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Klima Uzaktan Kumanda Kullanma Kılavuzu 
 

Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Ancak bu şekilde 

cihazı güvenli ve doğru bir biçimde kullanmanız 

mümkün olacaktır. Uzaktan kumanda kullanımı 

esnasında kılavuzdaki talimat ve uyarılar dikkate 

alınmalıdır. Kumanda bulunan bazı özellikler cihazda 

ilgili özellik mevcut ise kullanılabilir. Lütfen daha detaylı 

bilgi için ürünün kullanma klavuzunu inceleyiniz. 

Fonksiyon Düğmeleri 

 

1- Açma/Kapama Düğmesi 

Bu düğmeye basılığında ünite çalışmaya başlar, tekrar 
basıldığında durur. 

2- Mod Düğmesi 
Her düğmeye basıldığında aşağıdaki sıraya göre çalışma 
modu seçilir: 

 

NOT: Isıtma modu, yalnızca hem Soğutma hem de 
Isıtmafonksiyonuna sahip modellerde kullanılabilir. 
 

3- Salınım    Düğmesi 
Panjurun yatay hareketini başlatmak veya durdurmak 
için veya yukarı/aşağı hava akışı yönünü ayarlamak için 
kullanılır. Panjurun açısı her basışta 6 derece değişir. 
Düğmeye 2 saniyeden uzun süre basıldığında, panjur 
otomatik olarak yukarı ve aşağı hareket etmeye başlar. 
 

4- Salınım Düğmesi 
Panjurun dikey hareketini başlatmak veya durdurmak 
için veya sola/sağa hava akışı yönünü ayarlamak için 
kullanılır. Panjurun açısı her basışta 6 derece değişir. İç 
ünitenin sıcaklık göstergesi alanında, bir saniyeliğine 
görüntülenir. Düğmeye 2 saniyeden uzun süre 
basıldığında, dikey panjur salınım özelliği aktif hale 
gelir. İç ünitenin ekranında ‘IIII’ dört defa yanıp söner, 
ardından sıcaklık ayarına geri dönülür. Dikey panjur 
salınımı durdurulduğunda, 3 saniye boyunca LC ifadesi 
görüntülenir. 

 

5- Sleep/Fresh(Bekleme/Yenileme) Düğmesi 
Aktif/Pasif bekleme fonksiyonu. 2 saniyeden uzun süre 
basıldığında, yenileme fonksiyonu devreye girecektir. 
Ardından tekrar en az 2 saniye süreyle basıldığında, 
fonksiyon devre dışı bırakılacaktır. 
NOT: Ünite BEKLEME modunda çalışıyorken MODE (MOD), FAN SPEED 
(FAN DEVRİ) veya ON/OFF (AÇIK/KAPALI) düğmesine basılırsa 
BEKLEME fonksiyonu iptal edilecektir. 
 

6- Turbo/Otomatik Temizleme Düğmesi 
Aktif/Pasif TURBO fonksiyonu. 2 saniyeden uzun süre 
basıldığında, otomatik temizleme fonksiyonu devreye 
girecektir. Ardından tekrar en az 2 saniye süreyle 
basıldığında, fonksiyon devre dışı bırakılacaktır. 
 

7- Reset (Sıfırlama) Düğmesi 
Reset (Sıfırlama) düğmesine bastığınızda mevcut tüm 
ayarlar iptal edilir ve kontrol, başlangıç ayarlarına 
döner. 

 

8- Up (Yukarı) Düğmesi 
Sıcaklık ayarını artırmak veya Zamanlayıcı’yı ayarlarken 
saat hanesindeki değeri artırmak için bu düğmeye basın. 

 

9- Down (Aşağı) Düğmesi 
Sıcaklık ayarını düşürmek veya Zamanlayıcı’yı 
ayarlarken saat hanesindeki değeri küçültmek için bu 
düğmeye basın. 

 

10- Sessiz/FP Düğmesi 
Sessiz fonksiyonu etkinleştirilir/devre dışı bırakılır. 
Sessiz fonksiyonu devreye girdiğinde, iç ünite hafif bir 
esinti sağlayacak ve böylece ses seviyesi en aza 
indirilerek sessiz ve konforlu bir ortam oluşturulacaktır. 
 

Isıtma işlemi sırasında (yalnızca ayar modu ısıtma 
olduğunda), bu düğmeye 2 saniyeden uzun süre 
basılırsa, FP fonksiyonu devreye girer. Ünite, 8°C’lik bir 
sıcaklık yarıyla çalışmaya devam eder. İç ünitenin 
ekranında, FP ifadesi gösterilir. Açma/kapama, bekleme, 
FP, mod, fan devri, yukarı ve aşağı düğmelerinden 
herhangi birine basıldığında, FP fonksiyonu iptal edilir. 
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11-Fan Speed (Fan Devri) Düğmesi 
Fan devrini dört adımda seçmek için kullanılır; 

 
 
12- Zamanlayıcı Düğmesi 
Otomatik açılma/kapanma zamanı ayarları için bu 
düğmeye basın. 

 

13- Akıllı Göz Düğmesi 
Bu düğmeye basıldığında, ünite entegre kızılötesi 
sensörü ile odada insan bulunduğunu tespit eder. Ünite 
30 dakika boyunca herhangi bir insan aktivitesi tespit 
etmezse, elektrik tasarrufu için otomatik olarak 
bekleme (takip) moduna girer. Odada bir insan 
bulunduğu tespit edildiğinde, ünite otomatik olarak 
çalışmaya başlayacak ve önceden programlandığı 
çalışma şeklini sürdürecektir. 

 

14-LED/Fallow Me Düğmesi 
Aktif/Pasif iç ünite ekranı. 2 saniyeden uzun süre 
basıldığında, Beni Takip Et fonksiyonu devreye 
girecektir. Ardından tekrar en az 2 saniye süreyle 
basıldığında, fonksiyon devre dışı bırakılacaktır. 

 

15- Lock (Kilitle) Düğmesi 
Gömülü olan LOCK (KİLİTLE) düğmesine bastığınızda, 
tüm ayarlar kilitlenir ve uzaktan kumanda KİLİTLE 
düğmesi dışında hiçbir işleme yanıt vermez. Kilit 
modunu iptal etmek için düğmeye tekrar basın. 

 

Düğmelerin Kullanımı 
 

Otomatik Mod 
 
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 yukarı/ aşağı 
düğmesine basın. Sıcaklık, 17°C-30°C arasında 1°C’lik 
kademeler halinde değiştirilebilir. 
3. Klimayı çalıştırmak için açma/kapama düğmesine 
basın. 

 
NOT: 
1. Otomatik moddayken klima, oda sıcaklığını ve uzaktan 
kumanda ile ayarlanan sıcaklığı hesaba katarak soğutma, 
fan ve ısıtma modları arasında mantıklı bir şekilde geçiş 
yapabilir. 
2. Otomatik modda fan devrini değiştiremezsiniz. Zaten 
otomatik olarak kontrol edilir. 
3. Otomatik modu konforlu bulmuyorsanız, istediğiniz 
modu manuel olarak seçebilirsiniz. 
 

 
 
 

Soğutma/Isıtma/Fan Modu 
Ünitenin elektrik bağlantısının kesik olmadığından emin 
olun. 
1. Soğutma, ısıtma (Sadece hem soğutma hem de ısıtma 

özelliği bulunan modellerde) veya fan modunu 
seçmek için mod düğmesine basın. 

2. İstediğiniz sıcaklığı ayarlamak için yukarı/aşağı 
düğmelerini kullanın. 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 (FAN) düğmesine basın. 

4. Fan devrini dört adımda -Otomatik, Düşük, Orta veya 
Yüksek- seçmek için açma/kapama düğmesine basın. 

 
NOT: FAN modunda ayarlanan sıcaklık uzaktan 
kumandada görüntülenmez ve oda sıcaklığını kontrol 
edilemez. 

Bu durumda sadece 1., 3. ve 4. adımlar uygulanabilir. 

 

Nem Giderme Modu 
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 yukarı/aşağı 

düğmesine basın. Sıcaklık, 17°C-30°C arasında 1°C’lik 
kademeler halinde değiştirilebilir. 

3. Klimayı çalıştırmak için açma/kapama düğmesine 
basın. 

NOT: Nem giderme modunda fan devrini 
değiştiremezsiniz. Zaten otomatik olarak kontrol edilir. 
 

Hava Akışı Yönünün Ayarlanması 

İstenilen hava akışı yönünü ayarlamak için salınım  ve 

salınım       düğmelerini kullanın. 
1. Salınım     düğmesine her bastığınızda, yatay panjur 6 

derece hareket edecektir. Düğmeye 2 saniyeden 
uzun süre basıldığında, panjur otomatik olarak 
yukarı ve aşağı hareket etmeye başlar. 

2. Salınım  düğmesine her bastığınızda, dikey panjur 6 

derece hareket edecektir. Düğmeye 2 saniyeden 
uzun süre basıldığında, panjur otomatik olarak sola 
ve sağa hareket etmeye başlar. 

NOT: Panjur, klimanın soğutma veya ısıtmasını 

etkileyecek bir konuma getirildiğinde veya hareket 

ettirildiğinde otomatik olarak salınım yönünü 

değiştirecektir. 
 

Zamanlayıcı 
 
Otomatik açılma ve kapanma zamanını ayarlamak için 
zamanlayıcı düğmesine basın. 
Otomatik açılma zamanını ayarlamak için. 
1. “TIMER ON” (açılma zamanı) ifadesini görüntülemek 

için TIMER (zamanlayıcı) düğmesine basın. LCD 
ekranda en son ayarlanan Otomatik Açılma zamanı 
ve “h” ifadesi görüntülenir. Ünitenin açılacağı “açılma 
zamanı” artık tekrar ayarlanabilir. 
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2. İstediğiniz Otomatik Açılma zamanını ayarlamak 
için, sıcaklık artırma/düşürme düğmelerini kullanın. 
Düğmeye her bastığınızda, ayar 0 ile 10 saat arasında 
yarım saatlik aralıklarla veya 10 ile 24 saat arasında 
birer saatlik aralıklarla uzatılır/kısaltılır. 

3. Açılma zamanını ayarladıktan sonra, uzaktan 
kumanda sinyali klimaya göndermeden önce yarım 
saniye kadar bekler. Arından, yaklaşık 2 saniye sonra 
LCD ekrandan “h” sinyali ve zaman göstergesi 
kaybolacak, “TIMER ON” ifadesi kalacaktır. 
Ayarlanan sıcaklık, LCD ekranda tekrar 
görüntülenecektir.  

 
Otomatik kapanma zamanını ayarlamak için; 
 
1. “TIMER OFF” (kapanma zamanı) ifadesini 

görüntülemek için TIMER (zamanlayıcı) düğmesine 
basın. LCD ekranda en son ayarlanan Otomatik 
Kapanma zamanı ve “h” ifadesi görüntülenir. 
Ünitenin kapanacağı “kapanma zamanı” artık tekrar 
ayarlanabilir. 

2. İstediğiniz Otomatik Kapanma zamanını ayarlamak 
için, sıcaklık artırma/düşürme düğmelerini kullanın. 
Düğmeye her bastığınızda, ayar 0 ile 10 saat arasında 
yarım saatlik aralıklarla veya 10 ile 24 saat arasında 
birer saatlik aralıklarla uzatılır/kısaltılır. 

3. Kapanma zamanını ayarladıktan sonra, uzaktan 
kumanda sinyali klimaya göndermeden önce yarım 
saniye kadar bekler. Ardından yaklaşık 2 saniye 
sonra “h” işareti kaybolacak ve “TIMER OFF” ifadesi 
kalacaktır. Ayarlanan sıcaklık LCD ekranda yeniden 
görünecektir. 

 

 

 

 

 

Bekleme/Yenileme Düğmesi 
Bu düğmeye 2 saniyeden daha kısa süre basıldığında, 

BEKLEME fonksiyonu devreye girer. Düğmeye 2 
saniyeden daha uzun süre basıldığında ise, YENİLEME 
fonksiyonu devreye girer. 

 Bekleme fonksiyonu, ünitenin ilk iki saatte saat 
başına otomatikman 1 C artmasını (soğutma) veya 
azalmasını (ısıtma) sağlar, ardından sonraki 5 saat için 
sabit kalır ve sonra ünite çalışmayı durdurur. En uygun 
sıcaklıkta kalabilir ve enerji tasarrufu yapar. 
 

NOT: BEKLEME fonksiyonu sadece Soğutma, Isıtma ve 
OTOMATİK işlemlerde etkindir. YENİLEME fonksiyonu 
başlatıldığında İyonlaştırıcı/ Plazma Toz Tutucu (modele 
göre değişir) devreye girer ve havadaki polen ve 
pisliklerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. 

 

LED/Beni Takip Et Fonksiyonu 
Bu düğmeye 2 saniyeden daha kısa süre basıldığında, 

LED fonksiyonu devreye girer. Düğmeye 2 saniyeden 
daha uzun süre basıldığında ise, BENİ TAKİP ET 
fonksiyonu devreye girer. 

Beni Takip Et fonksiyonu etkinleştirildiğinde, 
uzaktan kumanda ekranında mahaldaki mevcut sıcaklık 
gösterilir. Follow Me (Beni Takip Et) düğmesine yeniden 
basılana kadar, uzaktan kumanda bu sinyali her 3 
dakikada bir gösterecektir.  

Beni Takip Et fonksiyonu KURUTMA ve FAN 
modunda kullanılamaz. 

Çalışma modunu değiştirmeniz veya üniteyi 
kapatmanız, Beni Takip Et fonksiyonunu otomatikman 
iptal edecektir. 
 

Turbo/Otomatik Temizleme 
 

Bu düğmeye 2 saniyeden daha kısa süre basıldığında, 
TURBO fonksiyonu devreye girer. Düğmeye 2 saniyeden 
daha uzun süre basıldığında ise, OTOMATİK 
TEMİZLEME fonksiyonu devreye girer. 

Turbo fonksiyonu en kısa zamanda ünitenin önceden 
ayarlanmış sıcaklığa ulaşmasını sağlar. Soğutma 
modunda bu düğmeye basıldığında, ünite yüksek fan 
devriyle güçlü bir şekilde soğuk hava üfleyecektir. 
Isıtma modunda (sadece PTC bulunan cihazlarda 
uygulanabilir) bu düğmeye basıldığında PTC harekete 
geçecek ve ısıtma işlemine çabuk başlayacaktır. 

 
SELF CLEAN (OTOMATİK TEMİZLEME) modunda 

klima, evaporatörü bir sonraki işlem için otomatikman 
temizleyecek ve kurutacaktır. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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Garanti Şartları 

 Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda 

tüketici, 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında 

Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; 

- Sözleşmeden dönme, 

- Satış bedelinden indirim isteme, 

- Ücretsiz onarılmasını isteme, 

- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini 

isteme, 

haklarından birini kullanabilir.  

 Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım 

hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, 

değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad 

altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın 

onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.  

Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya 

ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve 

ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından 

müteselsilen sorumludur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması 

halinde malın; 

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, 

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, 

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis 

istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir 

raporla belirlenmesi durumlarında; 

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında 

bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız 

misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edilir. 

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu 

talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, 

üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. 

Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım 

hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, 

değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad 

altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın 

onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.  

Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya 

ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve 

ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından 

müteselsilen sorumludur. 

 Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara 

aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar 

garanti kapsamı dışındadır. 

 Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması 

ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim 

yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı 

yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici 

Mahkemesine başvurabilir. 

 

- Resimler temsilidir, kılavuzda yer alan görseller cihaz modeline bağlı olarak farklılık gösterebilirler. Güvenlik, sağlık ve çevresel uyarılar 
için lütfen cihazınıza ait kullanma kılavuzunu dikkate alınız, kullanma kılavuzunda yer alan web adresine cihaz modelini yazarak cihazınıza 
ait kılavuzlara ulaşabilirsiniz. 
- Taşıma ve depolama işlemleri sırasında cihaza ait tüm parçalar sıvı teması, güneş ışığı ve ani darbelerden korunmalıdır. 
- Yedek parçalar ile ilgili her türlü sorularınız ve malzeme talepleriniz için, iletişim bilgileri markalarımızın web adreslerinde ve kullanım 
kılavuzlarında bulunmaktadır. 
- Aksesuar ürünlerini hafif nemli bir bez yardımıyla temizleyebilirsiniz. Detaylı bilgi için, cihaza ait kullanma kılavuzuna (markalarımızın 
web adresi) bakabilirsiniz. 
- İlgili parçanın kullanım ömrü 2 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 
- Garanti şartları (seçimlik hakları) konusunda ilgili parçanın kullanıldığı cihaza ait kullanma kılavuzu (markalarımızın web adresi) baz 
alınmalıdır. 
- Bu yedek parça sadece kalifiye ve konusunda eğitimli kişiler (elektrik, mekanik, soğutma gaz v.b.) tarafından monte edilebilir. Uygun 
şekilde yapılmayan onarımlar, cihazın fonksiyon ve çalışma güvenliğine zarar verebileceği gibi önemli hayati tehlikelere de sebep olabilir. 
Üçüncü şahıslar tarafından yapılan uygunsuz onarım ve montajlardan şirketimiz sorumlu değildir. Ev aletlerinin onarımında onaylanmış 
teknik yöntemler kullanılmalıdır. Varsa, yerel şartlar ve yönetmelikler dikkate alınmalıdır. Şüpheye düştüğünüz durumlarda lütfen Yetkili 
Servisimizle irtibata geçiniz. 
- http://www.bsh-group.com.tr/iletisim web adresinde yer alan çağrı merkezleri telefon numaralarından ve marka web 
sitelerimizden talep ettiğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz.  
 

http://www.bsh-group.com.tr/iletisim

