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Uzaktan kumandanın kullanımı
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Uzaktan kumandayı cihazla 8 metrelik mesafe
aralığında ve alıcıya doğrultarak kullanın. Sinyal
alımı bip sesiyle onaylanır.
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DİKKAT
Perdeler, kapılar veya diğer nesneler uzaktan kumandadan iç üniteye giden
sinyalleri engellerse, klima çalışmayacaktır.
Uzaktan kumandaya herhangi bir sıvının dökülmesine izin vermeyin. Uzaktan
kumandayı doğrudan güneş ışığına veya ısıya maruz bırakmayın.
İç ünite üzerindeki kızılötesi sinyal alıcısı doğrudan güneş ışığına maruz bırakılırsa,
klima doğru çalışmayabilir. Güneş ışığının alıcıya gelmesini önlemek için perde
kullanın.
Diğer elektrikli cihazlar uzaktan kumandayı algılıyorsa, bu cihazları başka bir yere
taşıyın veya bayinizle irtibata geçin.

Pillerin değiştirilmesi
Uzaktan kumanda arka tarafında bulunan ve üzeri kapakla korunan iki adet
kuru pille (R03/LR03X2) çalışır.
(1) Kapağı bastırıp kaydırarak çıkarın.
(2) Eski pilleri çıkarın ve (+) ve (-) uçları doğru yerleşecek şekilde yeni pilleri
takın.
(3) Kapağı eski konumuna yeniden kaydırarak takın.
NOT: Piller çıkarıldığında, kumanda tüm programlamayı siler. Yeni pilleri taktıktan
sonra uzaktan kumanda yeniden programlanmalıdır.
DİKKAT

Eski ve yeni pilleri veya farklı tipte pilleri birlikte kullanmayın.
Kumanda 2 veya 3 aylığına kullanılmayacaksa, pilleri uzaktan
kumandada bırakmayın.
Pilleri, ayrıştırılmamış evsel atık olarak bertaraf etmeyin. Özel işlemden
geçirilmesi için, atığın ayrıştırılmış olarak toplanması gereklidir.
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Uzaktan kumandanın Özellikleri

Fonksiyon düğmeleri

Model

RG36B4/BGE ,RG36A12/BGEF

Nominal Voltaj

3.0V(Kuru piller R03/LR03X2)

Sinyal Algılama
Menzili

8m
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MOD düğmesi
Her düğmeye basıldığında aşağıdaki sıraya
göre çalışma modu seçilir:
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SALINIM Düğmesi
Yatay panjurun otomatik salınım özelliğini
çalıştırmak veya durdurmak için kullanılır.
YÖN Düğmesi
Panjurun hareketini değiştirmek ve istenilen
yukarı/aşağı hava akışı yönünü ayarlamak için
kullanılır. Panjurun açısı her basışta 6° değişir.
BEKLEME Düğmesi (RG34B4/BGE)
Bekleme fonksiyonu açılır/kapatılır. En
konforlu sıcaklığı koruyabilir ve enerji
tasarrufu yapabilir.
BEKLEME/YENİLEME Düğmesi (RG36A12/
BGEF)
Bekleme fonksiyonu açılır/kapatılır. Düğmeye 2
saniyeden daha uzun süre basıldığında ise,
YENİLEME fonksiyonu devreye girer.
İyonlaştırıcı/Plazma Toz Tutucu (modele bağlı)
devreye girer ve havadaki polen ve kir
parçacıklarının giderilmesine yardımcı olur.

NOT:
Ünite BEKLEME modunda çalışıyorken MOD,
FAN veya AÇMA/KAPAMA düğmesine
basılırsa BEKLEME modu iptal edilir.
Detaylar için, "KULLANICI KILAVUZU"ndaki
"bekleme modu" konusuna bakın.
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SOĞUTMA

NOT: Satın aldığınız ünite sadece soğutma
yapabiliyorsa, lütfen ISITMA modunu seçmeyin.
Isıtma modu, sadece soğutma yapan cihazlarda
desteklenmez.
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AÇMA/KAPAMA düğmesi
Bu düğmeye basıldığında ünite çalışmaya
başlar, tekrar basıldığında durur.

OTOMATİK

。 。
-5 C~ 60 C

Ortam
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Fonksiyon düğmeleri(devamı)
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Fonksiyon düğmeleri(devamı)
TURBO Düğmesi (RG36B4/BGE)
TURBO fonksiyonu açılır/kapatılır.
TURBO/OTOMATİK TEMİZLEME
Düğmesi (RG36Ai2/BGEF)
TURBO fonksiyonu açılır/kapatılır. 2
saniyeden uzun süre basıldığında,
OTOMATİK TEMİZLEME fonksiyonu
devreye girecektir. Ardından tekrar en az
2 saniye süreyle basıldığında, fonksiyon
devre dışı bırakılacaktır (modele bağlı).
• Turbo fonksiyonu, ünitenin soğutma veya
ısıtma modunda ön ayar sıcaklığına en
kısa zamanda ulaşmasını sağlar (iç ünite
bu fonksiyonu desteklemiyorsa, bu
düğmeye basıldığında işlem yapılmaz.)
• OTOMATİK TEMİZLEME modunda
klima, evaporatörü bir sonraki işlem için
otomatik olarak temizleyecek ve
kurutacaktır.
SIFIRLAMA Düğmesi:
SIFIRLAMA düğmesine bastığınızda
mevcut tüm ayarlar iptal edilir ve kumanda
başlangıç ayarlarına döner.
YUKARI Düğmesi (+)
Sıcaklık ayarını 17°C~30°C arasında
yükseltmek için bu düğmeye basın.
AŞAĞI Düğmesi (-)
Sıcaklık ayarını 17°C~30°C arasında
düşürmek için bu düğmeye basın.
EKO düğmesi
Enerji verimliliği moduna geçmek için
kullanılır. Soğutma modunda, bu düğmeye
basıldığında uzaktan kumanda sıcaklığı
otomatik olarak 24°C'ye ayarlar, fan devri
enerji tasarrufu için Otomatik moduna
geçer (fakat yalnızca ayarlanan sıcaklık
24°C altındaysa). Ayarlanan sıcaklık 24°C
ile 30°C arasındaysa, EKO düğmesine
basıldığında fan devri Otomatik moduna
geçer, ayarlanan sıcaklık değişmez.
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NOT:
• TURBO ve BEKLEME düğmesine
basıldığında, mod değiştirildiğinde veya ayar
sıcaklığı 24°C altına düşürüldüğünde, EKO
modu durdurulur.
• EKO modunda, ayar sıcaklığı 24°C veya
üzerinde olmalıdır, aksi takdirde soğutma
yetersiz olabilir. Konforlu hissetmiyorsanız,
durdurmak için EKO düğmesine tekrar basın.
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ZAMANLAYICI AÇIK Düğmesi
Otomatik çalışma zamanı geri sayımını
başlatmak için bu düğmeye basın.
Düğmeye her basıldığında, otomatik
zamanlama ayarı 30 dakika artırılır.
Ayarlanan zaman 10H'yi gösterdiğinde her
basış otomatik zamanlama ayarını 60
dakika artıracaktır. Otomatik zamanlama
programını iptal etmek için, otomatik açılma
zamanını 0.0 olarak ayarlayın.
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ZAMANLAYICI KAPALI Düğmesi
Otomatik kapanma zamanı programını
başlatmak için bu düğmeye basın.
Düğmeye her basıldığında, otomatik
zamanlama ayarı 30 dakika artırılır.
Ayarlanan zaman 10H'yi gösterdiğinde her
basış otomatik zamanlama ayarını 60
dakika artıracaktır. Otomatik zamanlama
programını iptal etmek için, otomatik açılma
zamanını 0.0 olarak ayarlayın.
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Fonksiyon düğmeleri(devamı)

LCD ekrandaki göstergeler
Sinyal İletim Göstergesi
Uzaktan kumanda iç üniteye sinyal
gönderdiğinde, bu sinyal göstergesini yanar.

14 LED Düğmesi (RG34B4/BGE)
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İç ünite ekranını açar/kapatır.
LED/BENİ TAKİP ET Düğmesi (RG36A12/
BGEF)
İç ünite ekranını açar/kapatır. 2 saniyeden
uzun süre basıldığında, BENİ TAKİP ET
fonksiyonu devreye girecektir. Ardından
tekrar en az 2 saniye süreyle basıldığında,
fonksiyon devre dışı bırakılacaktır.
• Beni Takip Et fonksiyonu
etkinleştirildiğinde, uzaktan kumanda
ekranında mekandaki mevcut sıcaklık
gösterilir. BENİ TAKİP ET düğmesine
yeniden basılana kadar, uzaktan kumanda
bu sinyali her 3 dakikada bir klimaya
gönderecektir.
• Beni Takip Et fonksiyonu, KURUTMA ve
FAN modunda kullanılamaz.
• Çalışma modunu değiştirmeniz veya
üniteyi kapatmanız, Beni Takip Et
fonksiyonunu otomatik olarak iptal
edecektir.
KİLİTLE Düğmesi
Gömülü olan KİLİTLE düğmesine
bastığınızda, tüm ayarlar kilitlenir ve
uzaktan kumanda KİLİTLE düğmesi dışında
hiçbir işleme yanıt vermez. Kilit modunu
iptal etmek için düğmeye tekrar basın.
NOT:
• Düğme tasarımı, tipik modele dayalıdır ve
satın aldığınız modelde biraz farklı olabilir.
Ürünle birlikte gelen kumandanın şekli
geçerli sayılacaktır.
• Açıklanan tüm fonksiyonlar, ünite
tarafından gerçekleştirilir. Ünitede ilgili
özellik yoksa, uzaktan kumandadaki
düğmeye basıldığında herhangi bir işlem
gerçekleşmez.
• Uzaktan kumanda açıklamaları ile
KULLANICI KILAVUZU'ndaki fonksiyon
açıklamaları arasında büyük farklılıklar söz
konusu olursa, KULLANICI
KILAVUZU'ndaki açıklamalar geçerli
sayılacaktır.
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Mod göstergesi
Geçerli çalışma modunu gösterir. Otomatik
(
), soğutma (
), kurutma (
), ısıtma
(
) (Sadece soğutmalı modellerde yoktur),
fan (
) ve tekrar otomatik (
) modu.

auto cool dry

heat

fan

SET TEMP. TIMER ONOFF

sleep follow me lock

F

run

Sıcaklık/Zamanlayıcı göstergesi
Sıcaklık ayarını (17°C~30°C) gösterir. Çalışma
modunu FAN olarak seçerseniz, sıcaklık ayarı
gösterilmez. Ve ZAMANLAYICI modundayken,
ZAMANLAYICI'nın açılma ve kapanma ayarlarını
gösterir.c
Fan devri göstergesi
Seçili fan devrini gösterir, AUTO (otomatik) (gösterilmez)
ve üç adet fan devri seviyesinden biri " " (DÜŞÜK)
“ ” (ORTA) “ ”(YÜKSEK) gösterilebilir. Çalışma modu
OTOMATİK veya KURUTMA olarak seçildiğinde, fan
devri OTOMATİK olarak ayarlanır.
AÇIK/KAPALI göstergesi
Açma/kapama düğmesine basıldığında
gösterilir.
Göstergeyi kaldırmak için açma/kapama
düğmesine tekrar basın.
Kilitleme Göstergesi
KİLİT modu etkinleştirildiğinde görüntülenir.

BENİ TAKİP ET Göstergesi (bazı modellerde)
HİSSETME fonksiyonu aktifken görüntülenir.
Bekleme Göstergesi
Bekleme modunda görüntülenir.
Kaldırmak için yeniden BEKLEME düğmesine basın.
Not:
Şekilde gösterilen tüm işaretler, net bir tanıtım
amacını taşımaktadır. Ancak gerçek çalışma
sırasında, sadece ilgili fonksiyon işaretleri gösterge
ekranında gösterilir.
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Nem giderme modu

Düğmelerin kullanımı
Otomatik mod

3
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2
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Ünitenin elektrik bağlantısının kesik olmadığından
emin olun. İç ünitenin ekranındaki çalışma
lambası yanıp sönmeye başlar.
1. Otomatik çalışma modunu seçmek için MOD
düğmesine basın.
2. İstediğiniz sıcaklığı ayarlamak için YUKARI/
AŞAĞI düğmesine basın. Sıcaklık, 17°C-30°C
arasında 1°C'lik kademeler halinde değiştirilebilir.
3. Klimayı çalıştırmak için AÇMA/KAPAMA
düğmesine basın.
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NOT
1. Otomatik modundayken klima, oda sıcaklığını
ve uzaktan kumanda ile ayarlanan sıcaklığı
hesaba katarak soğutma, fan ve ısıtma modları
arasında mantıklı bir şekilde geçiş yapabilir.
2. Otomatik modunda fan devrini
değiştiremezsiniz.
Zaten otomatik olarak kontrol edilir.
3. Otomatik modunu konforlu bulmuyorsanız,
istediğiniz modu manuel olarak seçebilirsiniz.
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Nem giderme modunda fan devrini değiştiremezsiniz.
Zaten otomatik olarak kontrol edilir.

Hava akışı yönünün ayarlanması

Soğutma/Isıtma/Fan modu
Ünitenin elektrik bağlantısının kesik olmadığından
emin olun.
1. SOĞUTMA, ISITMA (sadece hem soğutma
hem de ısıtma özelliği bulunan modellerde) veya
FAN modunu seçmek için MOD düğmesine
basın.
2. İstediğiniz sıcaklığı ayarlamak için YUKARI/
AŞAĞI düğmesine basın. Sıcaklık, 17°C-30°C
arasında 1°C'lik kademeler halinde değiştirilebilir.
3. Fan devrini dört adımda (Otomatik, Düşük,
Orta veya Yüksek) seçmek için FAN düğmesine
basın.
4. Klimayı çalıştırmak için AÇMA/KAPAMA
düğmesine basın.
NOT

Ünitenin elektrik bağlantısının kesik olmadığından
emin olun. İç ünitenin ekranındaki çalışma
lambası yanıp sönmeye başlar.
1. KURUTMA modunu seçmek için MOD
düğmesine basın.
2. İstediğiniz sıcaklığı ayarlamak için YUKARI/
AŞAĞI düğmesine basın. Sıcaklık, 17°C-30°C
arasında 1°C'lik kademeler halinde değiştirilebilir.
3. Klimayı çalıştırmak için AÇMA/KAPAMA
düğmesine basın.
NOT
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İstediğiniz hava akışı yönünü ayarlamak için
SALINIM ve YÖN düğmesini kullanın.
1. YÖN düğmesine her bastığınızda, yatay
panjur 6 derece hareket edecektir.
2. SALINIM düğmesine bastığınızda, panjur
otomatik olarak yukarı ve aşağı hareket
etmeye başlayacaktır.
NOT: Panjur, klimanın soğutma veya
ısıtmasını etkileyecek bir konuma
getirildiğinde veya hareket ettirildiğinde
otomatik olarak salınım yönünü
değiştirecektir.

FAN modunda ayarlanan sıcaklık uzaktan
kumandada görüntülenmez veya oda sıcaklığını
kontrol edemezsiniz. Bu durumda sadece 1., 3.
ve 4. adımlar uygulanabilir.
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Zamanlayıcı
ZAMANLAYICI AÇIK düğmesine basıldığında
ünitenin otomatik çalışan zamanlayıcısı
ayarlanabilir. ZAMANLAYICI KAPALI düğmesine
basıldığında ünitenin otomatik kapatılan
zamanlayıcısı ayarlanabilir.
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Otomatik açılma zamanını ayarlamak için.
1. ZAMANLAYICI AÇIK düğmesine basın.
Uzaktan kumandada ZAMANLAYICI AÇIK ifadesi
görüntülendiğinde, LCD ekranda son ayarlanan
otomatik açılma zamanı ve "h" sinyali
gösterilecektir. Çalışmayı BAŞLATMAK için
otomatik açılma zamanı sıfırlanmaya hazırdır.
2. İstediğiniz otomatik açılma zamanını
ayarlamak için, ZAMANLAYICI AÇIK düğmesine
tekrar basın. Düğmeye her basıldığında, süre 0
ile 10 saat arasında yarım saat, 10 ile 24 saat
arasında ise bir saat artar.
3. Açılma zamanını ayarladıktan sonra, uzaktan
kumanda sinyali klimaya göndermeden önce
yarım saniye kadar bekler. Ardından yaklaşık 2
saniye sonra "h" işareti kaybolacak ve ayarlanan
sıcaklık LCD gösterge ekranında yeniden
görünecektir.
Otomatik kapanma zamanını ayarlamak için.
1. ZAMANLAYICI KAPALI düğmesine basın.
Uzaktan kumandada ZAMANLAYICI KAPALI
ifadesi gösterildiğinde, LCD ekranda ayarlanan
son otomatik kapanma zamanı ve "h" ifadesi
gösterilecektir. Ünitenin kapanacağı "kapanma
zamanı" artık tekrar ayarlanabilir.
2. İstediğiniz otomatik kapanma zamanını
ayarlamak için, ZAMANLAYICI KAPALI
düğmesine tekrar basın. Düğmeye her
basıldığında, süre 0 ile 10 saat arasında yarım
saat, 10 ile 24 saat arasında ise bir saat artar.
3. Kapanma zamanını ayarladıktan sonra,
uzaktan kumanda sinyali klimaya göndermeden
önce yarım saniye kadar bekler. Ardından
yaklaşık 2 saniye sonra "h" işareti kaybolacak ve
ayarlanan sıcaklık LCD gösterge ekranında
yeniden görünecektir.
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! UYARI

Uzaktan kumanda ile ayarlanabilecek zamanlayıcı fonksiyonları, şu şekilde
sınırlanmıştır: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0,
7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve
24.

Zamanlayıcı ayarına örnek

TIMER ON

Başlat
Kapalı

Ayar

6 saat sonra

AÇILMA ZAMANI
(Otomatik Açılma)
Otomatik açılma özelliği, eve dönmeden önce
ünitenin otomatik olarak açılmasını
istiyorsanız kullanışlıdır. Klima, ayarlanan
zamana ulaşıldığında otomatik olarak
çalışmaya başlayacaktır.
Örnek:
Klimanın 6 saat sonra çalıştırılması için.
1. ZAMANLAYICI AÇIK düğmesine
bastığınızda, ekranda son ayarlanan
çalışmaya başlama zamanı ve "h" ifadesi
gösterilecektir.
2. Uzaktan kumandadaki ZAMANLAYICI
AÇIK ekranında "6.0h" ifadesini görüntülemek
için, ZAMANLAYICI AÇIK düğmesine basın.
3. 3 saniye bekleyin; ekranda sıcaklık tekrar
gösterilir. ZAMANLAYICI AÇIK ifadesi
gösterilmeye devam eder ve bu fonksiyon
etkinleştirilir.
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ZAMANLAYICI KAPALI
(Otomatik Kapanma)
Otomatik kapanma özelliği, siz uykuya daldıktan sonra
ünitenin otomatik olarak kapatılması için kullanılabilir.
Klima, ayarlanan zamana ulaşıldığında otomatik olarak
kapatılacaktır.

TIMER OFF

Durma
Açılma

Ayar

10 saat sonra

Örnek:
Klimanın 10 saat sonra kapatılması için.
1. ZAMANLAYICI KAPALI düğmesine bastığınızda,
ekranda son ayarlanan çalışmayı durdurma zamanı ve
"h" ifadesi görüntülenecektir.
2. Uzaktan kumandanın ZAMANLAYICI KAPALI
ekranında "10h" ifadesinin görüntülenmesi için
ZAMANLAYICI KAPALI düğmesine basın.
3. 3 saniye bekleyin; ekranda sıcaklık tekrar gösterilir.
ZAMANLAYICI KAPALI ifadesi gösterilmeye devam
eder ve bu fonksiyon etkinleştirilir.
BİRLEŞİK ZAMANLAYICI
(Açılma ve kapanma zamanlayıcılarının aynı anda
ayarlanması)

TIMER ON OFF

Durma

Ayar Ayarlamadan
2 saat sonra

Başlat
Kapalı
Ayar

Ayarlamadan
2 saat sonra

Durma

Ayarlamadan
5 saat sonra

Örnek:
Klimanın ayarladıktan 2 saat sonra
başlatılması ve ayarladıktan 5 saat sonra
durdurulması.
1. ZAMANLAYICI AÇIK düğmesine basın.
2. ZAMANLAYICI AÇIK göstergesinde 2.0h
ifadesini görüntülemek için ZAMANLAYICI
AÇIK düğmesine yeniden basın.
3. ZAMANLAYICI KAPALI düğmesine basın.
4. ZAMANLAYICI KAPALI göstergesinde 5.0h
ifadesinin görüntülenmesi için ZAMANLAYICI
KAPALI düğmesine yeniden basın.
5. 3 saniye bekleyin; ekranda sıcaklık tekrar
gösterilir. "ZAMANLAYICI AÇIK KAPALI"
ifadesi gösterilmeye devam eder ve bu
fonksiyon etkinleştirilir.

ZAMANLAYICI KAPALI → ZAMANLAYICI AÇIK
(Açık → Dur → Çalışmaya başla)
Yatağınıza yattıktan sonra klimanın durmasını ve
uyandığınızda veya eve döndüğünüzde sabah yeniden
çalışmasını istediğinizde bu özellik çok kullanışlıdır.
Başlat

Açılma

ZAMANLAYICI AÇIK → ZAMANLAYICI
KAPALI
(Kapalı → Çalış → Çalışmayı durdur)
Uyanmadan önce klimayı başlatmak ve evden
çıktıktan sonra klimayı durdurmak istiyorsanız
bu özellik çok kullanışlıdır.

TIMER ON OFF

Ayarlamadan
10 saat sonra

Örnek:
Klimanın ayarladıktan 2 saat sonra durdurulması ve
ayarladıktan 10 saat sonra yeniden başlatılması.
1. ZAMANLAYICI KAPALI düğmesine basın.
2. ZAMANLAYICI KAPALI göstergesinde 2.0h
ifadesinin görüntülenmesi için ZAMANLAYICI KAPALI
düğmesine yeniden basın.
3. ZAMANLAYICI AÇIK düğmesine basın.
4. ZAMANLAYICI AÇIK göstergesinde 10h ifadesini
görüntülemek için ZAMANLAYICI AÇIK düğmesine
yeniden basın.
5. 3 saniye bekleyin; ekranda sıcaklık tekrar gösterilir.
"ZAMANLAYICI AÇIK KAPALI" ifadesi gösterilmeye
devam eder ve bu fonksiyon etkinleştirilir.
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