMUSFZJ NFWTJNCBŗOEB
ve sonunda düzenli olarak temizleyin.
:LBOBCJMJSUP[filtrede tıkanma hava
akıșını, soğutmayı ve nem giderme
olayını azaltır. :LBOBCJMJSUP[ filtreyi
düzenli olarak temizlenmez ise,
soğutma-ısıtma kapasitesi düșecek
ve kullanılan elektriğin bir kısmı boșa
harcanacaktır.
t ÃSàOàOÎBMŗNBTTSBTOEBQFODFSFMFS
kapalı tutulduğundan, belli aralıklarla
pencereleri açarak odayı havalandırın.
t ÃSàOV[VOTàSFÎBMŗUSMNBZBDBLTB
2-3 saat fan modunda çalıștırın, bu
ișlem ürününüzün içindeki rutubeti
giderir. Daha sonra sigortadan
kapatın.
t ,MJNBTUNBNPEVOEBÎBMŗSLFO
oda içerisindeki havayı kurutacağı
için klima ile beraber ortam havasını
nemlendiren ürünler kullanılabilir.

3

Kurulum

Ürünün kurulumu için size en yakın
Yetkili Servise bașvurun. Ürünü kullanıma
hazır duruma getirmek için Yetkili Servisi
çağırmadan önce, elektrik tesisatı ve su
tahliyesinin uygun olduğundan emin olun.
Değilse ehliyetli bir elektrikçi ve tesisatçı
çağırarak gerekli düzenlemeleri yaptırın.
C Kurulum yerel standartlara uygun
olarak yapılmalıdır veya yerel
standartların olmadığı durumda he
National Electrical NFPA 70/ANSI C11003’e uyulmalıdır.
Ürünün
yerleștirileceği yerin ve
C
ayrıca elektrik ve atık su tesisatının
hazırlanması müșteriye aittir.
C İç ünite/dıș ünite kablo bağlantısı sıkı
ve güvenli hale getirilmeli ve kablo
terminal bloklarından herhangi bir
yük tarafından çekilmeyecek șekilde
uygun bir yol takip etmeli. Uygun
olmayan bağlantı ısı üretimine veya
yangına sebep olabilir.
Kontrol
kutusunun paneli ve kapağını
C
güvenli șekilde kurun.
C Klimayı patlama veya yanma tehlikesi
olan yerlerin yakınına kurmayın.
Patlamaya veya yanmaya sebep
olabilir.
Sistemin
içine sistemde kullanılan
C
soğutucu akıșkan dıșında herhangi
bir gaz veya hava karıștırmayın.
Soğutucu akıșkan sistemine hava
girerse, çok yüksek basınçlara sebep
olabilir, bu da yaralanmalara veya
cihazın bozulmasına sebep olabilir.
C Vida, çivi veya pil gibi paketli
malzemeleri kurulumdan veya
tamirden sonra dikkatli kullanın. Aksi
halde ciddi yaralanmalara sebep
olabilir.
Kondanser
suyu tahliye hortumunu,
C
suyu kolayca akıtacak șekilde
monte edin. İhmal edilirse ürünün
arızalanmasına sebep olur
C Klima kurulurken veya tamir edilirken,
soğutucu akıșkan sızıntısını kontrol

B

A

ettiğinizden emin olun. Sızıntı varsa
temas etmeyin. Ürünün bozulmasına
sebep olabilir.
Kurulum ve elektrik bağlantıları Yetkili
Servis tarafından yapılmalıdır. Yetkili
olmayan kișiler tarafından yapılan
ișlemler nedeniyle doğabilecek
zararlardan üretici ﬁrma sorumlu
tutulamaz.
Ürünü kurmadan önce üzerinde
herhangi bir hasar olup olmadığını
kontrol edin. Ürün hasarlıysa
kurulumunu yaptırmayın. Hasarlı
ürünler güvenliğiniz için tehlike
olușturur.
Cihazda yanıcılık özelliği olan R32 tipi
soğutucu akıșkan gaz kullanılmaktadır.
Soğutucu gaz kaçağı olması ve harici
bir tutușturucu kaynağına maruz kalması
durumunda yangın riski söz konusudur.

A Soğutucu devresi üzerinde çalıșan

A

herkesin sektör tarafından tanınmıș
soğutucu üzerinde çalıșma yetkinliklerini
onaylayan, yetkili kurum tarafından
düzenlenmiș geçerli bir sertiﬁkaya sahip
olması gereklidir.
Servis ișlemleri sadece üretici ﬁrma
tarafından tavsiye edildiği șekilde
gerçekleștirilmelidir. Farklı uzmanlıklara
sahip diğer çalıșanların desteğini
gerektiren bakım ve onarım ișlemleri,
yanıcı soğutucuların kullanılmı konusunda
yetkin olan bir kișinin gözetiminde
gerçekleștirilmelidir.

A Cihaz, çalıșma için belirtilmiș olan
A

A
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büyüklüğe uygun ve iyi bir șekilde
havalandırılan bir yerde depolanmalıdır.
Cihazlar sürekli çalıșan açık alevlerin
(örn: çalıșmakta olan bir gazlı cihaz) ve
tutușturucu kaynakların (örn: çalıșmakta
olan bir elektrikli ısıtıcı) söz konusu
olmadığı bir șekilde depolanmalıdır.
Cihaz, mekanik hasar almayacak șekilde
depolanmalıdır.

t )BTBSHÚSNàŗHàÎLBCMPTVOV GJŗJWF
prizi kullanmayın. Bunu ihmal etmek
yangın veya elektrik çarpmasıyla
sonuçlanabilir.
t "OBTJHPSUBWFŗBMUFSMFSEFFOB[NN
kontak açıklığı olmalıdır.
t 5PQSBLMBNBLBCMPTVOVHB[CPSVMBSOB 
paratonere veya telefon toprak
bağlantısına bağlamayın. İhmal
ederseniz elektrik çarpmasıOB veya
üründe hasara sebep verebilir.
B Ürünün hasar görmüș elektrik
kablosu Yetkili Servis tarafından
değiștirilmelidir.
B Ürün arızalı ise onarılmadan
çalıștırılmamalıdır! Elektrik çarpma
tehlikesi vardır!

Kurulum için doğru yer
t ,MJNBZCP[VLZà[FZFWFZBEàŗNF
tehlikesi olan yere monte etmeyin.
Ölüme, ciddi yaralanmalara veya ürün
hasarına neden olabilir.
t ÃSàOàEPONBJIUJNBMJPMNBZBO
ortamlarda sabit ve düz bir zemine
kurun.
t ,VSVMVNBMBOOO[BNBOJÎJOEF
bozulmayacağından emin olun.
t ÃSàOà EŗàOJUFOJOÎLBSEļHàSàMUà
ve sıcak havanın komșulara zarar
verebileceği bir yere kurmayın.
t ÃSàOàEPļSVEBOEFOJ[EFOFTFO
rüzgara (tuz spreyi) maruz kalacağı bir
yere kurmayın.
t ČÎàOJUFTVBLUNBSJTLJOFLBSŗ-$% 
TV ünitesi gibi zarar görebilecek
eșyaların üzerine gelecek șekilde
montaj edilmemelidir.

Elektrik bağlantısı
ÃSàOà i5FLOJLÚ[FMMJLMFSwUBCMPTVOEBLJ
değerlere uygun bir sigorta tarafından
korunan topraklı bir elektrik șebekesine
bağlayın. Ürünün, yerel yönetmeliklere
uygun topraklama yapılmadan kullanılması
halinde ortaya çıkacak zararlardan
firmamız sorumlu olmayacaktır.
t #BļMBOUVMVTBMZÚOFUNFMJLMFSMFVZVNMV
olmalıdır.
t ÃSàOàOTJHPSUBT LVSVMVNEBOTPOSB
kolay erișilebilir olmalıdır.
t 7PMUBKWFJ[JOWFSJMFOTJHPSUBLPSVNBT
i5FLOJLÚ[FMMJLMFSwCÚMàNàOEF
belirtilmiștir. Evinizdeki sigortanın akım
EFļFSJi5FLOJLÚ[FMMJLMFSwUBCMPTVOB
uygun değilse ehliyetli bir elektrikçiye
uygun amperlik bir sigorta bağlatın.
t #FMJSUJMFOWPMUBK ŗFCFLFWPMUBKO[BFŗ
değer olmalıdır.
t 6[BUNBLBCMPMBSZBEBÎPLMV
prizlerle bağlantı yapmayın. Kablo
çizilmiș, soyulmuș, așınmıșsa veya
bozulmușsa kabloyu değiștirin. İhmal
ederseniz elektrik çarpmasıOB veya
üründe hasara sebep olabilir.
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Uzaktan kumanda askısının
duvara monte edilmesi
Uzaktan kumandayı korumak için, güneș
ıșığını doğrudan alan yere monte etmeyin.
 (àWFOMJWFLPMBZVMBŗMBCJMFOZFSF
yerleștirin.
2. Kumanda askısını 2 vida kullanarak
tornavida yardımıyla monte edin.

3. Uzaktan kumandayı, kumanda
askısının içine koyun.

C

Aksesuar poșetinden çıkan bandı,
kumanda askısının arkasına
yapıștırarak kumanda askısını duvarda
sabitleyebilirsiniz.

İlk kullanım
Ürünü kullanmaya bașlamadan önce
i½OFNMJHàWFOMJLUBMJNBUMBSwWFi,VSVMVNw
bölümMFSdeki talimatlara uygun hazırlıkların
yapıldığından emin olun.

Ürünün tașınması
Ürünü bașka bir yere tașımanız gerekirse,
Yetkili Servis Merkezi ile iletișim kurun.
t ,MJNBZQBLFUJOEFOÎLBSUSLFOWF
kurarken dikkatli olun. Aksi taktirde
ciddi șekilde yaralanabilir veya ürüne
hasar verebilirsiniz.
t$JIB[FOB[JLJLJŖJUBSBGOEBOWFZB
CJSGPSLMJGUZBSENZMBUBŖONBMES Aksi
taktirde yaralanmaya sebep olabilir.
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Ön hazırlık
t

Enerji tasarrufu için yapılması
gerekenler
t ,MJNBOOLBQBTJUFTJOJOLVMMBONBL
istediğiniz mekana uygun olduğundan
emin olun. Soğutma kapasitesi
mekanın ihtiyacından daha
küçük bir klima, verimli soğutma
sağlayamayacağından kompresörü
sürekli devrede tutmak zorunda
kalacak ve enerji sarfiyatı artacaktır.
t Soğutma kapasitesi mekanın
ihtiyacından daha büyük bir klima
ise ortamı çok çabuk soğutacak ve
kompresörü sık sık kapatıp açacaktır.
Bu durum klimanın enerji sarfiyatını
artıracaktır. Ayrıca daha yüksek
kapasiteli klimalar daha yüksek ses
seviyesine sahip olduğu için, klima
kapasitesine göre daha küçük kalan
mekandaki gürültü sizi rahatsız
edecektir.
t Klimayı kullandığınız mekanın ısı
yalıtımlı olması konforunuzu artırır,
enerji sarfiyatınızı düșürür. Bu nedenle
mekanın ısı kayıp-kazanç noktalarının
iyi izole edilmesi önemlidir. Ayrıca
klima kullanımı sırasında mekanın
kapı ve pencerelerinin kapalı olması
gerekmektedir. Kapıların açık
tutulması zorunluluk ise (mağaza
ve dükkanlar gibi yerlerde), hava
perdesi gibi dıșarıdan sıcak veya
soğuk hava akımını engelleyici cihazlar
kullanılmalıdır.
t (àOFŗJODBNMBSEBOEPļSVEBO
içeri girdiği saatlerde güneșliklerin,
perdelerin veya panjurların kullanılması
klimanın enerji sarfiyatının artmasını
engeller.
t Dıș ünitenin doğrudan güneș altında
olduğu yerlerde, bir tente, gölgelik
vs ile (dıș ünitenin hava akıșını
engellememek șartıyla) doğrudan
gelen güneș ıșığından korunması
enerji sarfiyatının artmasını engeller.

t

t

t

t

t
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Montaj esnasında iç ve dıș ünitelerin
yerleșim kurallarına uyulması önemlidir.
Özellikle, ünitelerin hava giriș çıkıș
kanallarının ve üfleme menfezlerinin
önlerinde hava akıșını engelleyecek
nesnelerin olmaması gerekmektedir.
Klimanın ihtiyaç duyduğunuz sıcaklık
değerinden daha düșük değerlere
ayarlanması enerji sarfiyatınızı
artırırken, konfor etkisini azaltacaktır.
Klimayı sürekli en düșük/yüksek
ayar sıcaklığı yerine, ihtiyacınıza göre
daha uygun sıcaklık değerlerinde
kullanabilirsiniz.
Klimanın toz tutucu filtrelerini düzenli
aralıklarla temizleyin. Filtrelerin
zaman içinde tıkanması hava akıșını
önleyeceğinden, klimadan beklediğiniz
performansı almanızı engelleyecektir.
Bu durum klimayı zorlayacağı için,
enerji sarfiyatının da artmasına sebep
olacaktır.
Klimanın iç ve dıș ünitelerinde yer
alan ısı değiștiricilerinin temizliği
çok önemlidir. Isı değiștiricilerinin
kirlenmesi veya tıkanması, klimanın
istediğiniz soğutma/ısıtmayı
gerçekleștirmek için daha çok
çalıșmasına, dolayısıyla da enerji
sarfiyatının artmasına sebep olur. Bu
nedenle, klimaya yılda en az bir defa
bakım yaptırmanızı öneririz. (Yıllık
bakım garanti kapsamı dıșındadır.)
Klimanın programlama özelliğini
kullanarak enerji sarfiyatını
düșürebilirsiniz. Mekanı
kullanmadığınız zamanlarda klimanın
kapanmasını ve kullanacağınız
zamanlarda yeniden açılmasını
sağlayabilirsiniz.
Hava yönlendirme kanatlarını, mekan
içerisinde bulunan kișileri rahatsız
etmeyecek șekilde ayarlamanızı
ÚOFSJSJ[i$IBPT4XJOHwÚ[FMMJļJOJ
kullanmanız mekan içerisinde daha
dengeli bir hava dağılımı sağlamanıza
yardım edecektir.

Pillerinin takılması

Uzaktan kumandanızı
kullanırken dikkat etmeniz
gereken noktalar

Uzaktan kumandanın pil yuvasının
kapağını ok yönünde açın. İki adet
AAA 1,5 V pili (+) ve (-) yönlerinin doğru
olduğuna dikkat ederek yuvalarına
yerleștirin ve kapağı tekrar takın.

C

t 6[BLUBOLVNBOEBZLVMMBOBDBļO[
zaman, klimanın üzerindeki sinyal
alıcıya doğru tutun.
t 6[BLUBOLVNBOEBJMFLMJNBBMDT
arasında herhangi bir engel
olmamasına dikkat edin.
t 6[BLUBOLVNBOEBUVŗMBSOB
bastığınızda klimadan bip sesi
gelmiyorsa sinyal alınmamıș demektir.
Tușa tekrar basın.
t 6[BLUBOLVNBOEBZEàŗàSNFZJO
t 6[BLUBOLVNBOEBZ HàOFŗŗOMBSO
doğrudan alacağı bir yere veya ısı
yayan bir cihazın yakınına koymayın.
C Uzaktan kumandaya șekli, boyutları
ve performansı standart pillerden
farklı olan, șarj edilebilir piller
takmayın. Klimayı uzun bir süre
çalıștırmayacaksanız, uzaktan
kumandadaki pilleri çıkarın.

Uzaktan kumandanın ekran
görüntüsü kaybolursa, pilleri tekrar
takın.

Çalıșma yöntemi
Klimayı çalıștırmak için, uzaktan
kumandayı, klimanın ÚOQBOFMJOJO
sBļOEBLJ alıcıya doğru yöneltin.

C
C

Uzaktan kumanda yöneltildiği taktirde
bașka elektronik cihazları çalıștırabilir.
Uzaktan kumandayı klimanın sinyal
alıcısına doğru yöneltin.
Uygun çalıșma șartları için, sinyal
verici ve alıcısını, yumușak bir bez
kullanarak temizleyin.
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Ürünün çalıștırılması

Klimayı açma
1. Klimanın sigortası kapalıysa açın.
2. Uzaktan kumandayı, iç ünitede
bulunan Çalıșma durumu gösterge
ekranına yönlendirip, kumanda
à[FSJOEFLJi wUVŗBCBTO½O
paneldeki çalıșma durumu gösterge
ekranı yanacak ve klimadan uyarı
sinyali gelecektir.
3. Uzaktan kumanda yardımıyla
istediğiniz modu seçin.

 ,VNBOEBOOi wUVŗMBSJMFPEB
TDBLMļO i wUVŗVJMFGBOI[O
ayarlayın.

Çalıșma modları

Odanın soğutulması

Klima 5 farklı çalıșma modunda
kullanılabilir.
A Soğutma modu
İstenilen sıcaklık derecesi ve șartlarında
soğutmayı sağlamak için kullanılır.
Otomatik Çalıșma modu
Ayarlanan sıcaklık değerine göre, klima
ısıtma veya soğutma modunda otomatik
olarak çalıșır. Klima, oda sıcaklığını
algılayarak fan hızı ve sıcaklığı otomatik
olarak kontrol etmesi için kullanılır.
c Nem Giderme modu
Sıcaklığın nispeten düșük fakat nemin
yüksek olduğu durumlarda, ortamı fazla
soğutmadan nemi azaltmak için kullanılır.
d Isıtma modu
İstenilen sıcaklık derecesi ve șartlarında
ısıtmayı sağlamak için kullanılır.
E Fan modu
Oda sıcaklığını değiștirmeden havayı
sirküle eder.

(a Soğutma modu)
Odayı konforlu ve temiz rüzgarla soğutur.
 ÃSàOàÎBMŗUSNBLJÎJOi wUVŗVOB
basın.
 Soğutma moduna geçene kadar “ ”
tușuna basın.
Ekranda a sembolü belirecektir.

 ČTUFOJMFOTDBLMļBVMBŗBOBLBEBSi w
tușlarına basın. Tușa her bastığınızda,
ayarlanan oda sıcaklık değeri 1°C
(1°F) artacak veya azalacaktır.
- Sıcaklık aralığı 18°C (64°F) ile 30°C
(86°F) arasındadır.
4. İstenilen fan hızını da değiștirebilirsiniz.
#L[i'BOI[OOBZBSMBONBTw
Uzaktan
kumandanın göstergesindeki
C
sıcaklık değerini oda sıcaklığının
altında bir değere ayarlayın.
C Klima, soğutma modunda kesintisiz
olarak uzun süre çalıșırsa, ön pano
ve yatay kanatlar üzerinde yoğușma
olabilir.

Mod seçimi
 6[BLUBOLVNBOEBOOi wUVŗVOB
basın. Tușa her bastığınızda mod
değișecek ve sırasıyla Soğutma,
Otomatik çalıșma, Nem giderme,
Isıtma ve Fan modlarına geçecektir.
Çalıșma modlarından birini seçin.

Hızlı soğutma fonksiyonu
Odanın hızlı soğumasını sağlar.
 ÃSàOàÎBMŗUSNBLJÎJOi wUVŗVOB
basın.
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2. Soğutma moduna geçene kadar “ ”
tușuna basın.
3. Hızlı soğutma fonksiyonuna geçmek
için “ ” tușuna basın.
Ekranda “ ” sembolü belirecektir.

3. İstenilen set sıcaklığa ulașana
kadar “ ” tușlarına basın. Tușa her
bastığınızda, ayarlanan oda sıcaklık
değeri 1°C (1°F) artacak veya
azalacaktır.
- Sıcaklık aralığı 18°C (64°F) ile 30°C
(86°F) arasındadır. İstenilen fan hızını
da değiștirebilirsiniz. Bkz. “Fan hızının
ayarlanması”
C Uzaktan kumandanın göstergesindeki
sıcaklık değerini oda sıcaklığının
üstünde bir değere ayarlayın.
C Klima, ısıtma modundayken daha
verimli bir ısıtma için yatay kanat
açısını en alt konuma ayarlayın.
C Klima, ısıtma modundayken ortam
sıcaklığı istenen sıcaklığa ulaștıktan
sonra iç ünite fanı bir süre daha
çalıșmaya devam eder. Bu durumda
klimanın üﬂediği hava ılık hissedilebilir.
İç ortam sıcaklığını düșük hissettiğiniz
hallerde, kumandanın sıcaklık değerini
daha yüksek bir değere ayarlamanızı
öneririz.

4. Hızlı soğutma fonksiyonunu iptal
etmek için “ , ,
, ” tușlarından
birine basmanız yeterli olacaktır. Hızlı
soğutma fonksiyonu iptal olması ile
birlikte klima en yüksek fan hızında
çalıșmasına devam edecektir. Fan
hızını değiștirmek için Bkz. “Fan
hızının ayarlanması”
Hızlı soğutma nedir?
Klima 30dk. boyunca oldukça yüksek
fan hızında sıcaklık ayarını 18°C (64°F)’ye
getirerek soğutma modunda çalıșarak
oda sıcaklığının hızla düșmesini sağlar.
C Hızlı soğutma fonksiyonu özellikle
sıcak yaz günlerinde oda sıcaklığını
kısa sürede düșürmek için kullanılır.
C Hızlı soğutma fonksiyonu ısıtma
modunda kullanılmaz.
C Bu fonksiyon bazı ürünlerde
olmayabilir veya çalıșmayabilir.

Oda neminin giderilmesi
(D Nem giderme modu)
Bu modda yüksek nemli ortamlardan fazla
nem alınarak mekanda olușacak küﬂenme
giderilir. Bu mod çalıșması sırasında
ortamdaki nemi optimum noktada tutmak
için ortam sıcaklığını otomatik ayarlar.
1. Ürünü çalıștırmak için “ ” tușuna
basın.
2. Nem giderme moduna geçene kadar
“ ” tușuna basın.
Ekranda c sembolü belirecektir.

Otomatik çalıșma modu
Kumanda üzerinde ayarlanan sıcaklık
değerine göre, klima soğutma veya ısıtma
modunda otomatik olarak çalıșır. Klima,
oda sıcaklığını algılayarak fan hızı ve
sıcaklığı otomatik olarak kontrol eder.
1. Ürünü çalıștırmak için “ ” tușuna
basın.
2. Otomatik çalıșma moduna geçene
kadar “ ” tușuna basın.
Ekranda
sembolü belirecektir.

C
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Bu modda klima, oda sıcaklığı
ve hava hacmini algılayarak oda
sıcaklığına dayalı olarak nemi
gidermek için en iyi duruma ayarlar.
Bu durumda, ayarlanan sıcaklık
uzaktan kumandada görüntülenmez

C

Hızlı ısıtma fonksiyonu

ve oda sıcaklığını kontrol edemezsiniz.
Sağlıklı nem giderme ișlevi sırasında
hava hacmi, mevcut oda sıcaklığını
karșılayan algoritmaya göre otomatik
olarak ayarlanır ve yüksek nemli
sezonlarda bile oda durumunu sağlıklı
ve rahat kılar.

Odanın hızlı ısınmasını sağlar.
 ÃSàOàÎBMŗUSNBLJÎJOi wUVŗVOB
basın.
 *TUNBNPEVOBHFÎFOFLBEBSi w
tușuna basın.
3. Hızlı ısıtma fonksiyonuna geçmek için
i wUVŗVOBCBTO
Ekranda
sembolü belirecektir.

Odanın ısıtılması
(d Isıtma modu)
Odayı konforlu ve temiz rüzgarla ısıtır.
 ÃSàOàÎBMŗUSNBLJÎJOi wUVŗVOB
basın.
 *TUNBNPEVOBHFÎFOFLBEBSi w
tușuna basın.
Ekranda d sembolü belirecektir.

4. Hızlı ısıtma fonksiyonunu iptal etmek
JÎJOi , ,
, wUVŗMBSOEBO
birine basmanız yeterli olacaktır. Hızlı
ısıtma fonksiyonu iptal olması ile
birlikte klima en yüksek fan hızında
çalıșmasına devam edecektir. Fan
I[OEFļJŗUJSNFLJÎJO#L[i'BO
I[OOBZBSMBONBTw
Hızlı ısıtma nedir?
Klima 30dk. boyunca oldukça yüksek
fan hızında sıcaklık ayarını 30°C (86°F)’ye
getirerek ısıtma modunda çalıșarak oda
sıcaklığının hızla yükselmesini sağlar.
C Hızlı ısıtma fonksiyonu özellikle soğuk
kıș günlerinde oda sıcaklığını kısa
sürede arttırmak için kullanılır.
C Hızlı ısıtma fonksiyonu soğutma
modunda kullanılmaz.
C Bu fonksiyon bazı ürünlerde
olmayabilir veya çalıșmayabilir.

 ČTUFOJMFOTDBLMļBVMBŗBOBLBEBSi w
tușlarına basın. Tușa her bastığınızda,
ayarlanan oda sıcaklık değeri 1°C
(1°F) artacak veya azalacaktır.
- Sıcaklık aralığı 16°C (60°F) ile 30°C
(86°F) arasındadır.
4. İstenilen fan hızını da değiștirebilirsiniz.
#L[i'BOI[OOBZBSMBONBTw
C Uzaktan kumandanın göstergesindeki
sıcaklık değerini oda sıcaklığının
üstünde bir değere ayarlayın.
C Klima, ısıtma modundayken daha
verimli bir ısıtma için yatay kanat
açısını en alt konuma ayarlayın.
C Klima, ısıtma modundayken ortam
sıcaklığı istenen sıcaklığa ulaștıktan
sonra iç ünite fanı bir süre daha
çalıșmaya devam eder. Bu durumda
klimanın üflediği hava ılık hissedilebilir.
İç ortam sıcaklığını düșük hissettiğiniz
hallerde, kumandada ki sıcaklık
değerini daha yüksek bir değere
ayarlamanızı öneririz.

Odanın havalandırılması
(E Fan modu)
Oda sıcaklığını değiștirmeden havayı
sirküle eder.
 ÃSàOàÎBMŗUSNBLJÎJOi wUVŗVOB
basın.
 'BONPEVOBHFÎFOFLBEBSi w
tușuna basın.
Ekranda E sembolü belirecektir.
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Isıtma modu:
Ayarlanan sıcaklık değeri oda sıcaklık
değerinden düșük ise cihaz ısıtma
modunda çalıșmaz. Ayarlanan sıcaklık
değerini arttırın.
Oda sıcaklığını görüntüleme
i
w5VŗVOBCBTMEļOEBPEBTDBLMļ
5 sn. süresince ekranda görünür. 5sn.
sonunda ayarlanan sıcaklık değeri
ekrandan kaybolur.
C Kablosuz uzaktan kumandanın oda
içindeki yerine göre okunan oda
sıcaklık değeri değișebilir.

3. İstenilen fan hızını da değiștirebilirsiniz.
#L[i'BOI[OOBZBSMBONBTw
C Bu modda klima dıș ünite
kompresörü çalıșmaz.
C İç mekanla çok fazla sıcaklık
farkı bulunmayan havayı dıșarı
gönderdiğinden, iç mekanda sirküle
yapacak bir ișleve sahiptir.

Fan hızının ayarlanması
i w5VŗVOBCBTBSBLJTUFOJMFOIBWBBLŗ
I[O ayarlayabilirsiniz.
Sembol
Tanımı
Düșük fan hızı

Dikey hava akımının
yönlendirilmesi

Orta-Düșük fan hızı

 ÃSàOàÎBMŗUSNBLJÎJOi wUVŗVOB
basın.
 i
wUVŗVOBCBTBSBLLBOBUBÎTO
seçin.
Ekranda
sembolü belirecek ve
yatay kanatlar ayarlanan kanat
açısı kademesine hareket etmeye
bașlayacaktır.

Orta fan hızı
:àLTFL 0SUBfan hızı
Yüksek fan hızı
$IBPT4XJOH EPļBMSà[HBS
etkisi)

C $IBPT4XJOHLPOVNVOEBZLFO GBO
C

hızı ortam sıcaklığına göre orta veya
düșük fan hızı arasında otomatik
olarak değișir.
Seçenekler ürün fonksiyonuna
göre değișiklik gösterebilir veya
çalıșmayabilir.

Sembol

Sıcaklık ayarlama / Oda
sıcaklığı kontrolü

Tanımı
1. Kademe kanat açısı
2. Kademe kanat açısı

Sıcaklık ayarlama
1. İstenilen oda sıcaklığını basitçe
BZBSMBZBCJMJSTJOJ[i , wUVŗMBSOB
basarak istediğiniz oda sıcaklığını
ayarlayın.
: Tușuna her basıldığında 1°C ¡'
artar.
: Tușuna her basıldığında 1°C ¡' 
azalır.
Soğutma modu:
Ayarlanan sıcaklık değeri oda sıcaklık
değerinden yüksek ise cihaz soğutma
modunda çalıșmaz. Ayarlanan sıcaklık
değerini düșürün.

3. Kademe kanat açısı
4. Kademe kanat açısı
5. Kademe kanat açısı

C
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6. Kademe kanat açısı
1. ve 6. kademeler arası kanat
açısını otomatik olarak kontrol
eder.
Yatay kanatların yönünü ayarlamak
için her zaman uzaktan kumandayı
kullanın. Yatay kanatların elle
ayarlanması ürüne hasar verebilir.

C

Anlık enerji sarﬁyatı görüntüleme
(Anlık Güç Tüketimi)

Klima kapatıldığında yatay kanatlar da
kapanacaktır.

Yatay hava akımının
yönlendirilmesi (Otomatik
salınım kontrolü)

anlık enerji s
iç ünite

 ÃSàOàÎBMŗUSNBLJÎJOi wUVŗVOBbasın.
wUVŗVOBCBTBSBLLBOBUBÎTOseçin
 i
Ekranda
sembolü belirecek
ve yatay kanatlar ayarlanan kanat
açısı kademesine hareket etmeye
bașlayacaktır.

LCD ekran parlaklık ayarı
(Gösterge Aydınlatma)
İç ünite LCD ekran parlaklığını
aZBSMBZBCJMJSTJOJ[
w tușuna basarak LCD ekran
 i
parlaklığını LBQBUQBÎBCJMJSTJOJ[
C Bu fonksiyon modele bağlı olarak
desteklenmeyebilir.

*onGSFTI hava temizle fonksiyonu
Sembol

Ortama iyon vererek ortamdaki mikroskobik
partikülleri uzaklaștırır.
1. *onGSFTI hava temizleme fonksiyonunu
CBŗMBUNBLJÎJOi
wUVŗVOBCBTO
sembolü ekranda belirecektir. i w
UVŖVOBCBTBSBLGPOLTJZPOVEFWSFZFBMO

Tanımı
1. Kademe kanat açısı
2. Kademe kanat açısı
3. Kademe kanat açısı
4. Kademe kanat açısı
5. Kademe kanat açısı
1. ve 3. kademeler arası kanat
açısını otomatik olarak kontrol eder.
3. ve 5. kademeler arası kanat
açısını otomatik olarak kontrol eder.
1. ve 5. kademeler arası kanat
açısını otomatik olarak kontrol eder.

i w
 i wUVŗVOBWFUFLSBSCBTBSBL
fonksiyonu devreden çıkartabilirsiniz.
C ,MJNBLBQBMLPOVNEBZLFOi w
tușuna basmanız durumunda sadece
ionGSFTI hava temizleyici çalıșacaktır.
Bu fonksiyonda fan hızı en düșük
seviyede olacaktır. İstenilen fan hızını
EFļJŗUJSNFLJÎJO#L[i'BOI[OO
BZBSMBONBTw

C Dikey kanatların yönünü ayarlamak
C

için her zaman uzaktan kumandayı
kullanın. Dikey kanatların elle
ayarlanması ürüne hasar verebilir.
Bu fonksiyon bazı ürünlerde
olmayabilir veya çalıșmayabilir.

Tek dQMWPWĩ[WOWĩCMJCXC
” tușuna basıldığında doğrudan
“
gelen rüzgarı saptırmak için iki farklı
açıyla kolaylıkla hava akıșını ayarlar.

C*onGSFTI hava temizleme fonksiyonu
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ek fonksiyondur ve bazı ürünlerde
olmayabilir veya çalıșmayabilir.

C

C

İonizer fonksiyonu aktif olduğunda
iç ünite çalıșma durumu gösterge
ekranındaki LCD ekranda İonizer
sembolü belirecektir.

C

*POJ[FS otomatik temizleme
fonksiyonu

C
Klima, soğutma ve nem alma modlarında
çalıștıktan sonra iç ünite içerisinde olușan
nemi, klima kapatıldıktan sonra kurutarak
ürünün performansını uzun süre garanti
eder, bu esnada yaydığı iyonlar ile
mikroskobik partikülleri ortamdan uzaklaștırır.
1. *onJ[FS otomatik temizleme
fonksiyonunu aktif hale getirmek için
ürün çalıșır durumda iken uzaktan
LVNBOEBà[FSJOEFLJi wUVŗVOBLF[
basın. Uzaktan kumanda ekranında
sembolü belirecektir. i w UVŗVOB
CBTBSBLGPOLTJZPOVEFWSFZFBMO

2. *POJ[FS otomatiktemizleme
fonksiyonu ürün kapatıldığında
devreye giren bir fonksiyondur. Ürünü
LBQBUNBLJÎJOi wUVŗVOBCBTO
*POJ[FS otomatik temizleme
fonksiyonu çalıșmaya bașlayacaktır.
3. Fonksiyonu iptal etmek için ürün
çalıșır durumda iken uzaktan
LVNBOEBà[FSJOEFLJi wUVŗVOB
basın. Uzaktan kumanda ekranında
sembolü kaybolacaktır.
C Klimayı kapattığınızda ionJ[FS otomatik
temizleme fonksiyonu otomatik olarak
30 dakika çalıșacaktır. Bu sırada
klimanın yatay kanadı hafif aralık
kalacak șekilde kapanacak, JPOJ[FS
PUPNBUJLUFNJ[MFNFfonksiyonu
devrede olacak ve iç ünite fanı
düșük hızda çalıșacaktır.
30 dakika sonunda ürün kendini
otomatik kapatacaktır.

Bu konumda klimanın çalıșma
durumu gösterge ekranında C0
sembolü belirecektir.
*POJ[FS otomatik temizleme fonksiyonu
sadece klima soğutma veya nem
alma modlarında çalıșırken devreye girer.
Bu fonksiyon bazı ürünlerde
olmayabilir veya çalıșmayabilir.

Enerji tasarruﬂu soğutma
fonksiyonu (Enerji UBTBSSVGV)

Soğutma modu çalıșması sırasında enerji
tüketimini minimuma indirir ve daha
konforlu ortam șartını yakalamak için
ayarlanmıș sıcaklık değerini optimum
düzeye kadar yükseltir.
$GÔP Soğutma modunda çekilen güç,
CFZBOHàÎEFļFSJOFHÚSF %20 daha
düșük olur.
$GÔP Soğutma modunda çekilen güç,
CFZBOHàÎEFļFSJOFHÚSF %40 daha
düșük olur
3$GÔP Soğutma modunda çekilen güç,
CFZBOHàÎEFļFSJOFHÚSF % daha
düșük olur
ÃSàOàÎBMŗUSNBLJÎJOi wUVŗVOB basın.
4PļVUNBNPEVOBHFÎFOFLBEBSi w
tușuna basın.
3. Klimayı istediğiniz sıcaklığa ayarlayın.
#L[i4DBLMLBZBSMBNBw
4. 1. Adım Enerji tasarruflu soğutma
GPOLTJZPOVOVCBŗMBUNBLJÎJOi w
tușuna basın.
Ekranda
sembolü belirecektir.

1. Adım Girişi

2. Adım Girişi

. Adım Girişi

5. 2. Adım Enerji tasarruflu soğutma
GPOLTJZPOVOVCBŗMBUNBLJÎJOi w
tușuna tekrar basın.
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. . Adım Enerji tasarruflu soğutma
GPOLTJZPOVOVCBŗMBUNBLJÎJOi w
tușuna tekrar basın.

C

C
C

Enerji tasarruﬂu soğutma fonksiyonu
așağıdaki sıcaklık ayarı değerlerinde
geçerlidir.
İç Ortam 18°C(64°F) ~ 30°C(86°F)
Dıș Ortam 21°C(70°F) ~ 32°C (90°F)
Bu fonksiyon sadece soğutma
modunda kullanılabilir.
Enerji tasarruﬂu soğutma fonksiyonu
seçildiğinde ürünün kapasitesi
azalabilir.

Sessiz NPE fonksiyonu
Komșulardan gelebilecek potansiyel
gürültü iddialarından korunmak amacıyla
dıș ünite ses seviyesini düșürür.
Sessiz dıș ünite fonksiyonunun sağladığı
ses seviyesindeki düșüș, normal çalıșmaya
göre 3 dB’e kadar daha azdır.

C
C
C

Sessiz dıș ünite fonksiyonu çalıșırken,
“ ” tușuna basılırsa, sessiz mod
kapanır ve Enerji tasarruﬂu soğutma
fonksiyonu çalıșır.
Sessiz dıș ünite fonksiyonu
seçildiğinde ürünün kapasitesi azalabilir.
Bu fonksiyon sadece Nem giderme
ve fan modlarında çalıșmaz.

Saatin ayarlanması
Uzaktan kumandayı ilk kez çalıștırırken,
“ 4GSMBNB ” EàļNFTJOF CBTUļO[EBveya
uzaktan kumanda pillerini değiștirdiğinizde
kumanda saatini yeniden ayarlamanız gerekir.

1. Saati ayarlamak için “ 4GSMBNBEàļNF
TJOFCBTMUVUVOWFZBV[BLUBOLVNBOEB
QJMMFSJOJÎLBSUQUFLSBSUBLOFkranda saat
sembolü yanıp sönecektir. İstediğiniz
1. Ürünü çalıștırmak için “ ” tușuna basın. saati așağıdaki formatla girin.
Örnek: A. 10:20
2. Soğutma veya ısıtma moduna geçene
kadar “ ” tușuna basın.
3. Sessiz dıș ünite fonksiyonunu
” tușuna
bașlatmak için “
sembolüFLSBOEBCFMJSFOFLBEBS
CBTO 4POSBTOEB “
” tușuna
CBTBSBL GPOLTJZPOVEFWSFZFBMO
2. Saat ayarını “
” tușlarını
kullanarak yapın. (Tușa uzun süre
basılı tutarsanız, 10dk’lık birimler
halinde hızlıca değișecektir.)

Sessiz dıș ünite fonksiyonu așağıdaki
sıcaklık ayarı değerlerinde arasında
3. “
” tușuna basarak zaman
geçerlidir.
ayarlaması ișlemini bitirin. Ayar
Soğutmada :
bittikten sonra saat sembolü ekranda
sabit kalacaktır.
-İç Ortam 18°C(64°F) ~ 30°C(86°F)
4. Ayarlanan saati tekrar değiștirmek için
Dıș Ortam 18°C(64°F) ~ 43°C (109°F)
1,2,3 numaralı ișlemleri tekrarlayın.
Isıtmada :
Saati
ayarlarken AM (Öğleden önce),
-İç Ortam 16°C(60°F) ~ 30°C(86°F)
C
PM
(Öğleden
sonra) ibarelerine dikkat
Dıș Ortam 6°C(43°F) ~ 24°C (75°F)
edin.
Klimaya
vereceğiniz program
C Bu fonksiyon sadece Sessiz dıș
ayarı için uzaktan kumandanın
ünite fonksiyonu Enerji tasarruﬂu
saatini esas alacağından saatin
soğutma fonksiyonu kapalı olduğunda
doğru ayarlanması büyük önem
kullanılabilir.
tașımaktadır.
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C i

A Uyku NPEV için lütfen uygun süreyi

wUVŗVOBTOTàSFTJODFCBTMNB[
ise ayarladığınız saat iptal olur ve
ayardan otomatik olarak çıkar.

seçin. (Odanızı uzun süre soğutmak
sağlığınız için iyi değildir.)
Uyku
NPEV fonksiyonundayken
C
oda sıcaklığı ayar değeri, Soğutma
modunda 30 dakika sonra
belirlediğinizden 1°C daha yüksek,
1 saatin sonra ise 2°C daha yüksek
olacaktır.
C Uyku NPEundayken oda sıcaklığı
ayar değeri, Isıtma modunda 60
dakika sonra belirlediğinizden 1°C
daha düșer, 2 saat sonra ise 2°C
daha düșer.
C i wUVŗVOBTOTàSFTJODFCBTMNB[
ise ayarladığınız saat iptal olur ve
ayardan otomatik olarak çıkar.
C Bu fonksiyon bazı ürünlerde
olmayabilir veya çalıșmayabilir.
C Uyku modu sadece ürün
çalıșırken BZBSMBOBbilir.

Uyku NPEV fonksiyonu
Bu fonksiyon, siz uyurken odanızın çok
soğumasını veya ısınmasını önler. Klimayı
soğutma veya ısıtma modundayken uyku
ayarı fonksiyonu seçildiğinde en uygun
konforu sağlayacak șekilde çalıșır ve
belirlediğiniz süre sonunda durur.
 ÃSàOàÎBMŗUSNBLJÎJOi wUVŗVOB
basın.
 i wUVŗVOBCBTBSBLÎBMŗNB
modlarından birini seçin.
3. Klimayı istediğiniz sıcaklığa ayarlayın.
#L[i4DBLMLBZBSMBNBw
4. Uyku NPEV fonksiyonunu bașlatmak
JÎJOi
wUVŗVOBCBTO
sembolü
ekranda belireOFLBEBSCBTO

Otomatik açılma/kapanma
fonksiyonu
Siz evde yokken veya uykudayken,
klimanın otomatik olarak açılmasını veya
kapanmasını sağlar.
Otomatik açılma
Klimanın otomatik olarak açılması için,
așağıdaki ișlemleri uygulayarak programı
ayarlayabilirsiniz.
Örnek: Sabah 10:00’da klima açılsın.
i
wUVŗVOB V[BLUBOLVNBOEBEB i w
TFNCPMàCFMJSFOFLBEBSCBTO

 i
,
wUVŗMBSOLVMMBOBSBLLBQBOŗ
süresini ayarlayın. Tușlara her
bastığınızda klimanın kaç saat sonra
duracağını gösteren rakam artacak
veya azalacaktır.
- Uyku NPEV 1-7 saat arasında
ayarlayabilirsiniz.
 i
wUVŗVOBCBTBSBL[BNBO
ayarlaması ișlemini bitirin.

 4BBUBZBSOi
wUVŗMBSO
kullanarak yapın.(Tușa her
basıldığında 10dk’lık birimler halinde
hızlıca değișecektir.)

7. Uyku NPEV fonksiyonunu iptal etmek
içiOi
wUVŖVOBCBTO
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 4BBUBZBSOi
wUVŗMBSO
kullanarak yapın.(Tușa her
basıldığında 10dk’lık birimler halinde
hızlıca değișecektir.)

 i
wUVŗVOBCBTBSBL[BNBO
ayarlaması ișlemini bitirin. Ayar
bittikten uzaktan kumandanın
FLSBOOEBi wTFNCPMàCFMJSFDFLWF
güncel saat görünümüne geçecektir.

 i
wUVŗVOBCBTBSBL[BNBO
ayarlaması ișlemini bitirin. Ayar
bittikten uzaktan kumandanın
FLSBOOEBi wTFNCPMàCFMJSFDFL
ve güncel saat görünümüne geçecektir.

4. Otomatik açılma ayarı fonksiyonunu
iptal etmek için uzaktan kumanda
à[FSJOEFLJi
wUVŗVOBCJSLF[CBTO
5. 0UPNBUJLBÎMNBLBQBONB
TBBUJOJ tekrar değiștirmek için
1,2,3,4 numaralı ișlemleri tekrarlayın.
C i wUVŗVOBTOTàSFTJODFCBTMNB[
ise ayarladığınız saat iptal olur ve
ayardan otomatik olarak çıkar.
C Bu fonksiyon bazı ürünlerde
olmayabilir veya çalıșmayabilir.
C Saati ayarlarken AM (Öğleden önce),
PM (Öğleden sonra) ibarelerine dikkat
edin. Klimaya vereceğiniz program
ayarı için uzaktan kumandanın
saatini esas alacağından saatin
doğru ayarlanması büyük önem
tașımaktadır.
Otomatik kapanma
Klimanın otomatik olarak kapanması için,
așağıdaki ișlemleri uygulayarak programı
ayarlayabilirsiniz.
Örnek: Akșam 10:00’da klimayı kapat.
 i
wUVŗVOBFLSBOEBCFMJSFOFLBEBS
CBTO6[BLUBOLVNBOEBOOFLSBOOEB
sembolü belirecektir.

4. Otomatik kapanma ayarı fonksiyonunu
iptal etmek için uzaktan LVNBOEB
à[FSJOEFLJi
wUVŗVOBCJSkez basın.

5. 0UPNBUJLBÎMNBLBQBONBTBBUJOJ 
tekrar değiștirmek için 1,2,3,4 numaralı
ișlemleri tekrarlayın.
C i wUVŗVOBTOTàSFTJODFCBTMNB[
ise ayarladığınız saat iptal olur ve
ayardan otomatik olarak çıkar.
C Bu fonksiyon bazı ürünlerde
olmayabilir veya çalıșmayabilir.
C Saati ayarlarken AM (Öğleden önce),
PM (Öğleden sonra) ibarelerine dikkat
edin. Klimaya vereceğiniz program
ayarı için uzaktan kumandanın
saatini esas alacağından saatin
doğru ayarlanması büyük önem
tașımaktadır.

Otomatik bașlatma
Elektrik kesilip tekrar geldiğinde klima
otomatik bașlatma özelliği sayesinde
elektrik kesilmeden önceki ayarlardan
çalıșmaya bașlar. İlk kalkıșta fan en
düșük hızda çalıșır ve kompresör 2,5-3
dakika sonra devreye girer. Kompresörün
devreye girmesiyle birlikte fan hızı da
önceki ayarlara otomatik olarak ayarlanır
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Klima sistemini otomatik
olarak bașlatma
Bir güç kesilmesinden sonra, klima sistemi
tekrar açıldığında, bu fonksiyon bir önceki
ayarları geri döndürür. Bu fonksiyon, bir fabrika varsayılan ayarıdır.
Otomatik yeniden bașlamayı
iptal etme

Uzaktan kumanda olmadan
klimayı çalıștırmak
Uzaktan kumanda olmadığında klimayı
çalıștırmak için Açma/Kapama tușunu
kullanın. Bununla birlikte, fan hızı yükseğe
ayarlanır.
1. Ön panelin sağ ve sol alt köșe
noktalarından ve ortadan kendinize
doğru çekerek açın.

Çalıșma modu

Soğutma

Nem giderme

Isıtma

İç ünite fan hızı

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Sıcaklık ayarı

22°C

23°C

24°C

Oda sıcaklığı
>21°C
altındaysa

Oda sıcaklığı
21-24°C
arasındaysa

* Özellik, modelin tipine göre değiștirilebilir.

Oda sıcaklığı
>24°C
üstündeyse

1 Yatay kanatçığı açın.
2 Açma/Kapatma düğmesine basın ve 6
saniye boyunca basılı tutun.
- Cihaz 2 defa bip sesi çıkarıp, 4 defa ıșık
yanıp sönecektir.

C Bu fonksiyon bazı ürünlerde
- Bu fonksiyonu tekrar aktif etmek için,
olmayabilir veya çalıșmayabilir.
On/Off butonuna 6 saniye basılı tutunuz.
Test çalıștırma modu
Cihaz 2 defa bip sesi çıkarıp, 4 defa ıșık
yanıp sönecektir.
1. Test çalıștırma modu için iç ünite
üzerinde bulunan manuel çalıștırma
Eğer Açma/Kapama düğmesine basıp 6
C saniye yerine 3-5 saniye boyunca basılı
düğmesine yaklașık 3 saniye basılı
tutun.
tutarsanız, ünite test ișlemine geçecektir.
Test ișleminde, ünite 18 dakika boyunca
2. Test çalıștırma modunu iptal etmek
soğutma amaçlı dıșarı doğru kuvvetli hava
için manuel çalıștırma düğmesine
üﬂer ve daha sonra da varsayılan fabrika
veya uzaktan kumanda üzerindeki
ayarlarına geri döner.
“
” tușuna basın.
C Bu konumda klimanın çalıșma
durumu gösterge ekranında Lo
sembolü belirecektir.
C Klima, test çalıștırma süresince
soğutma modunda oda sıcaklığını
göze almaksızın maksimum fan
hızında 18 dakika boyunca çalıșır.
C Test çalıștırma modunda iken eğer
uzaktan kumandadan sinyal alınırsa,
klima kumanda ayarlarına göre
çalıșmaya bașlar.
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CRQQHFW MRELOU\JXODPD KXOODQÕPÕ
Kay t için kulland nÕz e-posta adresi
uygulamaya giriú için daha önce
kullanÕlmamÕú olmalÕdÕr.
KullanÕlan parola do÷ru yapÕdaysa
uygulamaya kayÕt yapmÕú olursunuz.

Arçelik Connect Mobil UygulamalarÕ
iOS 8.0 sonrasÕ ve Android 4.0.3 sonrasÕ
iúletim sistemli tüm cihazlarda kullanÕlabilir.
Modeminizin klimanÕza çok uzak
olmamasÕna özen gösterin. Uzak
mesafelerde klima ile modem arasÕ iletiúim
olumsuz etkilenmektedir.

Kablosuz A Ba lant s

(Y$GÕ girip, haritada evinizin yerini
seçtikten sonra onay i aretine bas n
Konum bilgisinin do÷ru alÕnabilmesi için,
akÕllÕ telefonunuzda konum ayarlarÕ açÕk
olmalÕdÕr.

Arçelik Connect Mobil Uygulama
Kurulumu
Arçelik Connect Mobil Uygulamas Play
Store veya App Store’dan indirilebilir.
<eni KayÕt
“K IT tuúuna basÕn.

Gerekli bilgileri doldurun, kullanÕcÕ gizlilik
ve kullanÕm sözleúmelerini okuduktan sonra
IT tuúuna basÕn.
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KlimanÕn elektrik ba÷lantÕsÕnÕn yapÕlmÕú
oldu÷undan emin olun.
KlimanÕzÕn uzaktan kumandasÕnÕ
klimanÕza do÷ru yönlendirin.
KlimanÕzÕn uzaktan kumandasÕnÕn
üzerindeki ³(QHUML7DVDUUXIX´ ve ³+Õ]OÕ´
tuúlarÕna resimde gösterildi÷i gibi aynÕ
anda 5 sn. boyunca basÕn.
Bu durumda klimadan onay sesi (bip
sesleri) gelecek ve klimanÕzÕn üzerindeki
Wi-Fi ( ) iúaretinin yanÕp söndü÷ünü
göreceksiniz.

Telefon veya bilgisayar n z n kablosuz
a lar menüsüne gidip, KLIMA_XXXX isimli
a a ba lan p, uygulamaya tekrar geri
dönün ve ³'(9$0´EXWRQXQD basÕn.


Yard m ekranlar n takip ederek kurulum
i lemlerine devam edebilirsiniz.

Öncelikle çevrenizdeki kablosuz a
ba lant lar kliman z taraf ndan aranacakt r.

Kliman z n ba lanmas n istedi iniz a
ismini seçip, bu a n anahtar n girin.
A Anahtar bilgilerini do ru girdi inizden
emin olduktan sonra “KURULUMU
TAMAMLA”EXWRQXQD basÕn.
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Aúa÷Õdaki ekranda elle kurulum için,
klimanÕzÕ ba÷lamak istedi÷iniz a÷Õn
adÕnı (SSID), güvenlik türünü ve ilgili a÷
anahtarÕ bilgilerini girerek “KURULUMU
TAMAMLA” butonuna basÕn.

Klima bulunamadÕ uyarısı görüldü÷ü
zaman elle kurulum yapÕlabilir. Elle
kurulum için sol alt tarafta bulunan
“ELLE KURULUM” butonuna basÕn
ve “KLIMA_XXXX” a÷Õna ba÷lÕ
oldu÷unuza emin olun.
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Connect Mobil ygulamanÕn kurulumu
tamamlandÕktan sonra klima üzerindeki
Wi-Fi ( ) iúaretinin sabit yanmasÕ
gerekmektedir. AyrÕca Connect Mobil
Uygulama ekranÕnda aúa÷Õdaki ekran
görseli görülecektir.

økinci kullanÕm ekranÕnda Uyku Modu,
AçÕlma ZamanÕ ve Kapanma ZamanÕ
fonksiyon kontrollerinin yanÕnda “Favorilere
Ekle” ile kaydedilebilir. “Favoriler”den ise
kayÕtlÕ kullanÕm de÷erleri ürüne set edilebilir.

Aúa÷Õdaki ekranda kullanÕcÕ
tarafÕndan tanÕmlanan evler
gözükmektedir. Kumanda etmek
istedi÷iniz evin adÕnÕ seçerek kontrol
ekranÕna geçiú yapabilirsiniz.
Connect Mobil ygulama kullanÕcÕnÕn
farklÕ lokasyonlarda birden fazla
klimayÕ tek bir uygulama üzerinden kontrol
etmesine imkan tanÕmaktadÕr. Bunun için
menüsünden
kullanÕcÕnÕn,
kontrol etmek istedi÷i klimalarÕnÕ uygulamaya
tanÕtmasÕ yeterlidir.

Ana kullanÕm ekranÕnÕn sa÷ alt tarafÕnda
bulunan saat ikonu ile ikinci kullanÕm
ekranÕna geçiú yapÕlÕr.

Seçilen ev için ayar menüsünde ( )
“RAPORLAR” menüsünden ilgili
klimanÕn kullanÕm de÷erleriyle ilgili
istatistiksel veriler gözlenebilir.
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³2720$7ø..21752/´ menüsünü
kullanarak klimanÕzÕ otomatik olarak
kontrol edebilirsiniz.
Otomatik Kontrol özelli÷i sizin
bulundu÷unuz konuma göre klimanÕzÕ
istedi÷iniz ayarlara otomatik olarak
ayarlamaktadÕr. Bu özelli÷in aktifleúmesi
için ekranÕn üstünde bulunan
³$.7ø)/(ù7ø5´ butonuna basÕn.

Raporlama özelli÷i, kurulu evin
istenilen saatler arasÕndaki
kullanÕm koúullarÕnÕ gösteren ve
bunlarÕ istatistik olarak grafik
formatÕnda kullanÕcÕya sunDn
özellikWLU.

Otomatik Kontrol özelliğinin
aynı klimada birden fazla kullanıcı
tarafından kullanılması tavsiye
edilmez.
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³7$1,0/,ø67(0&ø/(5´ olarak görünen
kÕsÕm ise bu özelli÷in çalÕúaca÷Õ cihaz
bilgilerLni göstermektedir.

KarúÕnÕza gelen ekranda Google
Haritalar üzerinde bir yarÕçap
belirlemeniz gerekmektedir. Özelli÷in
çalÕúmasÕnÕ istedi÷iniz yarÕçapÕ
belirledikten sonra sa÷ üstteki butonu
aktifleútirin.

“EV MODU” ve ³',ù$5,02'8´
de÷erlerini belirlemek için üstlerine
basÕn. Burada seçilen de÷erler favori
listesinden seçilmektedir.

Daha sonra “EV MODU” ve³',ù$5,
MODUNU” belirlemeniz gerekmektedir.
“EV MODU” belirledi÷iniz çemberin
içerisinde klimanÕn hangi de÷erler ile
çalÕúmasÕ gerekti÷ini, ³',ù$5,02'8´
ise belirledi÷iniz çemberin dÕúÕnda
klimanÕn hangi de÷erler ile çalÕúmasÕ
gerekti÷ini belirledi÷iniz bölümdür.
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Connect Mobil 8ygulamada klimayÕ
Seçilen ev için ayarlar menüsünde
( ) ³./ø0$$<$5/$5,´ menüsünden aynÕ anda birden fazla kullanÕcÕ kontrol
cihazÕn ³%$ö/$17,'85808´,
edebilir.
³0$&$'5(6ø´, ³<$=,/,06h5h0h´, Aúa÷Õdaki ekran görüntüsünde
³&ø+$=02'(/ø´ bilgileri
“KULLANICILAR” menüsünde tanÕmlÕ
gösterilmektedir.
yetkili kullanÕcÕlar gösterilmekte ve yeni
kullanÕcÕ tanÕmlamalarÕ yapÕlabilmektedir.
TanÕmlama yapÕlacak kullanÕcÕlar için
tekrar kurulum yapma ihtiyacÕ duyulmaz.
Yeni kullanÕcÕ tanÕmlamak için
“KULLANICI EKLE” menüsüQGHQ
yeni kullanÕcÕ tanÕmlamasÕ yapÕlÕr.

“EV AYARLARI” menüsünde evin
adÕ ve lokasyon bigisi bulunmaktadÕr.
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“E9ø6ø/” menüsünden, tanÕmlÕ
evin kullanÕcÕnÕn hesabÕndan silinme
iúlemi yapÕlmaktadÕr.
“E9ø6ø/” komutu aktif edildi÷inde
tanÕmlÕ ev silindi÷inden kullanÕcÕnÕn
yeniden evi tanÕmlamasÕ gerekmektedir.

Kay t için kulland n z e-posta adresinizi
girin ve “PAROLA SIFIRLAMA” ya bas n.
TanÕmlÕ adresinize yönlendirilen e-postada
bulunan linke tÕklayarak parola de÷iúimini
yapÕn.

Parola S f rlama
Parola sÕfÕrlamak için sa÷ üst köúedeki
ayarlar ( ) menüsünden “PAROLA
SIFIRLAMA” menüsünü seçin.
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Ça r Merkezini Aramadan Önce
Sorun

Olas sebep

Ne yap lmal "

Arçelik Connect Mobil
8ygulamasÕ ile klimaya
ba÷lantÕ sa÷layamÕyorum.

• Klima ve modeme
elektrik geliyor mu?

• Otomat sigortanÕn açÕk
ve elektrik oldu÷undan
emin olun.

Klima internete ba l de il.

• Modemin klimaya uzak
bir mesafede olabilir mi?
• Modemde standart
d bir tak m ayarlar var
m?

• Modemi klimaya daha
yak n bir yere (Max.50 m)
yerle tirebilirsiniz.
• Modemin ayarlar n
kontrol edebilirsiniz.
• Modemi kapatÕS 10sn.
bekledikten sonra tekrar
deneyin.

.DEORVX]$÷0RGOg]HOOLNOHUL

Açıklama

Min

Tip

Giriş Frekansı
Giriş Direnci
Giriş Yansıması

2400
-

PA Çıkış Gücü 72.2 Mbps
PA Çıkış Gücü 11b mode

15.5
19.5
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Max

Birim

50
-

2483,5
-10

MHz
ohm
dB

16.5
20.5

17.5
21.5

dBm
dBm



Bakım ve temizlik

En iyi performansı korumak ve olası arızaları önlemek için düzenli olarak ürünü
temizleyin.
Hava filtresi

Parça
Hava filtresi
3M filtre

İç Ünite

Dıș ünite

C
B
B
t
t
t
t
t

C
C

Temizleme yöntemi
#BLO[i)BWBGJMUSFTJOJOUFNJ[MFONFTJw
#BLO[i.GJMUSFOJOUFNJ[MFONFTJw
Yumușak ve kuru bir bez kullanarak iç ünite yüzeyini temizleyin.
Su tahliye hortumunu temizleyin.
Yoğușma olușan su tahliye tavasını temizleyin.
Eșanjörü temizleyin.
Uzaktan kumanda pillerini değiștirin.
Isı eșanjör bobinlerini ve panel deliklerini temizlemek için buhar
kullanın.(Yetkili servise danıșın.)
Fanı temizleyin.
Su tahliye hortumunu temizleyin.

Temizleme aralığı
2 Hafta
1 Ay
Düzenli olarak
4 Ay
Yılda bir kez
Yılda bir kez
Yılda bir kez
Düzenli olarak
Yılda bir kez
Yılda bir kez

Yetkili Servisimize yaptıracağınız yıllık bakım, klimanın ömrünü uzatır ve daha verimli
çalıșmasını sağlar.
Temizlik ya da bakıma bașlamadan önce, ürüne giden elektriği kesin.
Klimayı suyla yıkamayın. Elektrik çarpma tehlikesi vardır.
ÃSàOàOLVSVMVNVZBEBCBLNOEBOTPOSBIFS[BNBOTPļVUVDVHB[LBÎBļLPOUSPMà
yapın.
ÃSàOàUFNJ[MFSLFOZBEBCBLNOZBQBSLFOTBļMBNCJSUBCVSFZBEBNFSEJWFO
kullanın.
5FNJ[MJLJÎJOZVNVŗBLCJSCF[LVMMBOO4FSUEFUFSKBOMBS ÎÚ[àDàMFSWCLVMMBONBZO
4VUBIMJZFIPSUVNVOV TVZVOEPļSVCJSCJÎJNEFUBIMJZFFEJMNFTJOJTBļMBZBDBL
șekilde takın.
)BWBGJMUSFTJOJÎLBSSLFONFUBMQBSÎBMBSBEPLVONBZO:BSBMBOBCJMJSTJOJ[
Klimanın İonizer filtresini, kumandasını veya dıș yüzeyini 40°C ve üzerindeki sıcak
suyla veya tiner, aseton, benzin gibi uçucu maddelerle kesinlikle temizlemeyin.
Klimanın ve uzaktan kumandanın dıș yüzeyi zarar görebilir.
Mevsim sonunda uzaktan kumandada ki pilleri çıkartın. Uzun süre
kullanmayacaksanız,klimanın dıș ünitesini hava șartlarından koruyacak bir örtü ile
örtün.
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Hava ﬁltresinin temizliği

3M ﬁltrenin temizliği

Klimanın temizliğindeki en önemli bölüm,
hava ﬁltresinin temizlenmesidir. Aksi
takdirde, soğutma-ısıtma kapasitesi düșer
ve enerji sarﬁyatı hissedilir derecede artar.
Klimanın hava ﬁltresi, kullanma mevsiminin
bașında ve sonunda temizlenmelidir.
Klimanın bulunduğu ortamın kirlilik
durumuna göre belirli aralıklarla (en
az 15 günde bir) ön panel üzerindeki
hava ﬁltresini çıkartıp tıkanıp tıkanmadığını
kontrol edin.

1. Ürüne gelen elektriği kesin.
2. Hava ﬁltresini çıkartın.

3. 3M ﬁltreyi çekerek çıkartın.

1. Ürüne gelen elektriği kesin.
2. Hava ﬁltresini tutamaklarından tutup
haﬁfçe yukarı çekin.

4. Filtre üzerindeki tozları ve kiri elektrikli
süpürge veya hava ile temizleyin. Eğer
çok kirliyse su ile yıkayın.
5. Temizleme bitince gölgede kurutun ve
3M ﬁltreyi tekrar yerine takın.

3. Yukarı çektikten sonra ﬁltreyi çıkartın.

4. Hava ﬁltrelerini vakum ya da ılık suyla
temizleyin. Hava ﬁltresi çok kirli ise
deterjan ile ılık suda yıkayın.
5. Temizleme bitince gölgede kurutun ve
hava ﬁltrelerini tekrar yerine takın.
C Klimayı kesinlikle hava ﬁltresiz
çalıștırmayın.
C Hava ﬁltresini 2 yılda bir değiștirin.
C Hava ﬁltresinin hasar görmesi halinde,
Yetkili Servisten yeni bir hava ﬁltresi
temin edebilirsiniz.
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 Problemler için çözüm önerileri
Klima çalıșmıyor.
t 4JHPSUBWFZBEFWSFLFTJDJBUNŗPMBCJMJS4JHPSUBOOBUQBUNBEļOWFEFWSF
kesiciyi kontrol edin.
t ;BNBOMBZDZBOMŗBZBSMBONŗPMBCJMJS;BNBOMBZDZBZBSMBNBTSBTOEBCJSIBUB
yapıp yapmadığınızı kontrol edin.
Klima etkili olarak soğutmuyor veya ısıtmıyor.
t 'JMUSFLJSMJPMBCJMJS'JMUSFOJOLJSMJPMVQPMNBEļOLPOUSPMFEJO
t 6ZHVOTDBLMLTFÎJMNFNJŗPMBCJMJS4DBLMLBZBSOOEPļSVZBQMQZBQMNBEļO
kontrol edin.
t ,MJNBZJMLÎBMŗUSEļO[EBPEBÎPLTDBLPMBCJMJS,MJNBZJMLÎBMŗUSEļO[EBPEB
çok sıcak ise soğutma için biraz bekleyin.
t ÃOJUFEŗBSEBOIBWBBMBNZPSPMBCJMJSÃOJUFOJOIBWBHJSJŗWFÎLŗ
pencerelerinin önünde bir engel olup olmadığını kontrol edin.
Odada tuhaf bir koku var.
t 0EBEBLJFŗZBMBSLPLVZBQZPSPMBCJMJS,PLVOVOEVWBSEBLJ IBMMBSEBLJ 
mobilyalardaki veya oda içinde bulunan giysilerdeki nemden kaynaklanıp
kaynaklanmadığını kontrol edin.
Klima gürültülü çalıșıyor.

C

Su akıyormuș gibi bir ses geliyorsa bu bir arıza değildir. Klimanın içinde dolașan
soğutucu akıșkanın sesidir.
C Sıkıșmıș havanın boșalırken çıkardığı gibi bir ses geliyorsa bu bir arıza değildir.
Klimanın ısıtma ișlemi sırasında buz çözülme ișleminin bașlangıcında ve bitiminde
ünitenin içinde gerçekleșen soğutucu gazın ters yönlere hareket etmesinden doğan
sestir.
Klima sis üflüyor.

C

Ortam çok nemliyse klimadan çıkan hava akımının sıcak havayı soğutması ile
buğulanma olușacaktır. Bu, klimanın yanlıș çalıșmasından kaynaklanmaz ve bir
arıza değildir.
Klima tekrar çalıștırıldığında 3 dakika kadar çalıșmıyor.

C

Bu, klimanın korunması için geliștirilmiș bir önlemdir. 3 dakika sonunda klima
çalıșmaya bașlayacaktır.
Uzaktan kumandanın göstergesi silik veya hiç göstermiyor.
t 1JMMFSCJUNJŗWFZBZBOMŗZFSMFŗUJSJMNJŗPMBCJMJS1JMMFSJLPOUSPMFEJO
,MJNBZÎBMŗUSMEļOEBWFZBEVSEVLUBOTPOSBJÎàOJUFEFOiUJLwiUJLwHJCJTFTMFSHFMJZPS

C

Sıcaklık değișikliği plastik gövdenin büzülmesi veya genleșmesine yol açar. Bu,
klimanın yanlıș çalıșmasından kaynaklanmaz ve bir arıza değildir.
Isıtma ișlemi sürerken hava akımı doğrudan doğruya bașlamıyor.

C
A

Eğer hava akımı, sıcaklık derecesi yükselmeden bașlarsa, istenmeyen bir soğutma
etkisi görülecektir. Bunu önlemek için hava akımı, sıcaklık yeterli dereceye ulaștıktan
sonra bașlayacaktır. Bu, klimanın yanlıș çalıșmasından kaynaklanmaz ve bir arıza
değildir.
Bu bölümdeki talimatları uygulamanıza rağmen sorunu gideremezseniz ürünü satın
aldığınız bayi ya da Yetkili Servise bașvurun. Çalıșmayan ürünü kendiniz onarmayı
asla denemeyin.
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Tüketici hizmetleri

Değerli Müșterimiz,

Arçelik Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat
hizmet vermektedir.
Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu
tușlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak
ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep
edebilirsiniz.
Çağrı merkezimiz ile yaptığınız görüșmeler iletișim
hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin
için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.
Çağrı Merkezimize ayrıca www.arcelik.com.
tr adresindeki “Tüketici Hizmetleri” bölümünde
bulunan formu doldurarak veya 0 216 423 23 53
nolu telefona faks çekerek de ulașabilirsiniz.
Yazılı bașvurular için adresimiz:
Arçelik Çağrı Merkezi, Arçelik A.Ș. Ankara Asfaltı
Yanı,34950 Tuzla/İSTANBUL
Yetkili servislerimizin, güncel iletișim bilgilerine
www.arcelik.com.tr adresinden ulașabilirsiniz

Așağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

Arçelik Çağrı
Merkezi
444 0 888
(Sabit telefonlardan veya
cep telefonlarından alan
kodu çevirmeden arayın*)

Diğer Numara
0216 585 8 888

1 Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili
Satıcınıza onaylattırınız.
2 Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre
kullanınız.
3 Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda
yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı
Merkezimize bașvurunuz.
4 Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik
kartı”nı sorunuz.
5 İșiniz bittiğinde servis teknisyeninden “Hizmet
Fiși” istemeyi unutmayınız. alacağınız “Hizmet
Fiși” , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek
herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6 Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün
fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli
yedek parça bulundurma süresi)

Müșteri Memnuniyeti Politikası
Arçelik A.Ș. olarak, hizmet verdiğimiz markamızın müșteri istek ve önerilerinin müșteri profili ayrımı yapılmaksızın her kanaldan
(çağrı merkezi, e-posta, www.arcelik.com.tr, faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlıkla iletilebildiği, izlenebilir, raporlanabilir, șeffaf
ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplandığı, bu kayıtların yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alındığı,
değerlendirildiği ve süreçlerin sürekli kontrol edilerek iyileștirildiği, mükemmel müșteri deneyimini yașatmayı ana ilke olarak kabul
etmiș müșteri odaklı bir yaklașımı benimsemekteyiz.
Yaklașımımıza paralel olarak tüm süreçler yönetim sistemi ile entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapı geliștirilmiș olup,
yönetim hedefleri de bu sistem üzerinden beslenmektedir.
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Kullanım Hataları ve Garanti
ile İlgili Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar

$úD÷ÕGDEHOLUWLOHQVRUXQODUÕQJLGHULOPHVLFUHWNDUúÕOÕ÷ÕQGD\DSÕOÕU%XGXUXPODULoLQJDUDQWLúDUWODUÕX\JXODQPD]

1) .XOODQÕPKDWDODUÕQGDQND\QDNODQDQKDVDUYHDUÕ]DODU
2) 0DOÕQWNHWLFL\HWHVOLPLQGHQVRQUDNL\NOHPHERúDOWPDWDúÕPDYEVÕUDVÕQGDROXúDQKDVDUYHDUÕ]DODU
3) 0DOÕQNXOODQÕOGÕ÷Õ\HULQHOHNWULNVXGR÷DOJD]WHOHIRQYEúHEHNHVLYHYH\DDOW\DSÕVÕND\QDNOÕPH\GDQDJHOHQKDVDUYHDUÕ]DODU
4) 'R÷DROD\ODUÕYH\DQJÕQVXEDVNÕQÕYEND\QDNOÕPH\GDQDJHOHQKDVDUYHDUÕ]DODU
5) 0DOÕQWDQÕWPDYHNXOODQPDNÕODYX]ODUÕQGD\HUDODQKXVXVODUDD\NÕUÕNXOODQÕOPDVÕQGDQND\QDNODQDQKDVDUYHDUÕ]DODU
6) 0DOÕQVD\ÕOÕ7NHWLFLQLQ.RUXQPDVÕ+DNNÕQGDNL.DQXQXQGDWDULIHGLOHQúHNOLLOHWLFDULYH\DPHVOHNLDPDoODUODNXOODQÕPÕ
GXUXPXQGDRUWD\DoÕNDQKDVDUYHDUÕ]DODU

0DOD\HWNLVL]NLúLOHUWDUDIÕQGDQEDNÕPRQDUÕPYH\DEDúNDELUQHGHQOHPGDKDOHHGLOPHVLGXUXPXQGDPDODYHULOPLúJDUDQWL
VRQDHUHFHNWLU
*DUDQWLX\JXODPDVÕVÕUDVÕQGDGH÷LúWLULOHQPDOÕQJDUDQWLVUHVLVDWÕQDOÕQDQPDOÕQNDODQJDUDQWLVUHVLLOHVÕQÕUOÕGÕU
$UoHOLN$ùWDUDIÕQGDQUHWLOPLúWLU
0HQúHL7UNL\H

!R³ELIK!ë+ARAAéA³#ADDESI.O  
 3¿TL¿CEê34!."5,
4EL  &AX  

Klima

GARANTİ
BELGESİ
GARANTø ùARTLARI

1) Garanti süresi, malÕn teslim tarihinden itibaren baúlar ve 3 \ÕldÕr.
2) Mala iliúkin tanÕtma ve kullanma NÕlavuzunda gösterildi÷i úekilde kullanÕlmasÕ ve Arçelik A.ù.’nin yetkili NÕOGÕ÷Õ servis çalÕúanlarÕ
dÕúÕndaki úahÕslar tarafÕndan bakÕm, onarÕm veya baúka bir nedenle müdahale edilmemiú olmasÕ úarWÕ\Oa, malÕn bütün parçalarÕ
dahil olmak üzere tamamÕnÕ; malzeme, iúçilik ve üretim hatalarÕna karúÕ malÕn teslim tarihinden itibaren yukarÕda belirtilen süre
kadar garanti eder.
3) MalÕn ayÕplÕ olGX÷XQun anlaúÕlmasÕ durumunda tüketici, 6502 sa\ÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ HaNNÕnda Kanunun 11 inci maddesinde
yer alan;
a- Sözleúmeden dönme,
b- SatÕú bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarÕlmasÕnÕ isteme,
ç- SaWÕlanÕn ayÕpsÕz bir misli ile de÷iútirilmesini isteme,
haklarÕndan birini kullanabilir.
4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarÕm hakkÕnÕ seçmesi durumunda saWÕcÕ; iúçilik masrafÕ, de÷iútirilen parça bedeli ya da baúka
herhangi bir ad altÕnda hiçbir ücret talep etmeksizin malÕn onarÕmÕnÕ yapmak veya yaptÕrmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz
onarÕm hakkÕnÕ üretici veya ithalaWoÕya karúÕ da kullanabilir. SaWÕFÕ, üretici ve ithalatçÕ tüketicinin bu hakkÕnÕ kullanmasÕndan
müteselsilen sorumludur.
5)Tüketicinin, ücretsiz onarÕm hakkÕnÕ kullanmasÕ halinde malÕn;
- Garanti süresi içinde tekrar arÕzalanmasÕ,
- Tamiri için gereken azami sürenin aúÕlmasÕ,
- Tamirinin mümkün olmadÕ÷ÕnÕn, yetkili servis istasyonu, saWÕFÕ, üretici veya ithalatçÕ tarafÕndan bir raporla belirlenmesi
durumlarÕnda;
tüketici malÕn bedel iadesini, ayÕp oranÕnda bedel indirimini veya imkân varsa malÕn ayÕpsÕz misli ile de÷iútirilmesini satÕcÕdan talep edebilir.
SaWÕFÕ, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda saWÕFÕ, üretici ve ithalatçÕ müteselsilen sorumludur.

6) ølgili mevzuatlarda belirlenen kullanÕm ömrü süresince malÕn azami tamir süresi 20 iú gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi

içerisinde mala iliúkin arÕzanÕn yetkili servis istasyonuna veya saWÕFÕya bildirimi tarihinde, garanti süresi dÕúÕnda ise malÕn
yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren baúlar. Garanti kapsamÕ içerisindeki malÕn arÕzasÕQÕn 10 iú günü içerisinde
giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçÕ; malÕn tamiri tamamlanÕncaya kadar, benzer özelliklere sahip baúka bir malÕ
tüketicinin kullanÕmÕna tahsis etmek zorundadÕr. Benzer özelliklere sahip baúka bir malÕn tüketici tarafÕndan istenmemesi halinde
üretici veya ithalaWoÕlar bu yükümlülükten kurtulur. MalÕn garanti süresi içerisinde arÕzalanmasÕ durumunda, tamirde geçen süre
garanti süresine eklenir.
7) MalÕn kullanma NÕlavuzunda yer alan hususlara aykÕrÕ kullanÕlmasÕndan kaynaklanan hasar ve arÕzalar garanti kapsamÕ dÕúÕndadÕr.
8) Tüketici, garantiden GR÷an haklarÕnÕn kullanÕlmasÕ ile ilgili olarak oÕkabilecek uyuúmazOÕNlarda yerleúim yerinin bulundu÷u veya
tüketici iúleminin yapÕldÕ÷Õ yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine baúvurabilir.
9) SaWÕcÕ tarafÕndan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret BakanlÕ÷Õ Tüketicinin KorunmasÕ ve
Piyasa Gözetimi Genel Müdürl÷ne baúvurabilir.
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Arçelik A.ù.
Arçelik Aù KarDD÷aç Caddesi No:2-6, 34445,
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