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Güvenlik önlemleri
Aşağıdaki işaretler, aşağıda açıklanan önlemlere dikkat edilmemesi halinde ölüm veya ciddi yaralanmaya yol açılabileceğini gösterir.

Doğru ve güvenli kullanım için lütfen bu kılavuzu çalıştırma öncesinde dikkatle 
okuyun. 

 Ürünü kendi başınıza monte etmeye çalışmayın.

GUG-01SL-E
GUG-02SL-E
GUG-03SL-E

LOSSNAY İÇİN DİREKT GENLEŞMELİ SERPANTİN ÜNİTESİ
MODELLER:

Çalıştırma Talimatları (Kullanıcı için)

 UYARI

Yasak

Alev alıcı gaz sızıntısı olduğunda üniteyi açık ya da kapalı konuma getirmeyin. 
(Elektrik kontaktöründen çıkan kıvılcımlarla alev alabilir veya patlamaya neden olabilir.)
Havalandırmak için pencereleri açın.

Parçalarına 
ayırmayın

Üzerinde değişiklik yapmayın veya parçalarına ayırmayın.
(Yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.)

Islatmayın

Ünite veya uzaktan kumandaya su sürmeyin.
(Elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.)

Dokunmayın

Ürün çalışırken hava giriş ve çıkışına parmaklarınızı veya çubuk türü şeyler sokmayın.
(Bu uyarıyı dikkate almamak yaralanmalara neden olabilir.)

Islak el 
Yasaktır

Islak elle çalıştırmayın. 
(Elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.)

Yalnız R410A
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Güvenlik önlemleri (devam)

 DİKKAT

Yasak

Yüksek sıcaklıklara (40˚C veya daha yüksek), çıplak alevlere maruz kalan bir yerde veya 
ağır dumanların olduğu ortamda kullanmayın. 
(Yangına neden olabilir.)
Ünitenin montajı, yerinin değiştirilmesi veya bakımı sırasında soğutucu hatlarını 
doldurmak için yalnızca belirtilen soğutucuyu (R410A) kullanın. Bu soğutucuyu diğer 
soğutucularla karıştırmayın ve hatlarda hava kalmamasını sağlayın.
Havanın soğutucu ile karışması, soğutucu hattında anormal basınç oluşmasına neden 
olarak bir patlamaya veya diğer tehlikelere yol açabilir.
Sistem için belirtilenden farklı bir soğutucunun kullanılması mekanik arızaya, sistemin 
bozulmasına veya ünitenin arızalanmasına neden olabilir. Bu durum, en kötü ihtimalde 
ürün güvenliğinin sağlanması açısından ciddi bir engel ortaya çıkarabilir.
Islandıkları zaman sorun yaratacak nesneleri ünitenin altına yerleştirmeyin.
(Toz, yüksek nem (% 80 veya daha yüksek) ya da klima çalışması sırasında uzun işletim 
yüzünden meydana gelen drenaj tıkanması, su damlamasına neden olarak evdeki eşyaları 
ıslatıp kirletebilir.)
Kışın ısıtma yaparken üniteyi baypas modunda çalıştırmayın.
(Çiy oluşumundan kaynaklanan su damlayarak tavan yüzeyinde kirlenmeye neden olabilir.)
İşletim esnasında çıplak el ile soğutucu borularına dokunmayın.
(Bu uyarıyı dikkate almamak soğuk ısırması veya yanıklara neden olabilir.)
Temizlik ve bakım işlemleri sırasında hiçbir zaman deterjanlar gibi kimyasal maddeler 
kullanmayın.
(Bu uyarıyı dikkate almamak ünitede deformasyon veya çatlak oluşturabilir.)

Verilen
talimatlara
uyulmalıdır.

Bakım sonrasında parçaları emniyetli bir şekilde takın. 
(Parçalar düşerse yaralanmaya neden olabilir.)
Bakım sırasında eldiven takın. 
(Yaralanmaya neden olabilir.)
Ünite uzun süreliğine kullanılmayacağı zaman güç kaynağı kesicinin kapatıldığından emin 
olun. 
(Kalite kaybına uğramış izolasyon sonucunda elektrik çarpmasına, enerji kaçağına veya yangına 
neden olabilir.)
İç hacimde ilaçlama yapıldıktan sonra, üniteyi çalıştırmadan önce kimyasallar ve 
kimyasallardan yayılan gazlar atılana kadar havalandırma yapılmasını sağlayın.
(Üniteye yapışan veya içine emilen Kimyasallar veya onlardan yayılan gazlar ünitede 
deformasyon veya korozyon oluşturabilir.)
İç hacimde kimyasal kullanarak ilaçlama yapılırken, ünite üzerine kimyasal serpintisi 
olmaması için işletimi durdurun ve üniteyi bir örtü ile örtün.
(Üniteye yapışan kimyasallar veya kimyasallardan yayılan gazlar ünitede deformasyon yapabilir. 
Aynı zamanda kimyasallar tehlikeli bir şekilde her tarafa uçuşur.)

 UYARI

Verilen
talimatlara
uyulmalıdır.

Belirlenmiş güç beslemesi ve voltajını kullanın.
(Yanlış güç beslemesi kullanılması yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.)
Bakıma başlamadan önce güç dağıtım panelinde bulunan güç kaynağı kesicinin 
kapatıldığından emin olun.
(Açık olursa elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.)
Anormal koşullar (yanık kokusu veya başkaları) gözlemlenirse, işletimi durdurun, güç 
dağıtım panelinde bulunan güç kaynağı kesiciyi kapatın ve satıcınıza başvurun. 
(Bu tür koşullar altında kullanımın sürdürülmesi elektrik çarpması, yangın veya hasara neden 
olabilir.)
Elektrik kablosu hasar görmüşse, olası tehlikelerin önlenmesi için mutlaka üretici, onun 
yetkili servisi veya benzeri yetkili kişiler tarafından değiştirilmelidir.
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Parça isimleri

Isı eşanjörü

Drenaj pompası

Kumanda kutusu 

Besleme havası termistörü
(Yalnız GUG-02 ve 03SL-E için)

Not
•  Drenaj pompası soğutma modunda daima çalışır ve ünite durduktan sonra 

altı dakika çalışmaya devam eder.

Verilen
talimatlara
uyulmalıdır.

Soğutucu (Freon gazı) uyarısı
Soğutucu sızar ve çıplak alevle temasa geçerse zehirli gaz üretilebilir. Bu soğutucu havanın 
özgül ağırlığından daha ağır olduğuna göre odalarda zemin seviyesinde birikme eğilimindedir. 
Bu durum oksijen yetersizliğine yol açabilir. 
Soğutucu kaçağı olması halinde düzeltici işlem
Soğutucu kaçağı olursa, ocağı kapatın ve diğer alevleri söndürün. Kapı ve pencereleri açarak 
odayı iyice havalandırın. Sonra, satıcınızla irtibat kurun. 
Aşağıdaki yerlere kurulum yapmayın
Aşağıdaki yerlere kurulum yapılması üniteyi korozyona uğratabilir, gaz kaçaklarına neden olabilir, 
performansı önemli ölçüde azaltabilir ya da parçaları bozabilir. 
- Yanıcı gaz kaçağının olabileceği yerlere
- Kükürt bazlı gaz, klorür bazlı gaz, asit, alkali gibi ekipmanı etkileyen maddelerin bulunduğu 

yerlere
- Vasıtalar veya gemiler gibi hareketli nesneler üzerine
- Yüksek frekans üreten ekipmanların bulunduğu yerlere
- Kozmetik ve özel spreylerin sıklıkla kullanıldığı yerlere
- Büyük miktarda toz ve nem üretilen yerlere
- Havada is, kurum bulunan yerler
- Deniz kıyısı gibi çok miktarda tuz bulunan yerlere
- Biriken kar yüzünden dış ünitenin bloke olabileceği yerlere
- Kıvılcımların uçuştuğu yerlere, örneğin alevlerin veya kaynaktan çıkan sıçramaların yakınına

Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kimse tarafından cihazın kullanımıyla ilgili 
nezaret veya talimat sağlanmadıkça düşük fiziksel, duyusal veya zihni yeteneklere 
sahip veya deneyimden ve bilgiden yoksun kişilerin (çocuklar dahil) kullanımına yönelik 
değildir. Cihazla oynamadıklarının garantiye alınması için çocuklar gözetim altında 
bulundurulmalıdır. 
(Cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili nezaret veya talimat sağlandığı ve 
doğabilecek tehlikeleri anladıkları takdirde bu cihaz 8 yaşındaki ve daha büyük çocuklar 
ve düşük fiziksel, duyusal veya zihni yeteneklere sahip ya da deneyimden ve bilgiden 
yoksun kişiler tarafından kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamamaları gerekir. Temizlik 
ve kullanıcı bakımının nezaret olmadan çocuklar tarafından yapılmaması gerekir.)

Güvenlik önlemleri (devam)

 DİKKAT



Tur-4

Sistem konfigürasyonu

Sistem modeli X [ Bir adet uzaktan kumanda ]

Sistem modeli Y [ İki adet uzaktan kumanda ]

Sistem modeli Z [ City Multi iç ünite ile birbirine bağlı (M-NET bağlantısı) ]

PZ-01RC

SA

RA
OA

EA

Dış ünite
Lossnay ünitesi

Güç beslemesi

Lossnay uzaktan kumandası
(PZ-61DR-E)

Güç beslemesi

Dx-serpantin ünitesi

PZ-01RC

SA

RA
OA

EA

Dış ünite
Lossnay ünitesi

Güç beslemesi

Lossnay uzaktan kumandası
(Gerekirse PZ-61DR-E)MA uzaktan kumandası

(Gerekirse)

M-NET sistem kumandası
(Gerekirse)

City Multi iç ünite (Lossnay 
ile birbirine bağlı)

Güç beslemesi

Dx-serpantin ünitesi

PZ-01RC

SA

RA
OA

EA

Dış ünite
Lossnay ünitesi

Güç beslemesi

Güç beslemesi

Dx-serpantin ünitesi

Dx-serpantin ünitesine atanmış uzaktan kumanda 
bu kılavuzda “PZ-01RC” olarak tanımlanır.
Resmi bir model adı değildir.

[RA (Dönüş Havası) sıcaklık kontrolü]
Lossnay ünitesi ile Dx-serpantin ünitesinin sistemi, dönüş havası sıcaklığını ayar sıcaklığına yakın tutmak üzere tasarlanmıştır.

[SA (Besleme Havası) sıcaklık kontrolü]
Lossnay ünitesi ile Dx-serpantin ünitesinin sistemi, besleme havası sıcaklığını ayar sıcaklığına yakın tutmak üzere tasarlanmıştır.

*Ayar sıcaklığının klima ünitesinin ayar sıcaklığı ile aynı veya ona yakın olması önerilir.

Sistemin temel işlevi

OA: Dış hava
EA: Egzoz hava

SA: Besleme havası
RA: Dönüş havası
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Sistem konfigürasyonu (devam)
Uzaktan kumandalardan çalıştırma

Sistem modeli X Sistem modeli Y Sistem modeli Z
ON/OFF (AÇIK/KAPALI) PZ-01RC üzerinden PZ-01RC veya 

PZ-61DR-E *1 üzerinden
Uzaktan kumandalardan birinden veya iç ünite 
AÇIK/KAPALI yapıldığında *2

İşletim modu 
[Isıtma/Soğutma/Fan]

PZ-01RC üzerinden PZ-01RC üzerinden Yalnız PZ-01RC üzerinden *3

Sıck. ayarı PZ-01RC üzerinden PZ-01RC üzerinden Yalnız PZ-01RC üzerinden *3
Fan hızı 
[FS1 / FS2 / FS3 / FS4]

FS4 değerinde sabit *4 Şuradan değiştirilebilir 
PZ-61DR-E.

PZ-61DR-E, M-NET sistem kumandası veya 
MA uzaktan kumandadan değiştirilebilir (iç ünite 
için). Seçilebilir fan hızları uzaktan kumandanın 
modeline göre değişir.

Havalandırma modu 
[Isı kazanımı / Baypas / Otomatik]

Otomatik modda sabit *5 Şuradan değiştirilebilir 
PZ-61DR-E.

PZ-61DR-E veya M-NET sistem 
kumandasından değiştirilebilir.

Yorumlar - - Dx-coil ünitesi, M-NET sistem kumandasından 
ne gözlenebilir ne de işletilebilir.

*1: İki uzaktan kumandadan bir tanesi AÇIK/KAPALI yapıldığında, diğer uzaktan kumanda senkronize olarak AÇIK/KAPALI olur.
*2: Üç uzaktan kumandadan bir tanesi AÇIK/KAPALI yapıldığında, diğer uzaktan kumandalar senkronize olarak AÇIK/KAPALI olur.
 Ya da iç ünite AÇIK/KAPALI yapıldığında, Lossnay ünitesi ile Dx-serpantin ünitesinin sistemi senkronize olarak AÇIK/KAPALI olur.
*3: M-NET sistem kumandası veya iç ünitenin MA uzaktan kumandası tarafından kumanda edilemez.
*4: Fan hızları 0-10VDC girişi veya bir voltajsız kontak tarafından değiştirilebilir ve gerektiğinde fan hızı 3'te sabitlenebilir.
*5: Isıtma ve fan modları sırasında havalandırma modu ısı kazanım moduna ayarlanır.
 Havalandırma modu gerekirse bir voltajsız kontak tarafından baypas havalandırma moduna ayarlanabilir.

Temel işlem
Sistem modeli X Sistem modeli Y Ünite durumu

Dx-serpantin ünitesi uzaktan 
kumandası (PZ-01RC)

Lossnay ünitesi uzaktan 
kumandası (PZ-61DR-E)

Dx-serpantin ünitesi uzaktan 
kumandası (PZ-01RC) Lossnay ünitesi Dx-serpantin ünitesi

AÇIK AÇIK AÇIK

Isıtma
Soğutma
Fan
Otomatik

Havalandırma

Isıtma ve Soğutma: 
Sıcaklık koşullarına bağlı olarak termo-
AÇIK veya termo-KAPALI
Fan: 
Daima termo-KAPALI (yalnız havalandırma)
Otomatik: 
Yalnız RA sıck. kontrolünde kullanılabilir

Sıcaklık ayarı

Fan speed 
(Fan hızı)

Fan hızı 4'te sabit
(Fan hızı Lossnay'a 
yapılan harici giriş 
ile değiştirilebilir ve 
gerekirse fan hızı 3'te 
sabitlenebilir.)

Seçilen fan 
hızında işletim

Termo-AÇIK sırasında Lossnay ünitesi 
fan hızı 1 veya 2'ye geçerse, Dx-
serpantin ünitesi zorunlu olarak termo-
KAPALI olur.

Havalandırma 
modu

Otomatik modda sabit
(Isıtma ve fan 
modu sırasında 
havalandırma modu 
daima ısı kazanım 
modudur.)

Seçilen 
havalandırma 
modunda işletim

Dx-serpantin ünitesi sıcaklık 
koşullarına bağlı olarak herhangi bir 
havalandırma modunda termo-AÇIK 
konumuna getirilebilir.

KAPALI KAPALI KAPALI

Sistem modeli Z için kullanılabilecek işlevler uzaktan kumandaların modeline bağlıdır.

İki uzaktan kumandadan bir tanesi AÇIK yapıldığında, 
diğer uzaktan kumanda senkronize olarak AÇIK olur.

PZ-61DR-E tarafından 
değiştirilemez.

Heating/Cooling/Fan/Auto 
(Isıtma/Soğutma/Fan/Otomatik)

PZ-61DR-E tarafından 
değiştirilemez.

Fan hızı 1, 2, 3 veya 4 PZ-01RC tarafından 
değiştirilemez.

Heat recovery/Bypass/Auto (Isı 
kazanımı/Baypas/Otomatik)

PZ-01RC tarafından 
değiştirilemez.

İki uzaktan kumandadan bir tanesi KAPALI yapıldığında, 
diğer uzaktan kumanda senkronize olarak KAPALI olur.
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Uzaktan kumanda (PZ-01RC)
1. Kumanda bileşenlerinin adları ve işlevleri

Ekran Ana ekran iki farklı modda görüntülenebilir: "Full" (Tam) ve "Basic." (Temel)
Fabrika ayarı "Full" (Tam) şeklindedir. 

Fri

Mode Temp.

Fan

Room

Cool Set temp.

Fri

Cool

Mode Temp.

Set temp.
1

2

3

4

5

4

3

dcba0

6

8

1

9

7

e

5

2

Bu işlev mevcut değildir.
4 Fan speed (Fan hızı)

Güç AÇIK konumdayken görüntülenir.

Ön ayar sıcaklığı burada görünür.

AÇMA/KAPATMA işlemi merkezi olarak 
kontrol edilirken görüntülenir.

Geçerli zaman burada görünür.

Düğmeler kilitliyken görüntülenir.Dx-serpantin ünitesi çalışma modu burada 
görüntülenir.

Çalışma modu merkezi olarak kontrol 
edilirken görüntülenir.

c

2 Preset temperature (Ön ayar sıcaklığı)

6

01 Operation mode (Çalışma modu)

7

AÇMA/KAPAMA zamanlayıcı işlevi etkin 
konumdayken görüntülenir.

a

Ön ayar sıcaklığı merkezi olarak kontrol 
edilirken görüntülenir.

8

Haftalık zamanlayıcı etkin konumdayken 
görüntülenir.

b

Ön ayar sıcaklık aralığı kısıtlandığında 
görüntülenir.

e

İlgili düğmelerin işlevleri burada görüntülenir.
5 Button function guide (Düğme işlevi kılavuzu)

Oda sıcaklığı ile görüntülenir.

d

3 Clock (Saat)

Geçerli oda sıcaklığı burada görünür.
SA sıck. kontrolü seçildiğinde, ilk ayardaki 
oda sıcaklıklarını silin

Not
• PZ-61DR-E kullanımı hakkında daha fazla bilgi için, PZ-61DR-E 

talimat kitabına bakın.

9 Room temperature (Oda sıcaklığı)

Tam mod

Temel mod

* Tüm simgeler açıklama amacıyla görüntülenir.

İşlev düğmeleri

5

6

1234

7 8 9 0

Dx-serpantin ünitesini AÇIK/KAPALI 
yapmak için basın.

1 AÇMA/KAPATMA  düğmesi

Ünite çalışırken bu lamba yeşil renkte 
yanar. Uzaktan kumanda başlarken veya 
hata olduğunda lamba yanıp söner.

Ayarı kaydetmek için basın.

Ana ekran: 
Çalışma modunu değiştirmek için basın.

Ana menü: 
İmleci aşağı hareket ettirmek için basın.

Önceki ekrana dönmek için basın.

Ana ekran: Sıcaklığı azaltmak için basın.
Ana menü: 
İmleci yukarı hareket ettirmek için basın.

Ana Menüyü açmak için basın.

Ana ekran: Sıcaklığı artırmak için basın. 
Ana menü: Önceki sayfaya gitmek için basın.

Çalışma ayarları görüntülenir.
Arka aydınlatma kapalıyken herhangi bir 
düğmeye basılması arka aydınlatmayı 
açar ve aydınlatma ekrana bağlı olarak 
belli bir süre açık kalır. 

Ana ekran: Mevcut değildir.
Ana menü: Sonraki sayfaya gitmek için basın.

6 AÇIK/KAPALI lambası

2 SEÇİM  düğmesi

7 İşlev düğmesi   F1

3 GERİ DÖN  düğmesi

8 İşlev düğmesi   F2

4 MENÜ  düğmesi                

9 İşlev düğmesi   F3

5 Arka Aydınlatmalı LCD

0 İşlev düğmesi   F4

Fri

Room

Set temp.

Mode Temp.

Cool

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Düğmelerin işlevleri ekrana bağlı olarak 
değişiklik gösterir. Söz konusu ekranda 
hangi işlevi gerçekleştirdiklerini 
öğrenmek için LDC'nin altında görünen 
düğme işlev kılavuzuna bakın.
Sistem, merkezi olarak kontrol edilirken 
kilitli düğmeyle ilgili düğme işlev kılavuzu 
görüntülenmez.

Ana ekran Ana menü

İşlev kılavuzu
7 8 9 0 7 8 9 0

Kumanda arayüzü

• Arka aydınlatma kapalıyken, herhangi bir düğmeye basılması arka 
aydınlatmayı açar ancak düğmenin işlevini yerine getirmez. (bu yalnızca  
AÇMA/KAPATMA  düğmesi için geçerli değildir)

• Birçok ayar (AÇMA/KAPAMA, mod, sıcaklık hariç) Menü ekranından 
yapılabilir. 
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Uzaktan kumanda (PZ-01RC) (devam)
2. Başlangıç ayarları
Ana ekrandan “MENU (MENÜ)” düğmesine basın, “Initial setting (Başlangıç ayarı)” seçimini yapın ve görüntülenen ekrandan uzaktan kumanda 
ayarlarını gerçekleştirin.

· Main/Sub (Ana/Alt)
· Clock (Saat)
· Main display (Ana ekran)
· Contrast (Kontrast)
· Display details (Ekran ayrıntıları)
   -Clock (Saat)
   -Temperature (Sıcaklık)
   -Room temp. (Oda sıc)
   -Auto mode (Otomatik mod) (Otomatik soğutma/ısıtma çalışması)
· Auto mode (Otomatik mod) (Otomatik soğutma/ısıtma işlemi)
· Administrator password (Yönetici parolası)
· Language selection (Dil seçimi)

(1) Ana/Alt ayarı
Lütfen fabrika ayarını değiştirmeyin.
Bir Dx-serpantin ünitesine bağlanan iki uzaktan kumanda kullanımı yasaktır.

(2) Saat ayarı
Saat ayarı; saat ekranı, haftalık zamanlayıcı, zamanlayıcı ayarı ve hata 
geçmişi için gereklidir.
Ünite ilk defa kullanılacaksa veya uzun bir süredir kullanılmıyorsa saat 
ayarını yaptığınızdan emin olun.

(3) Ana ekran ayarı
F3 veya F4 düğmesini kullanarak ekran modunu “Full (Tam)” ve “Basic 
(Temel)” arasından seçin. (Fabrika ayarı “Full (Tam)”dır)

(4) Uzaktan kumanda ekran ayrıntıları ayarı
Uzaktan kumandayla ilgili öğeleri gerektiği şekilde ayarlayın.
Değişiklikleri kaydetmek için SEÇ düğmesine basın.
[1] Saat ekranı

[2] Sıcaklık birimi ayarı

[3] Oda sıcaklığı ekranı
SA sıck. kontrolü için “No (Hayır)” olarak ayarlayın. Montaj kılavuzuna bakın.

[4]  Otomatik mod (Otomatik soğutma/ısıtma işlemi) ekran ayarı (yalnız RA 
sıck. kontrolü)

(Fabrika ayarı “Yes (Evet)”tir)
·  Yes (Evet):  Otomatik mod (Otomatik soğutma/ısıtma çalışması) sırasında 

“AUTO COOL (OTOMATİK SOĞUTMA)” veya “AUTO HEAT 
(OTOMATİK ISITMA)” görüntülenir.

·  No (Hayır):  Otomatik mod (Otomatik soğutma/ısıtma çalışması) sırasında 
yalnızca “AUTO (OTOMATİK)” görüntülenir.

[5] Otomatik mod (Otomatik soğutma/ısıtma işlemi) ayarı (yalnız RA sıck. 
kontrolü)

· Yes (Evet):  Otomatik mod (Otomatik soğutma/ısıtma işlemi), çalışma modu 
ayarından seçilebilir.

· No (Hayır):  Otomatik mod (Otomatik soğutma/ısıtma işlemi), çalışma modu 
ayarından seçilemez.

(Fabrika ayarı “Yes (Evet)”tir)

(6) Yönetici parolası ayarı
•  Başlangıçta yönetici parolası “0000”dır. Yetkili olmayan kişilerin erişmesini 

engellemek için gerekiyorsa varsayılan parolayı değiştirin. İhtiyacı olan 
kişilerin parolaya erişmesini sağlayın.

•  Yönetici parolanızı unutursanız, yönetici parolası ayar ekranından F1 ve F2 
düğmelerini aynı anda üç saniye boyunca basılı tutarak parolanızı varsayılan 
parola olan "0000"a sıfırlayabilirsiniz.

•  Aşağıdaki öğeler için ayarların yapılabilmesi için yönetici parolası zorunludur.
· Zamanlayıcı ayarı 
· Haftalık zamanlayıcı ayarı
· Kısıtlama ayarı

Select:
Cursor

Display details
Clock
Temperature
Room temp.
Auto mode

Change

No  24h
°C / °F / 1°C
Yes / No
Yes / No
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Uzaktan kumanda (PZ-01RC) (devam)
3. Temel işlemler

4. Sorun Giderme

Çalışma modu simgeleri

AÇMA ve çalışma modunu seçme

Ön ayarlı sıcaklık ayarı

Otomatik soğutma/ısıtma çalışması

 1 düğmesine (  AÇMA/KAPATMA  )basın. 
Çalışma modları arasında ilerlemek için 7 
( F1 ) düğmesine basın.

Çalışma modu Ön ayar sıcaklığı aralığı
Cool (Soğutma) (Besleme havası sıcaklık kontrolü) 12 – 30 ºC (54 – 87 ºF)
Cool (Soğutma) (Dönüş havası sıcaklık kontrolü) 19 – 30 ºC (67 – 87 ºF)
Heat (Isıtma) 17 – 28 ºC (63 – 83 ºF)
Otomatik soğutma/ısıtma işlemi 19 – 28 ºC (67 – 83 ºF)
Fan Ayarlanabilir değildir

Cool Fan Auto Heat

Auto cool Auto heat

* Sıcaklık aralığı kısıtlama ayarı, varsa, tercihen uygulanacaktır. 
Ayar değeri aralık dışındaysa, "Temp. range locked" (Sıcaklık 
aralığı kilitli) mesajı belirecektir.

1
2 AÇIK/KAPALI lambası ve LCD yanacaktır.

F1

*1  RA sıcaklık kontrolü seçildiği zaman çalışma modu 
kullanılabilir.

Cool 
(Soğutma)

Fan Heat 
(Isıtma)

Ön ayarlı sıcaklığı azaltmak için 8 (  F2  ) düğmesine basın. 
Ön ayarlı sıcaklığı artırmak için 9 (  F3  ) düğmesine basın. 
* Bir kez basmak değeri 1ºC (1ºF) değiştirir.

 1 düğmesine (  AÇMA/KAPATMA  )basın. 
"Otomatik" çalışma modunu görüntülemek için 7 
(  F1  ) düğmesine basın.

1
2

F1

Oda sıcaklığı, ısıtma modu sırasında ön ayarlı sıcaklıktan daha 
yüksektir. 
Oda sıcaklığı ön ayarlı sıcaklıktan daha düşük olduğunda ısıtma 
çalışması başlar.

* Geçerli çalışma modu ("Auto cool" (Otomatik soğutma) ya da "Auto heat" (Otomatik ısıtma)), mod belirlendikten sonra görüntülenecektir. 
  Başlangıç ayarları yapılırken, "AUTO (OTOMATİK) mod sırasında COOL/HEAT (SOĞUK/ISITMA) göster/gösterme" ayarı "Gösterme" olarak 

ayarlanmışsa, yalnızca "Auto" (Otomatik) görüntülenecektir.

Herhangi bir hata meydana geldiğinde aşağıdaki ekran görüntülenir.
Hata durumunu kontrol edin, çalışmayı durdurun ve bayiinize danışın.

F1 F2 F3 F4

Error information
Error code
Error unit     IU
Ref. address       Unt#
Model name
Serial No.

ResetPage

Error information
Contact information
Dealer
    Tel

ResetPage

Reset error: Reset button

Reset error: Reset button

Hata kodu (Error code), hatalı ünite (Error unit), soğutucu adresi (Ref. 
address), ünite modeli adı (Model name) ve seri numarası (Serial No.) 
görüntülenir.
Model adı (Model name) ve seri numarası (Serial No.) yalnızca söz 
konusu bilgiler kaydedilmişse görüntülenir.

Sonraki sayfaya gitmek için 7 (  F1  ) ya da 8 (  F2  )  düğmesine 
basın.

Contact information (bayiinin telefon numarası), söz konusu bilgiler 
kaydedilmişse görüntülenir.

yanıp sönüyor

Otomatik (Otomatik soğutma/ısıtma 
işlemi)
  *1
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Uzaktan kumanda (PZ-01RC) (devam)

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

5. Zamanlayıcı, Haftalık zamanlayıcı

6. Servis

7. Diğerleri

Timer (Zamanlayıcı)

Weekly timer (Haftalık zamanlayıcı)

Maintenance password setting (Bakım parolası ayarı)

Zamanlayıcı, Haftalık zamanlayıcı ve Enerji tasarrufu çalışmasına 
yönelik ayarlar uzaktan kumandadan yapılabilir.
Ana menüye gitmek için 4 ( MENÜ )  düğmesine basın ve imleci 7 
(  F1  ) ya da 8 (  F2  ) düğmesiyle istenen ayara taşıyın. 

Aşağıdaki işlevler mevcut DEĞİLDİR.
(1) Ana menüde (Düğme 4 (MENÜ) basıldığında ana menü görüntülenir.)

• “Vane Louver Vent (Lossnay) (Kanat Panjur Havalandırma)”
• “High power (Yüksek güç)”
• “OU silent mode (DÜ sessiz modu)” 
• “Energy saving” (Enerji tasarrufu) menüsünde, “schedule” (program) 

işlevi mevcut DEĞİLDİR.
• “Filter information (Filtre bilgisi)”
• “Maintenance (Bakım)”
• “Service (Servis)” menüsünde “Drain pump test run (Drenaj pompası 

test işletmesi)”, “Check (Kontrol)” işlevleri mevcut DEĞİLDİR, ancak 
“Check (Kontrol)” işlevi altındaki “Request code (Talep kodu)” 
mevcuttur.

• ON/OFF timer (Açma/Kapatma zamanlayıcı)
Çalışma Açılma/Kapanma zamanları 5 dakikalık artımlarla 
ayarlanabilir.

• Otomatik-Kapanma zamanlayıcı
Auto-Off (Otomatik Kapanma) zamanı, 10 dakikalık artımlarla 30 
ilâ 240 arasında bir değere ayarlanabilir.

• İlk yönetici parolası "9999"dur. Yetkili olmayan kişilerin erişmesini 
engellemek için gerekiyorsa varsayılan parolayı değiştirin. İhtiyacı 
olan kişilerin parolaya erişmesini sağlayın.

• Yönetici parolanızı unutursanız, bakım parolası ayar ekranından 
F1 ve F2 düğmelerini aynı anda üç saniye boyunca basılı tutarak 
parolanızı varsayılan parola olan "9999"a sıfırlayabilirsiniz.

Bir hafta için çalışma Açılma/Kapanma zamanları ayarlanabilir.
Her gün için sekize kadar çalışma modeli ayarlanabilir.

Not
• Uzaktan kumanda PZ-01RC için çalıştırma talimatları temel olarak 

PAR-31MAA ile aynı içeriğe sahiptir.
Gerektiğinde PAR-31MAA'nın talimat kitabındaki ek bölümüne bakın.

Not;
• Zamanlayıcı ve haftalık zamanlayıcı işlevleri için aşağıdaki 

tabloya bakın.
Zamanlayıcı, 

Haftalık 
zamanlayıcı

PZ-01RC PZ-61DR-E M-NET sistem 
kumandası

Sistem X Kullanılabilir - -
Sistem Y Kullanmayın Kullanılabilir -
Sistem Z Kullanmayın Kullanılabilir Kullanılabilir

Ayarlanabilir 
içerikler

AÇIK/KAPALI 
Ayar sıck. 

Mod

AÇIK/KAPALI 
Fan hızı 

Gece-tahliyesi

Kumandaların 
tipine bağlıdır
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Maintenance (Bakım) 
Uzun süreli kullanımda, satıcınızdan aşağıdaki muayeneleri yaklaşık yılda bir kez gerçekleştirmesini 
isteyin. 
Ünite birkaç yıl kullanıldığında, iç kısmı kirlenir ve performans düşer. Bu durum sıklıkla üniteden pis 
koku, su sızıntısı gelmesine, arızalara ve aynı zamanda pislik ve toz yüzünden drenajın tıkanmasına 
neden olur. 
Muayene ve bakım gerçekleştirmeden önce, ünitenin ana güç girişini devre kesiciden KAPALI duruma getirin. (Bu işlem muayene 
sırasında korumalı modun etkinleşmesini önler.)

Muayene edilen 
parçalar

Bakım ve muayene
Bakım ihmal edilirse

Muayene öğeleri Düzeltici faaliyet

Drenaj pompası

Su drenajı performansı.
Pompa giriş ağzında pislik ve toz.

Pislik ve toz bulunuyorsa, drenaj tavası yüzeyindeki oluğu, 
emme alanını ve pompa giriş ağzını silerek temizleyin. 
Drenaj pompası özellikle kirli ise, parçaları değiştirin. 
Temizlikten sonra su drenaj performansı azalırsa, parçaları 
değiştirin. 

Kusurlu su drenajı

•  Tiner gibi çözücüler, asidik, alkalin deterjanlar veya naylon ovma fırçası kullanmayın. (Bu uyarıyı dikkate almamak plastiği bozar.)
•  Kesme yağı veya başka yağ yapışmışsa, yeterince su ile yıkayın. Drenaj tavası özellikle kirli ise, nötral deterjan ile temizleyin. Sonra deterjanı 

iyice durulayın. (Kalan deterjan plastiği bozar.)
•  40 ºC veya daha yüksek deterjan veya su kullanmayın. (Bu uyarıyı dikkate almamak deformasyona neden olabilir.)

• Drenaj pompası bir tüketim parçasıdır ve değiştirilmesi gerekir. 
• Pompalama yetersizliği yüzünden işletim durduğu zaman drenaj pompasını değiştirin. (Giderler müşteri tarafından üstlenilmelidir.)
•  Ünite soğutma modunda 2.100 saat (yaklaşık beş yıl) çalıştıktan sonra, devre kartında bulunan LED yanıp söner. Muayene gerçekleştirin ve 

gerekirse drenaj pompasını değiştirin. İşlem prosedürlerinin ayrıntıları için Montaj Kılavuzuna bakın.
•  Montaj sırasında hortumu bükmeyin.

Drenaj Tavası ve Drenaj Pompası Temizlenirken Önlemler

Drenaj pompasını değiştirme

Drenaj Pompasının etrafı nasıl temizlenir

Bakım kapağı
Drenaj tavası Drenaj pompası

Vida
1. Bakım kapağını çıkarın. 
 (GUG-01, 02SL-E için 7 vida, GUG-03SL-E için 6 vida)
2. Drenaj tavası yüzeyindeki oluğa, emme alanına ve pompa giriş 

ağzına yapışmış pislik ve tozu silerek drenaj blokajını kaldırın. 
3. Silerek temizledikten sonra, yeterli su ile durulayın (yaklaşık 1.000 

cc). Ünite güç beslemesini AÇIK konuma getirin. drenaj pompası 
deneme işletimi anahtarını çalıştırarak su drenajının yapılıp 
yapılmadığını kontrol edin (ünite devresi SW11-1 AÇIK yapılır). 

* Sökülen vidaları kaybetmeyin.

• Gösterilen çalışma saati değiştirme için bir kılavuz olarak alınmalıdır.
Günde on saat veya yılda 420 saatlik kullanım esas alınmıştır, bu değer soğutma modunda iki aylık çalışmaya eşdeğerdir.

Not: Yukarıdaki saatler garanti şartlarını belirtmez.
Ünite aşağıdaki sahalarda çalıştırılıyorsa, daha erken değişim dikkate alınmalıdır:
• Yüksek sıcaklık/nem veya bunlardaki değişikliğin şiddetli olduğu yerler
• Şiddetli güç dalgalanmalarının olduğu yerler (voltaj, frekans veya dalga şeklinde distorsiyon gibi). Üniteyi asla tolerans dışında kullanmayın.
• Şiddetli salınım veya impuls olan yerler
• Yüksek oranda toz veya tuz bulunan yerler
• Güç beslemesinin sıklıkla başlama/durma yaptığı yerler veya uzun süreli işletim (örn. 24 saatlik klima işlemi)
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■ Üniteyi Taşıma
(1) Genişleme ve rekonstrüksiyon ya da başka bir sahaya taşıma amacıyla ünite sökülüp yeniden kurulacağı zaman satıcınızla önceden irtibat 

kurun. Ünitenin taşınması için uzman becerileri gereklidir. Konstrüksiyon masrafları çıkacaktır. 
(2) Montaj sırasında veya taşındığında üniteye soğutucu doldurulurken belirlenen dışındaki soğutucuları kullanmayın. 
(3) Freon gazı veya bu ünitenin atılması işlemi sırasında yerel düzenlemelere uyun. 

■Montaj Sahası
(1) Ünite kurulacağı veya taşınacağı zaman bayi veya uzman satıcı ile temasa geçin. 
(2) Aşağıdaki sahalara montajdan sakının: şurada tanımlanmıştır      DİKKAT (sayfa 2, 3)
(3) Üniteyi yatay olarak veya drenaj tahliye portu aşağı takılı vaziyette (1 ° içinde) kurun. Aksi taktirde, su damlayabilir. 
(4) Üniteyi hastane veya iletişim servis istasyonları gibi yerlere kurarken, parazit üreten kaynakları koruyucu ekranlama bakımından gerekli 

önlemleri alın.

Yer değiştirme, montaj yeri

Teknik özellikler

Model adı Çalışma akımı (A) Giriş gücü (W)
Boyut (mm)

Ağırlık (kg)
Genişlik Derinlik Yükseklik

GUG-01SL-E
0,1 A değerinden az 2,5 W (Isıtma / Fan)

12,4 W (Soğutma)

492 812 330 21
GUG-02SL-E 492 1034 394 26
GUG-03SL-E 461 1130 404 28

* Çalışma akımı ve giriş gücü 230V/50Hz bazlıdır.

Garip sesler duyarsanız, hava üflenmezse veya başka bir sorun 
oluşursa, gücü kapatın ve satıcınıza başvurun. Kontrol veya onarım 
işlemi ücretleri ile ilgili olarak satıcınızla görüşün.

Bu ürün için sağlanan satış sonrası servis ile ilgili olarak satıcınız ile 
görüşün.

Aşağıda listelenen parçalar servis parçalarıdır. Düzenli kontrol ve düzenli değiştirme ya da bozuldukları zaman değiştirme yapılması gerekir. Buna 
ek olarak, parça ve değiştirme işçilik giderleri müşteriden tahsil edilir.

- Drenaj pompası
- Baskı devre kartı

Satış sonrası servis

Bakım ve ömür

Özenli inceleme Ünitenizin iyi çalıştığını inceleyin!

Dikkatinizi 
çekti mi?

● Ünite açıldığında fan çalışmıyor.
● Ünite çalıştığı sırada anormal gürültü veya titreşimler.
● Gecikmeli veya düzensiz dönüşler.

(Motorlar bakım gerektiren elemanlardır.)
● Yanık kokusu.
● Korozyona uğramış veya hasar görmüş montaj kısmı.

Çalışmayı 
durdurun.

Üniteyi kapatın. Ardından, 
arıza veya tehlike önleme 
için satıcınıza başvurun. 
Satıcı olası maliyeti 
değerlendirmelidir.
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Ürünü doğru biçimde kullanabilmek için kullanmadan önce bu kılavuzdaki talimatları 
dikkatlice okuyun. 
İleride başvurmak için saklayın.
Bu CD-ROM'un ve Montaj Kılavuzunun gelecek kullanıcılara teslim edildiğinden emin olun.
Güvenliği ve uzaktan kumandanın düzgün çalışmasını sağlamak için, uzaktan kumanda 
yalnızca uzman personel tarafından monte edilmelidir.

CITY MULTI Kontrol Sistemi ve 
Mitsubishi Mr. Slim Klimalar

MA Uzaktan Kumanda    PAR-31MAA
Talimat Kitabı

Türkçe



Mode Temp.

Cool Set temp.

Ürün özellikleri

Özellik 1

Büyük, görmesi kolay ekran

Kolaylıkla görmek için büyük karakterlere 
sahip nokta dolu LCD ekran

Özellik 2

Basit düğme düzeni

Özellik 3

Büyük, basması kolay düğmeler

Sezgisel gezinmeye olanak 
vermek için düğmeler kullanıma 
göre düzenlenmiştir.

Sık kullanılan düğmeler 
başka düğmelere istenmeden 
basılmasını önlemek için diğer 
düğmelerden daha büyüktür.
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UYARI

• Üniteyi kullanmadan önce aşağıdaki güvenlik önlemlerini baştan sona okuyun.
• Güvenliği sağlamak için bu önlemlere dikkatli bir şekilde uyun.

DİKKAT
Ölüm tehlikesi veya ciddi yaralanma riski olduğunu gösterir.

Ciddi bir yaralanma veya yapısal bir hasar riski olduğunu gösterir.

    UYARI

Güvenlik önlemleri

• Bu kılavuzu okuduktan sonra, ileride başvurması için son kullanıcıya teslim edin.
• Bu kılavuzu ileride başvurmak için saklayın ve gerektiğinde bakın. Bu kılavuz, kumandayı onaran veya 

yer değişikliği yapan kişilere de verilmelidir. Kılavuzun gelecek kullanıcılara teslim edildiğinden emin olun.

Genel önlemler

Elektrik çarpması, arıza, duman veya yangın riskini azaltmak 
için, anahtarları/düğmeleri ıslak elle çalıştırmayın veya diğer 
elektrikli parçalara ıslak elle dokunmayın.

Kısa devre, kaçak akım, elektrik çarpması, arıza, 
duman veya yangın riskini azaltmak için kumandayı 
suyla veya başka sıvılarla yıkamayın.

Üniteyi yüksek miktarda yağ , buhar, organik 
çözücüler veya sülfürik gaz gibi korozif gazların 
bulunduğu veya asidik/alkal i çözelt i ler veya 
spreyler in s ık s ık kul lan ı ld ığ ı yer lere monte 
etmeyin. Bu maddeler ünitenin performansını 
tehlikeye sokabilir veya birime ait bazı parçaların 
paslanmasına, dolayısıyla elektrik çarpması, arıza, 
duman veya yangına neden olabilir.

Üniteyi alkolle dezenfekte ederken odayı yeteri 
miktarda havalandırın. Ünite çevresindeki alkol 
buharları ünite açıldığında yangına veya patlamaya 
neden olabilir.

Yaralanma veya elektrik çarpma riskini azaltmak 
iç in , kumanda c ivar ına k imyasal maddeler i 
püskür tmeden önce ça l ışmay ı durdurun ve 
kumandayı örtün.

Yaralanma veya elektrik çarpma riskini azaltmak 
için temizlik, bakım veya kumandada yapılacak bir 
inceleme öncesinde çalışmayı durdurun ve elektrik 
beslemesini kapatın.

Herhangi bir anormallik (örn., yanık konusu) fark 
edilirse çalışmayı durdurun, güç anahtarını kapatın 
ve bayiinize danışın. Ürünün kullanılmaya devam 
etmesi elektrik çarpmasına, arızaya veya yangına 
neden olabilir.

Kumandaya rutubet ve toz girmemesi için gerekli 
tüm kapakları doğru şekilde monte edin. Toz 
birikmesi ve su elektrik çarpmasına, dumana veya 
yangına neden olabilir.

    DİKKAT
Yang ın veya pat lama r isk in i aza l tmak iç in , 
kumandanın yakınında kolay tutuşur malzemeleri 
yerleştirmeyin veya alev alan spreyleri kullanmayın.

Kumandanın hasar görme riskini azaltmak için, 
kumanda üzerine doğrudan böcek ilacı veya diğer 
alev alıcı spreyleri püskürtmeyin.

Çevre kir l i l iğ i r iskini azal tmak iç in, uzaktan 
kumandanın uygun biçimde bertaraf edilmesi 
konusunda yetkili bir kuruma başvurun. 

Elektrik çarpması veya arıza riskini azaltmak için, 
dokunmatik panele, anahtar veya düğmelere sivri 
uçlu veya keskin cisimlerle dokunmayın.
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Yaralanma ve elektrik çarpma riskini azaltmak 
için, belirli parçaların keskin kenarları ile temastan 
kaçının.

Kırık camların yaralanmalara neden olmasını 
önlemek için, cam parçalara aşırı güç uygulamayın.

Yaralanma riskini azaltmak için kumanda üzerinde 
çalışma yaparken koruyucu giysiler giyin.

Kumandanın taşınması veya onarılması ile ilgili önlemler

    UYARI     DİKKAT
Kumanda sadece yetkili bir kişi tarafından onarılmalı 
veya taşınmalıdır. Kumandayı parçalarına ayırmayın 
veya üzerinde değişiklik yapmayın.
Yanlış montaj veya onarım yaralanmaya, elektrik 
çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Kısa devre, elektrik çarpması, yangın veya arıza 
riskini azaltmak için devre kartına aletlerle veya 
elinizle dokunmayın ve devre kartı üzerinde toz 
birikmesine izin vermeyin.

Ek önlemler

Kumandanın hasar görmemesi için montaj, inceleme 
veya onarım işlemlerini uygun araçlarla yapın.

Renk solmasını önlemek için, kumandayı temizlerken 
benzin, tiner veya kimyasal maddeler kullanmayın. 
Kumandayı temizlemek için, hafif deterjanlı suya 
batırılmış yumuşak bir bez kullanın, deterjanlı ıslak 
bezle silin ve kuru bir bezle kurulayın.Bu kumanda, özellikle Bina Yönetim Sistemi ile 

kullanılmak üzere Mitsubishi Electric tarafından 
tasarlanmıştır. Bu kumandanın diğer sistemlerle 
veya başka amaçlarla kullanılması arızalara yol 
açabilir.

Kumandanın hasar görmesini önlemek için statik 
elektriğe karşı koruma sağlayın.
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Kumanda bileşenlerinin adları ve işlevleri
Kumanda arayüzü

İşlev düğmeleri

5

6

1234

7 8 9 0
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İç üniteyi AÇMAK/KAPATMAK için basın.
1  AÇMA/KAPATMA  düğmesi

Ünite çalışırken bu lamba yeşil renkte 
yanar. Uzaktan kumanda başlarken veya 
hata olduğunda lamba yanıp söner.

Ayarı kaydetmek için basın.

Ana ekran: Çalışma modunu değiştirmek için basın.
Ana menü: İmleci aşağı hareket ettirmek için basın.

Önceki ekrana dönmek için basın.

Ana ekran: Sıcaklığı azaltmak için basın.
Ana menü:  İmleci yukarı hareket ettirmek için 

basın.

Ana Menüyü açmak için basın.

Ana ekran: Sıcaklığı artırmak için basın. 
Ana menü:   Önceki sayfaya gitmek için basın.

Çalışma ayarları görüntülenir.
Arka aydınlatma kapalıyken herhangi bir 
düğmeye basılması arka aydınlatmayı 
açar ve aydınlatma ekrana bağlı olarak 
belli bir süre açık kalır. 

Ana ekran: Fan hızını değiştirmek için basın.
Ana menü:   Sonraki sayfaya gitmek için 
basın.

6 AÇIK/KAPALI lambası

2  SEÇİM  düğmesi

7 İşlev düğmesi   F1

3  GERİ DÖN  düğmesi

8 İşlev düğmesi   F2

4  MENÜ  düğmesi    Sayfa 20

9 İşlev düğmesi   F3

5 LCD Arka Aydınlatma

0 İşlev düğmesi   F4

Arka aydınlatma kapalıyken, herhangi bir 
düğmeye basılması arka aydınlatmayı 
açar ancak düğmenin işlevini yerine 
getirmez. (bu yalnızca  AÇMA/KAPATMA  
düğmesi için geçerli değildir)

Fri

Room

Set temp.

Mode Temp. Fan

Cool Auto

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Düğmelerin işlevleri ekrana bağlı 
olarak değişiklik gösterir. Söz 
konusu ekranda hangi işlevi 
gerçekleştirdiklerini öğrenmek için 
LDC'nin altında görünen düğme işlev 
kılavuzuna bakın.
Sistem, merkezi olarak kontrol 
edilirken kilitli düğmeyle ilgili düğme 
işlev kılavuzu görüntülenmez.

Ana ekran Ana menü

İşlev kılavuzu
7 8 9 0 7 8 9 0
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Fri

Mode Temp. Fan

Room

Cool AutoSet temp.

Fri

Cool

Mode Temp. Fan

AutoSet temp.

Kumanda bileşenlerinin adları ve işlevleri
Ekran

Ana ekran iki farklı modda görüntülenebilir: "Full" (Tam) ve "Basic" (Temel)
Fabrika ayarı "Full" (Tam) olarak yapılmıştır. "Basic" (Temel) moda geçmek için, 
bu ayarı Ana ekran ayarından değiştirin. (Bkz. sayfa 46.)

Tam mod

Temel mod

* Tüm simgeler açıklama 
amacıyla görüntülenir.

1

2

3

4

5

j

i

4

3

hgfedcb

6

8

0

1

a

7

9

k

5

2
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Fan hızı ayarı burada görünür.
4Fan speed (Fan hızı) Sayfa 16 

Üniteler enerji tasarruf modunda çalışırken 
görüntülenir. (İç ünitelerin bazı modellerinde 
görüntülenmeyecektir)

Dış üniteler sessiz modda çalışırken görüntülenir.

Ön ayar sıcaklığı burada görünür.

AÇMA/KAPATMA işlemi merkezi olarak kontrol 
edilirken görüntülenir.

Geçerli zaman burada görünür.

Düğmeler kilitliyken görüntülenir.

İç ünite çalışma modu burada görüntülenir.

Çalışma modu merkezi olarak kontrol edilirken 
görüntülenir.

e Sayfa 40 

f Sayfa 32 

2 Preset temperature 
(Ön ayar sıcaklığı) Sayfa 15 

6

b Sayfa 36 

1 Operation mode 
(Çalışma modu) Sayfa 14 

7

Kanat ayarını gösterir.
h Sayfa 22 

Panjur ayarını gösterir.

Havalandırma ayarını gösterir.

"On/Off timer" (Sayfa 26), "Night setback" 
(Sayfa 42) veya "Auto-off" (Sayfa 28) zamanlayıcı 
işlevi etkinleştirildiğinde görüntülenir.

Zamanlayıcı merkezi kontrol sistemi tarafından 
devre dışı bırakıldığında  görüntülenir.

i Sayfa 23 

j Sayfa 23 

c Sayfa 26, 28, 42 

Filtreye bakım gerektiğini gösterir.

Filtre sıfırlama işlevi merkezi olarak kontrol 
edilirken görüntülenir.

Ön ayar sıcaklığı merkezi olarak kontrol edilirken 
görüntülenir.

0 Sayfa 52 

9

8

Haftalık zamanlayıcı etkinken görüntülenir.
d Sayfa 30 

Ön ayar sıcaklık aralığı kısıtlandığında 
görüntülenir.

k Sayfa 34 

İlgili düğmelerin işlevleri burada görüntülenir.

5 Button function guide 
(Düğme işlevi kılavuzu)

Uzaktan kumandadaki dahili termistör oda 
sıcaklığını izlemek için etkinleştirildiğinde 
(a).

 oda sıcaklığını izlemek için iç ünite
üzerindeki termistör etkinleştirildiğinde 
görüntülenir.

g

Birçok ayar (AÇMA/KAPAMA, mod, fan hızı, sıcaklık hariç), Menü ekranından yapılabilir. 
(Bkz. sayfa 20.)

3Clock (Saat)
    (Montaj Kılavuzuna bakın.)

Geçerli oda sıcaklığı burada görünür.

aRoom temperature (Oda sıcaklığı)
    (Montaj Kılavuzuna bakın.)



MENÜ  
düğmesine 
basın.

İmleci  F1  
ve  F2  
düğmeleriyle 
istenen 
öğeye getirin 
ve  SEÇİM 
düğmesine 
basın.

Sayfa 22

Sayfa 24

Sayfa 26

Sayfa 28

Sayfa 30

Sayfa 32

Sayfa 34

Sayfa 36

Sayfa 38

Sayfa 40

Sayfa 42

Sayfa 52

Sayfa 54

Otomatik yükselen panelle birlikte gelen
Kullanım Kılavuzuna bakın.

Sayfa 44

Montaj Kılavuzuna bakın.

Sayfa 25

Sayfa 46

Sayfa 47
Montaj Kılavuzuna bakın.

Montaj Kılavuzuna bakın.

Montaj Kılavuzuna bakın.

Sayfa 48
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Kumandayı çalıştırmadan önce okuyun
Menü yapısı

Main menu (Ana menü)

Vane•Louver•Vent. (Kanat•Panjur•Havalandırma) (Lossnay)

High power (Yüksek güç)

Timer (Zamanlayıcı)

Weekly timer (Haftalık zamanlayıcı)

OU silent mode (ÇÜ sessiz modu)

Night setback (Gece ayarı)

Restriction (Kısıtlama)

Energy saving (Enerji tasarrufu)

Filter information (Filtre bilgileri)

Error information (Hata bilgileri)

Maintenance (Bakım)

Initial setting (Başlangıç ayarı)

On/Off timer (Açma/Kapatma zamanlayıcı)
Auto-Off timer (Otomatik kapatma zamanlayıcı)

Temp. range (Sıcaklık aralığı)
Operation lock (Çalışma kilidi)

Auto return (Otomatik dönüş)
Schedule (Program)

Auto descending panel 
(Otomatik alçalan panel)
Manual vane angle (Manuel kanat açısı)

Main/Sub (Ana/İkincil)

Clock (Saat)
Main display (Ana ekran)

Contrast (Kontrast)
Display details (Ekran ayrıntıları)
Auto mode (Otomatik mod)

Administrator password 
(Yönetici şifresi)

Language selection (Dil seçimi)
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Simge açıklamaları

F1 F2 F3 F4

Timer

Enter administrator password

Select:
Cursor

İç ünitelerin tüm modellerinde işlevlerim hepsi mevcut değildir.

Service (Servis)

Test run (Test çalıştırması)

Input maintenance info. 
(Bakım bilgileri girişi)
Function setting (İşlev ayarı)
(Mr. Slim)

Lossnay (yalnızca City Multi)

Check (Kontrol)

Self check (Kendiliğinden kontrol)
Maintenance password 
(Bakım şifresi)
Remote controller check 
(Uzaktan kumanda kontrolü)

İç ünite Montaj Kılavuzuna bakın. 

İç ünite Montaj Kılavuzuna bakın. 

Montaj Kılavuzuna bakın.

Bkz. sayfa 50.

Montaj Kılavuzuna bakın.

İç ünite Montaj Kılavuzuna bakın. 

Montaj Kılavuzuna bakın.

Montaj Kılavuzuna bakın.

Montaj Kılavuzuna bakın.

Kumandanın çalışması
Timer (Zamanlayıcı) P

Aşağıdaki tabloda bu 
kılavuzda kullanılan kare 
simgeler özetlenmiştir.

Ayarları değiştirmek için şifre giriş ekranında yönetici veya bakım 
kullanıcı şifresi girilmelidir. Bu işlemi atlayabilecek hiçbir işlev 
yoktur.

F1  : İmleci sola hareket ettirmek için basın.
F2  : İmleci sağa hareket ettirmek için basın.
F3  : Değeri 1 azaltmak için basın.
F4  : Değeri 1 artırmak için basın.

*Doğru şifre girilmedikçe değişiklikler 
yapılamaz.

Yalnızca 
uzaktan 
kumandadan 
yapılabilen 
ayarları 
gösterir.

Yalnızca ünite çalıştırılırken 
değiştirilebilen ayarları 
gösterir.

Yalnızca ünite çalışmıyorken 
değiştirilebilen ayarları gösterir.

Üniteler yalnızca Soğutma, 
Isıtma veya Otomatik modda 
çalıştırılırken değiştirilebilen 
ayarları gösterir.

Düğmeler kilitliyken veya merkezi olarak 
kontrol edilirken kullanılamayan işlevleri 
gösterir.

P Main

ON OFF

Function setting (İşlev ayarı)
(Multi City)
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Güç AÇMA/KAPATMA

Temel işlemler

AÇMA/KAPATMA  düğmesine basın. 
AÇMA/KAPATMA lambası yeşil renkte yanar ve çalışma 
başlar.

Düğmenin çalışması

AÇMA/KAPATMA  düğmesine tekrar basın.
AÇMA/KAPATMA lambası söner ve çalışma durur.

AÇIK

KAPALI



Ayarlanabilir ön ayar sıcaklığı aralığı

Ayarlanabilir sıcaklık aralığı iç ünitelerin modları ile değişir

Operation status memory (Çalışma durumu belleği)

Uzaktan kumanda ayarı 
Çalışma modu Güç kapatılmadan önceki çalışma modu
Ön ayar sıcaklığı Güç kapatılmadan önceki ön ayar sıcaklığı
Fan hızı Güç kapatılmadan önceki fan hızı

Çalışma modu Ön ayar sıcaklığı aralığı
Cool/Dry (Soğutma/Kurutma) 19 ~ 30 ºC (67 ~ 87 ºF)
Heat (Isıtma) 17 ~ 28 ºC (63 ~ 83 ºF)
Auto (Otomatik) (Tek ayar noktası) 19 ~ 28 ºC (67 ~ 83 ºF)
Auto (Otomatik) (Çift ayar noktası) [Cool]

  "Cool" modu için ön ayar sıcaklık aralığı
[Heat]
  "Heat" modu için ön ayar sıcaklık aralığı

Fan/Ventilation 
(Fan/Havalandırma) Ayarlanabilir değildir
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Çalışma modu, sıcaklık ve fan hızı ayarları

F1 F2 F3 F4

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri Çalışma modları arasında "Soğutma, Kurutma, Fan, Otomatik ve 
Isıtma" sırasıyla gezinmek için   F1  düğmesine basın. İstediğiniz 
çalışma modunu seçin.

•Bağlı iç ünite modelleri için mevcut olmayan çalışma 
modları ekranda görüntülenmez.

Soğutma Kurutma Fan

Otomatik Isıtma

ON

Yanıp sönen mod simgeleri ne anlama gelir?
Aynı soğutucu sistemindeki (aynı dış üniteye bağlı olan) diğer iç üniteler farklı bir modda zaten 
çalıştırıldığında mod simgesi yanıp sönecektir. Bu durumda, aynı gruptaki ünitelerin geri kalanı yalnızca 
aynı modda çalıştırılabilir.

Düğmenin çalışması

Çalışma modu
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Temel işlemler

<"AUTO" (çift ayar noktası) mod>

Çalışma modu "Auto" (çift ayar noktası) moduna ayarlandığında, iki ön sıcaklık (biri 
ısıtma biri soğutma için) ayarlanabilir. Oda sıcaklığına bağlı olarak, iç ünite otomatik 
olarak "Cool" veya "Heat" modunda çalışır ve oda sıcaklığını önceden belirlenen 
aralıkta tutar.

"Auto" (çift ayar noktası) modu sırasında çalışma
Oda sıcaklığı, dış 
sıcaklıktaki değişime 
bağlı olarak değişir.

"HEAT" "COOL" "HEAT" "COOL"

Ön ayar sıc. 
("COOL")

Ön ayar sıc. 
("HEAT")

Oda sıcaklığı

Aşağıdaki grafik "Auto" (çift ayar noktası) modunda çalışan iç ünitenin çalışma 
düzenini gösterir.



F1 F2 F3 F4

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri Ön ayar sıcaklığını azaltmak için F2  
düğmesine, artırmak için F3  düğmesine basın.
•Farklı çalışma modlarının ayarlanabilir sıcaklık 
aralıklarını görmek için sayfa 13'teki tabloya bakın.

•Ön ayar sıcaklık aralığı Fan/Havalandırma işlemi için 
ayarlanamaz.

•Ön ayar sıcaklığı, iç ünitenin modeline ve uzaktan 
kumandadaki ekran modu ayarına bağlı olarak 0,5- 
veya 1-derecelik artışlarla Santigrat veya Fahrenhayt 
olarak görüntülenir.

Ön ayar sıcaklığı
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<"Cool", "Dry", "Heat", ve "Auto" (tek ayar noktası)>

<"Auto" (çift ayar noktası) mod>

Geçerli ön ayar sıcaklıkları görüntülenir. Ayarlar 
ekranını görüntülemek için F2  veya F3  
düğmesine basın.

F1 F2 F3 F4

Auto

Room 26

2
28 Auto

Mode Temp. Fan

Fri

Soğutma 
için ön ayar 
sıcaklığı

Isıtma için 
ön ayar 
sıcaklığı

Cool
Room28.5

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri

28.5
Örnek ekran

(0,5-derecelik artışlarda Santigrat)

1



F1 F2 F3 F4

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri Fan hızları arasında şu sırada gezinmek için  F4 
düğmesine basın.

•Kullanılabilen fan hızları bağlı iç ünitelerin modellerine bağlıdır.

Otomatik

Fan hızı

Temel işlemler
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Ekranlar arasında gezinme
• Ana ekrana geri dönmek için ... GERİ DÖN  düğmesi

İmleci istenilen sıcaklık ayarına (soğutma veya 
ısıtma) getirmek için F1  veya F2  düğmesine 
basın.
Seçilen sıcaklığını azaltmak için F3  düğmesine, 
artırmak için F4  düğmesine basın.
•Farklı çalışma modlarının ayarlanabilir sıcaklık 
aralıklarını görmek için sayfa 13'teki tabloya bakın.

•"Auto" (çift ayar noktası) modundaki ısıtma ve soğutma 
için ön ayar sıcaklık ayarları "Cool"/"Dry" ve "Heat" 
modları tarafından da kullanılır.

•"Auto" (çift ayar noktası) modundaki ısıtma ve soğutma 
için ön ayar sıcaklıkları aşağıdaki koşulları sağlamalıdır:

•  Önceden ayarlanan soğutma sıcaklığı, önceden ayarlanan ısıtma 
sıcaklığından yüksektir

•  Soğutma ve ısıtma ön ayar sıcaklıkları arasındaki minimum sıcaklık 
farkı gereksinimi (bağlı iç ünite modeline göre değişir) karşılanmaktadır.

*  Eğer ön ayar sıcaklıkları minimum sıcaklık farkı gereksinimini 
karşılamayacak şekilde ayarlanmışsa, iki ön ayar sıcaklığı da izin 
verilen ayar aralığında otomatik olarak değiştirilir.

2

F1 F2 F3 F4

Main display:
Cursor

Set Temp.

Temp.

282
Soğutma 
için ön ayar 
sıcaklığı
Isıtma için 
ön ayar 
sıcaklığı
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Menüde gezinme
Ana menü listesi

Ayarlama ve 
görüntüleme öğeleri

Ayar ayrıntıları Referans 
sayfası

Vane•Louver•Vent. 
(Kanat•Panjur•
Havalandırma) 
(Lossnay)

Kanat açısını ayarlamak için kullanın.
•Beş farklı ayar arasından istediğiniz kanat ayarını seçin.
Panjuru AÇMAK/KAPATMAK için kullanın.
•"ON" (AÇIK) ve "OFF" (KAPALI) arasından istediğiniz ayarı seçin.
Havalandırma miktarını ayarlamak için kullanın.
• "Off" (Kapalı), "Low" (Düşük), ve "High" (üksek) seçenekleri 
arasından istediğiniz ayarı seçin.

22

High power 
(Yüksek güç)

Rahat ettiğiniz oda sıcaklığına hızlı biçimde ulaşmak için kullanın.
•Üniteler Yüksek güç modunda en fazla 30 dakika çalıştırılabilir.

24

Timer 
(Zamanlayıcı)

On/Off timer 
(Açma/
Kapatma 
zamanlayıcı)

Çalışma Açma/Kapatma zamanlarını ayarlamak için kullanın.
•Zaman 5 dakikalık artışlarla ayarlanabilir.
* Saat ayarı gereklidir.

26

Auto-Off timer 
(Otomatik 
kapatma 
zamanlayıcı)

Otomatik kapatma zamanlayıcısını ayarlamak için kullanın.
•Zaman 10 dakikalık artışlarla 30 ile 240 arasındaki bir değere ayarlanabilir.

28

Weekly timer 
(Haftalık zamanlayıcı)

Haftalık çalışma Açma/Kapatma zamanlarını ayarlamak için kullanın.
•Her gün için sekize kadar çalışma modeli ayarlanabilir.
* Saat ayarı gereklidir.
* Açma/Kapatma zamanlayıcısı etkin olduğunda geçerli değildir.

30

OU silent mode 
(ÇÜ sessiz modu)

Dış ünitelerin sessiz çalışmasının, sıcaklık kontrolüne göre daha 
öncelikli olduğu zaman aralıklarını ayarlamak için kullanın. Haftanın 
her günü için Başlatma/Durdurma zamanlarını ayarlayın.
• "Normal", "Orta" ve "Sustur" seçenekleri arasından istediğiniz 
sessiz mod düzeyini seçin.

* Saat ayarı gereklidir.

32

Restriction 
(Kısıtlama)

Temp. range 
(Sıcaklık aralığı)

Ön ayar sıcaklık aralığını kısıtlamak için kullanın.
•Farklı çalışma modları için farklı sıcaklık aralıkları ayarlanabilir.

34

Operation lock 
(Çalışma kilidi)

Seçili işlevleri kilitlemek için kullanın.
•Kilitli işlevler çalıştırılamaz.

36

Energy 
saving 
(Enerji 
tasarrufu)

Auto 
return 
(Otomatik 
dönüş)

Belirli bir zaman aralığı için enerji tasarrufl u çalıştırma yaptıktan sonra 
üniteleri ön ayar sıcaklığında çalıştırmak için kullanın.
•Zaman 10 dakikalık artışlarla 30 ile 120 arasındaki bir değere ayarlanabilir.
* Ön ayar sıcaklık aralıkları kısıtlandığında bu işlev geçerli olmaz.

38

Schedule 
(Program)

Üniteleri haftanın her gününde enerji tasarruf modunda 
çalıştırmak ve enerji tasarruf aralığını ayarlamak için başlatma/
durdurma sürelerini ayarlayın.
•Her gün için dörde kadar enerji tasarrufl u çalışma modeli ayarlanabilir.
•Zaman 5 dakikalık artışlarla ayarlanabilir.
•Enerji tasarruf aralığı %0 ve 50'den %90'a %10'luk artışlarla ayarlanabilir.
* Saat ayarı gereklidir.

40
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İkincil uzaktan kumanda için kısıtlamalar

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

İkincil uzaktan kumandadan şu ayarlar yapılamaz. 
Bu ayarları ana uzaktan kumandadan yapın.  Ana 
uzaktan kumandanın Ana menüsüde "Main" (Ana) 
başlığı görüntülenir.
•  Timer (Zamanlayıcı)

 (Açma/Kapatma zamanlayıcı, Otomatik 
kapatma zamanlayıcı)

• Weekly timer (Haftalık zamanlayıcı)
• OU silent mode (ÇÜ Sessiz Modu)
• Energy saving (Enerji tasarrufu)
  (Otomatik dönüş, Program)
• Night setback (Gece ayarı)
• Maintenance (Bakım)
  (Manuel kanat açısı)

Ayarlama ve 
görüntüleme öğeleri

Ayar ayrıntıları Referans 
sayfası

Night setback 
(Gece ayarı)

Gece ayarlarını yapmak için kullanın.
•Ayarı etkinleştirmek için "Yes" i (Evet), devre dışı bırakmak için "No" ı 
(Hayır) seçin. Sıcaklık aralığı ve başlatma/durdurma süreleri ayarlanabilir.

* Saat ayarı gereklidir.

42

Filter information 
(Filtre bilgileri)

Filtre durumunu kontrol etmek için kullanın.
•Filtre işareti sıfırlanabilir.

52

Error information 
(Hata bilgileri)

Herhangi bir hata meydana geldiğinde hata bilgilerini kontrol etmek için kullanın.
•Hata kodu, hata durumu, soğutucu adresi, ünite modeli, üretim 
numarası, iletişim bilgileri (bayiinin telefon numarası) (Error code, 
error source, refrigerant address, unit model, manufacturing 
number, contact information) görüntülenebilir.

* Görüntülenebilmesi için ünite modeli, üretim numarası ve iletişim 
bilgilerinin önceden kaydedilmesi gerekir.

54

Maintenance 
(Bakım)

Manual vane 
angle (Manuel 
kanat açısı)

Kanat açısını her kanat için sabit bir konuma ayarlamak üzere 
kullanın.

44

Initial 
setting 
(Başlangıç 
ayarı)

Clock (Saat) Geçerli zamanı ayarlamak için kullanın. 25
Main display 
(Ana ekran)

Ana ekran için "Full" (Tam) ve "Basic" (Temel) modları arasında 
geçiş yapmak için kullanın.
•Varsayılanda "Full" (Tam) olarak ayarlıdır.

46

Contrast 
(Kontrast)

Ekran kontrastını ayarlamak için kullanın. 47

Language 
selection 
(Dil seçimi)

İstediğiniz dili seçmek için kullanın. 48

Service İşlev ayarı
(City Multi)

İç ünitenin işlevi için ayarları yapmak için kullanın. 50



20

F1 F2 F3 F4

PageMain

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Önceki sayfaya gitmek için  F3  'e basın.
Sonraki sayfaya gitmek için  F4  'e basın.

Menüde gezinme
Main menu (Ana menüde) gezinme

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

MENÜ düğmesine basın.

Main menu (Ana menüye) görüntülenecektir.

F1 F2 F3 F4

Cursor

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

İmleci aşağı hareket ettirmek için  F1  'e basın.
İmleci yukarı hareket ettirmek için  F2  'ye basın.

Düğmenin çalışması

Main menu (Ana menüye) erişme

Öğe seçimi

Sayfalarda gezinme

İmleç

Sayfa
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F1 F2 F3 F4

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri Main menu (Ana menüye) geçmek ve Ana ekrana 
geri dönmek için  GERİ DÖN  düğmesine basın. 

F1 F2 F3 F4

OU silent mode
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

 Start         Stop     Silent
             -

Setting display:
day

İstediğiniz öğeyi seçin ve  SEÇİM  düğmesine 
basın.

Seçilen öğenin ekranı görüntülenecektir.

Hiçbir düğmeye 10 dakika basılmazsa, ekran otomatik olarak Ana ekrana geri 
dönecektir. Kaydedilmemiş tüm ayarlar kaybolur.

F1 F2 F3 F4

Title

Not available
Unsupported function

Return:

Kullanıcı ilgili iç ünite modeli tarafından 
desteklemeyen bir işlev seçerse soldaki mesaj 
görüntülenir.

Ayarları kaydetme

Main menu (Ana menü) ekranına geçme

Desteklenmeyen işlevlerin ekranı
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Kumandanın çalışması-İşlev ayarları
Vane•Louver•Vent. (Kanat•Panjur•Havalandırma) (Lossnay)

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Main menu (Ana menüden) "Vane, Louver, 
Vent. (Lossnay)" (Kanat•Panjur•Havalandırma) 

seçeneğini belirleyin (bkz. sayfa 20) ve  SEÇİM  
düğmesine basın.

F1 F2 F3 F4

Fri

Swing Off Off

LouverVent.Vane

Kanat ayarlama seçenekleri arasında gezinmek için 
F1  veya  F2  düğmesine basın: "Otomatik" "Adım 1", 
"Adım 2", "Adım 3", "Adım 4", "Adım 5" ve "Salınma". 
İstediğiniz ayarı seçin.

Otomatik
Auto

Swing

Adım 1 Adım 2

Adım 4Adım 3

Salınma

Adım 5

Kanatları otomatik olarak yukarı aşağı hareket ettirmek 
için "Salınma" seçeneğini belirleyin.
"Adım 1" ile "Adım 5" arasında ayarlandığında, 
kanat seçili açıda ayarlanacaktır.

  •  kanat ayarı simgesi altında görünür
     Kanat "Adım 5"e ayarlanmışsa bu simge görüntülenir 

ve soğutma veya kurutma işlemi sırasında (modele 
bağlı olarak) fan düşük hızda çalışır.
Bu simge bir saat içinde kaybolur ve kanat ayarı 
otomatik olarak değişir.

ON

(City Multi örnek ekranı)

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri

Düğmenin çalışması

Menüye erişme

Kanat ayarı
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F1 F2 F3 F4

Fri

Off On

LouverVent.Vane

Panjur salınımını AÇMAK ve  KAPATMAK için  
F4  düğmesine basın.

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Tekrar Ana menüye dönmek için  GERİ DÖN 
düğmesine basın.

F1 F2 F3 F4

Fri

Low

Vent.

Havalandırma ayarı seçenekleri arasında 
"Kapalı", "Düşük", ve "Yüksek", sırasıyla 
gezinmek için  F3  düğmesine basın.
* Yalnızca LOSSNAY ünitesi bağlıyken ayarlanabilir.

• Bazı iç ünite modellerinde bulunan fan, belli 
havalandırma üniteleri ile ara kilitlemeli olabilir.

Off
Kapalı AÇMAK

On

Off Low High
Kapalı Düşük Yüksek

(City Multi örnek ekranı)

(Mr. Slim örnek ekranı)

Panjur ayarı

Havalandırma ayarı

Main menu (Ana menüye) geri dönme



Ekranlar arasında gezinme
• Main menu (Ana menüye) geri dönmek için ...... MENÜ  düğmesi
• Önceki ekrana geri dönmek için ........................ GERİ DÖN  düğmesi

24

Kumandanın çalışması-İşlev ayarları
High power (Yüksek güç)

1

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Soğutma, Isıtma veya Otomatik çalıştırma (bkz. 
sayfa 20) sırasında Main menu (Ana menüden) 
"High power" (Yüksek güç) seçeneğini belirleyin 
ve  SEÇİM  düğmesine basın.

2

F1 F2 F3 F4

High power

High power

High power   No / Yes

High power   No / Yes

High power operation selected

Select:

Main menu:

Cursor

İmleci  F3  veya  F4  düğmesiyle "YES" (EVET) 
öğesine getirin ve  SEÇİM  düğmesine basın.

Bir onay ekranı görüntülenecektir.

İşlev açıklaması
Yüksek güçte çalıştırma işlevi ünitelerin normal kapasitenin üstünde çalışmasını sağlar. Böylece oda 
havası ideal sıcaklığa hızlıca ulaşacak biçimde koşullandırılabilir. Bu çalışma en fazla 30 dakika sürer 
ve ünite hangisi önce gerçekleşirse 30 dakikanın sonunda veya oda sıcaklığı ön ayar sıcaklığına 
ulaştığında normal çalışma moduna geri döner. Çalışma modu veya fan hızı değiştirildiğinde üniteler 
normal çalışmaya geri dönecektir.

ON

Düğmenin çalışması

"High power" (Yüksek güç) işlevi yalnızca bu 
işlevi destekleyen modellerde kullanılabilir.
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Clock (Saat)

1

F1 F2 F3 F4

Main Main menu
Maintenance
Initial setting
Service

Main display:
Cursor Page

Main menu (Ana menüden) "Initial setting" 
(Başlangıç ayarı) seçeneğini belirleyin (bkz. 
sayfa 20) ve  SEÇİM  düğmesine basın.

2

F1 F2 F3 F4

Cursor Page

Initial setting menu

Main menu:

Main/Sub
Clock
Main display
Contrast
Display details

İmleci  F1  veya  F2  düğmesiyle "Clock" (Saat) 
öğesine getirin ve  SEÇİM  düğmesine basın.

Şu ayarları yapmadan önce saat ayarı gereklidir.
• On/Off timer (Açma/Kapatma Zamanlayıcı)
• Weekly timer (Haftalık zamanlayıcı)
• OU silent mode (ÇÜ Sessiz Modu)
• Energy saving (Enerji tasarrufu)
• Night setback (Gece ayarı)

3

F1 F2 F3 F4

Clock

Select:
Cursor

2  12 /      1 /     1     
yyyy /  mm/  dd      hh:  mm

:

İmleci  F1  veya  F2  düğmesiyle year, month, 
date, hour veya minute (yıl, ay, tarih, saat, 
dakika) öğelerinden istediğinize getirin.

Seçilen öğenin değerini  F3  veya  F4  
düğmesiyle artırın veya azaltın ve  SEÇİM 
düğmesine basın.
Bir onay ekranı görüntülenecektir.

Düğmenin çalışması

Ekranlar arasında gezinme
• Main menu (Ana menüye) geri dönmek için ...... MENÜ  düğmesi
• Önceki ekrana geri dönmek için ........................ GERİ DÖN  düğmesi

P
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Kumandanın çalışması-İşlev ayarları

On/Off timer (Açma/Kapatma zamanlayıcı)

Timer (Zamanlayıcı)

1

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Main menu (Ana menüden) "Timer" 
(Zamanlayıcı) seçeneğini belirleyin 
(bkz. sayfa 20) ve  SEÇİM  düğmesine basın.

2

F1 F2 F3 F4

Timer

Setting display:
Cursor

On/Off timer      Yes
    On              Off
    Repeat    No
Auto-off             No
    Stop in           --- min

Geçerli ayarlar görüntülenir.

İmleci On/Off timer (Açma/Kapatma zamanlayıcı) 
öğesine getirin ve  SEÇİM  düğmesine basın.

P

F1 F2 F3 F4

Timer

Select:
Cursor Cursor

On/Off timer          No / Yes
On
Off
Repeat         No / Yes

Zamanlayıcının ayarlanacağı ekran 
görüntülenecektir.

F1  veya  F2  düğmesiyle "On/Off timer" (Açma/
Kapatma zamanlayıcı), "On" (Açık), "Off" 
(Kapalı), veya "Repeat" (Tekrarla) seçenekleri 
arasından istediğiniz öğeyi seçin.

On/Off timer (Açma/Kapatma zamanlayıcı) aşağıdaki 
durumlarda çalışmaz: On/Off timer (Açma/Kapatma 
zamanlayıcısı) devre dışı bırakıldığında, kontrol sırasında (servis 
menüsünde), test çalıştırması sırasında, uzaktan kumanda sorun 
tespitinde, saat ayarlanmadığında, İşlev ayarı sırasında, sistem 
merkezi olarak kontrol edilirken (Yerel uzaktan kumandadan "On/
Off " işlemi veya "Timer" işlemi kıstlandığında).

3

Main

Düğmenin çalışması
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F1 F2 F3 F4

Timer

Select:
Cursor Time

On/Off timer          No / Yes
On
Off
Repeat         No / Yes

Ayarı  F3  veya  F4  düğmesi ile değiştirin. 
• On/Off timer (Açma/Kapatma zamanlayıcı): No 
(devre dışı)/Yes (etkin)
• On (Açık):  Çalışma başlama zamanı

(5 dakikalık artışlarla ayarlanabilir)
* Sayıları hızlıca ilerletmek için düğmeyi basılı tutun.

• Off (Kapatma):  Çalışma durdurma zamanı
(5 dakikalık artışlarla ayarlanabilir)

* Sayıları hızlıca ilerletmek için düğmeyi basılı tutun.
• Repeat (Tekrar): No (bir kez)/Yes (tekrar)

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri  On/Off timer (Açma/Kapatma 
zamanlayıcısı) etkinleştirildiğinde Tam modda 
Ana ekranda görüntülenir.
Zamanlayıcı merkezi kontrol sistemi tarafından 

devre dışı bırakıldığında  görüntülenir.

4

F1 F2 F3 F4

Timer

Timer

Select:
Cursor Time

Main menu:

On/Off timer          No / Yes
On
Off
Repeat         No / Yes

On/Off timer          No / Yes
On
Off
Repeat         No / Yes
Changes saved

Ayarları kaydetmek için  SEÇİM  düğmesine 
basın.

Bir onay ekranı görüntülenecektir.

5

Ekranlar arasında gezinme
• Main menu (Ana menüye) geri dönmek için ...... MENÜ  düğmesi
• Önceki ekrana geri dönmek için ........................ GERİ DÖN  düğmesi
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Auto-Off timer (Otomatik kapatma zamanlayıcı)

Kumandanın çalışması-İşlev ayarları
Timer (Zamanlayıcı)

1

F1 F2 F3 F4

Timer

Setting display:
Cursor

On/Off timer      Yes
    On              Off
    Repeat    No
Auto-Off             No
    Stop in           --- min

Timer (Zamanlayıcı) ayarlama ekranını getirir.
(Bkz. sayfa 26.)

"Auto-Off" (Otomatik Kapatma) seçeneğini 
belirleyin ve  SEÇİM  düğmesine basın.

2

F1 F2 F3 F4

Auto-Off timer

Select:
Cursor Cursor

Auto-Off          No  Yes
Stop in              min

Geçerli ayarlar görüntülenir.
 
İmleci  F1  veya  F2  düğmesiyle "Auto-Off" 
(Otomaik kapatma) veya "Stop in --- min" 
(--- dakikada durdur) seçeneğine getirin. 

3

F1 F2 F3 F4

Auto-Off timer

Select:
Cursor Time

Auto-Off          No  Yes
Stop in              min

Ayarı  F3  veya  F4  düğmesi ile değiştirin. 

• Auto-Off (Otomatik Kapatma):  No (devre dışı)/
Yes (etkin)

• Stop in --- min (--- dakikada durdur):  Zamanlayıcı ayarı 
(Ayarlanabilir aralık 
10 dakikalık artışlarla 
30 ile 240 dakika 
arasındadır.)

P

Auto-Off (Otomatik Kapatma zamanlayıcı) aşağıdaki 
durumlarda çalışmaz: "Auto-Off" zamanlayıcısı devre dışı 
bırakıldığında, bir hata sırasında, "check" sırasında ("service 
menu"sünde), "test run" sırasında, uzaktan kumanda 
tanılamasında, "Function setting" sırasında, sistem merkezi 
olarak kontrol edildiğinde (Yerel uzaktan kumandadan "On/
Off " işlemi veya "Timer" işlemi kıstlandığında).

Main

Düğmenin çalışması
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F1 F2 F3 F4

Auto-Off timer

Auto-Off timer

Select:
Cursor Time

Main menu:

Auto-Off          No  Yes
Stop in              min

Auto-Off          No  Yes
Stop in              min

          Changes saved

Ayarları kaydetmek için  SEÇİM  düğmesine 
basın.

Bir onay ekranı görüntülenecektir.

4

Ekranlar arasında gezinme
• Main menu (Ana menüye) geri dönmek için ...... MENÜ  düğmesi
• Önceki ekrana geri dönmek için ........................ GERİ DÖN  düğmesi

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri Otomatik Kapatma zamanlayıcısı 
etkinleştirildiğinde Tam moddayken, Ana ekranda 

 görüntülenir.

Zamanlayıcı merkezi kontrol sistemi tarafından 

devre dışı bırakıldığında  görüntülenir.
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1

3

F1 F2 F3 F4

Weekly timer

Select:
Cursor

Weekly timer  No / Yes

Haftalık zamanlayıcının etkinleştirileceği 
(Yes) ve devre dışı bırakılacağı (No) ekran 
görüntülenecektir.

Ayarı etkinleştirmek için imleci  F3  veya  F4  
düğmesiyle "Yes"e getirin ve  SEÇİM  düğmesine 
basın.

Kumandanın çalışması-İşlev ayarları

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Main menu (Ana menüden) "Weekly timer" 
seçeneğini belirleyin (bkz. sayfa 20) ve  SEÇİM  
düğmesine basın.

2

F1 F2 F3 F4

Weekly timer

Setting display:
day Page

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
No.

Geçerli ayarlar görüntülenir.

Haftanın her gününün ayarlarını görmek için  F1  
veya  F2  düğmesine basın. 
5 ile 8 arasındaki modelleri görmek için  F4  
düğmesine basın.

Ayar ekranına gitmek için  SEÇİM  düğmesine 
basın.

Weekly timer (Haftalık zamanlayıcı) P

Weekly timer (Haftalık zamanlayıcı) aşağıdaki durumlarda 
çalışmaz: On/Off timer (Açma/Kapatma zamanlayıcısı) 
etkinleştirildiğinde, haftalık zamanlayıcı devre dışı 
bırakıldığında, hata sırasında, kontrol sırasında (servis 
menüsünde), test çalıştırması sırasında, uzaktan kumanda 
sorun tespitinde, saat ayarlanmadığında, İşlev ayarı sırasında, 
sistem merkezi olarak kontrol edilirken (Yerel uzaktan 
kumandadan "On/Off" işlemi, sıcaklık ayarı veya "Timer" işlemi 
kıstlandığında).

Main

Düğmenin çalışması



Ekranlar arasında gezinme
•  Ayar değiştirme/haftanın gününü değiştirme ekranına 

geri dönmek için seçim ekranı........... SEÇİM  düğmesi
• Main menu (Ana menüye) geri dönmek için .....MENÜ  düğmesi
• Önceki ekrana geri dönmek için ..................GERİ DÖN  düğmesi

4

F1 F2 F3 F4

Weekly timer

Input display:
day Select Page

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
No.

Weekly timer (Haftalık zamanlayıcı) ekranı görünür 
ve geçerli ayarlar görüntülenir.
Her gün için sekize kadar çalışma modeli 
ayarlanabilir.
İmleci  F1  veya  F2  düğmesi ile haftanın istediğiniz 
gününe getirin ve günü seçmek için  F3  düğmesine 
basın. (Birden fazla gün seçilebilir.)

SEÇİM  düğmesine basın.

5

F1 F2 F3 F4

 6: 3
1  : 2  - 27

Weekly timer

Weekly timer

Select:
Cursor Content

Day selection:

Thu

Thu

No.

Changes saved

On
Auto

Çalışma modeli ayarlama ekranı görüntülenir.
İmleci istediğiniz model numarasına hareket 
ettirmek için  F1  düğmesine basın.
İmleci  F2  düğmesiyle time, On/Off (Açma/
Kapatma) veya temperature seçeneğine getirin.
Ayarları  F3  veya  F4  düğmesi ile değiştirin.
• Zaman: 5 dakikalık artışlarla ayarlanabilir
* Sayıları hızlıca ilerletmek için düğmeyi basılı tutun.

•  "On"/"Off"/"Auto": Seçilebilen ayarlar bağlı olan 
iç ünitenin modeline bağlıdır. (Bir "Auto" düzeni 
uygulandığında, sistem "Auto" (çift ayar noktası) 
modunda çalışır.)

•  Sıcaklık: Ayarlanabilir sıcaklık aralığı bağlı iç 
ünitelere bağlıdır. (1ºC’lik artışlar)
"Auto" (çift ayar noktası) modu seçildiğinde, iki 
ön ayar sıcaklığı ayarlanabilir. "Auto" (çift ayar 
noktası) modunda tek ön ayar sıcaklığı ayarıyla 
bir çalışma düzeni uygulanırsa, "Cool" modunda o 
ayar soğutma sıcaklığı ayarı olarak kullanılır.

Ayarları kaydetmek için  SEÇİM  düğmesine basın.
Bir onay ekranı görüntülenecektir.

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri
Geçerli gün için haftalık zamanlayıcı ayarı 
yapılmışsa, Tam modda Ana ekranda  
görüntülenir.

"On/Off" zamanlayıcısı etkinse veya sistem merkezi 
kontrol altındayken simge görüntülenmeyecektir (yerel 
uzaktan kumandadan "Timer" işlemi kısıtlandığında).
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Kumandanın çalışması-İşlev ayarları
OU silent mode (ÇÜ sessiz modu)

1

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Main menu (Ana menüden) "OU silent mode" 
(ÇÜ sessiz modu) seçeneğini belirleyin (bkz. 
sayfa 20) ve  SEÇİM  düğmesine basın.

2

F1 F2 F3 F4

OU silent mode
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

 Start         Stop     Silent
             -

Setting display:
day

Geçerli ayarlar görüntülenir.

Haftanın her gününün ayarlarını görmek için  F1  
veya  F2  düğmesine basın.
Ayar ekranına gitmek için  SEÇİM  düğmesine 
basın.

3

F1 F2 F3 F4

OU silent mode

Select:
Cursor

OU silent mode    No / Yes

Sessiz modun etkinleştirileceği (Yes) ve devre 
dışı bırakılacağı (No) ekran görüntülenecektir.

Bu ayarı etkinleştirmek için imleci  F3  veya  F4  
düğmesiyle "Yes" öğesine getirin ve  SEÇİM 
düğmesine basın.

P
İşlev açıklaması
Bu işlev, kullanıcının dış ünitelerin sessiz çalışmasının, sıcaklık kontrolüne göre daha öncelikli olduğu zaman 
aralıklarını ayarlamasını sağlar. Sessiz çalışma için başlama ve durma zamanlarını haftanın her günü için 
ayarlayın. "Orta" ve "Sustur" seçenekleri arasından istediğiniz sessiz mod seviyesini seçin.

Main

Düğmenin çalışması

"OU silent mode" (ÇÜ sessiz modu) işlevi 
yalnızca bu işlevi destekleyen modellerde 
kullanılabilir.



F1 F2 F3 F4

OU silent mode
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

Start         Stop     Silent
            -

Select:
day Select

OU silent mode (ÇÜ sessiz modu) ayarlama 
ekranı görüntülenir.

Ayarlama yapmak veya ayarı değiştirmek 
için, imleci  F1  veya  F2  düğmesi ile haftanın 
istediğiniz gününe getirin ve günü seçmek 
için  F3  düğmesine basın. (Birden fazla gün 
seçilebilir.)

SEÇİM  düğmesine basın.

4

5

F1 F2 F3 F4

OU silent mode

OU silent mode

Sat

Sat

 Start         Stop       Silent
             -

Select:

Day selection:

Cursor Content

Changes saved

Ayarlama ekranı görüntülenir.
İmleci  F1  veya  F2  düğmesiyle Start 
(Başlatma) zamanı, Stop (Durdurma) zamanı 
veya Silent level (Sessiz mod seviyesi) 
öğelerinden istediğinize getirin.
Ayarları  F3  veya  F4  düğmesi ile değiştirin.
•  Başlatma/Durdurma zamanı: 

5 dakikalık artışlarla ayarlanabilir
* Sayıları hızlıca ilerletmek için düğmeyi basılı tutun.

• Sessiz mod seviyesi: Normal, Orta, Sustur

Ayarları kaydetmek için  SEÇİM  düğmesine 
basın. Bir onay ekranı görüntülenecektir.

33

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri  OU silent mode (ÇÜ Sessiz modu) 
sırasında Tam modda Ana ekranda görüntülenir.

Normal Orta Sustur

Ekranlar arasında gezinme
•  Ayar değiştirme/haftanın gününü değiştirme ekranına 

geri dönmek için seçim ekranı........... SEÇİM  düğmesi
• Main menu (Ana menüye) geri dönmek için .....MENÜ  düğmesi
• Önceki ekrana geri dönmek için ..................GERİ DÖN  düğmesi



Sıcaklık aralığı kısıtlamasını ayarlama

Kumandanın çalışması-İşlev ayarları
Restriction (Kısıtlama)

1

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Restriction
Energy saving
Night setback
Filter information
Error information

Main menu (Ana menüden) "Restriction" 
(Kısıtlama) seçeneğini belirleyin (bkz. sayfa 20) 
ve  SEÇİM  düğmesine basın.

2

F1 F2 F3 F4

Restriction

Setting display:
Page

Temp. range  Yes
Cool·Dry
Heat
Auto

-
-
-

Geçerli ayarlar görüntülenir.

İmleci  F1  veya  F2  düğmesiyle "Temp. range" 
(Sıcaklık aralığı) öğesine getirin ve  SEÇİM  
düğmesine basın.

3

F1 F2 F3 F4

Temp. range

Select:
Cursor Cursor

Temp. range  No / Yes
Cool·Dry
Heat
Auto

-
-
-

Zamanlayıcının ayarlanacağı ekran 
görüntülenecektir.

İmleci  F1  düğmesiyle "Temp. range" (Sıcaklık 
aralığı), "Cool•Dry" (Soğutma/Kurutma), "Heat" 

(Isıtma) veya "Auto" (Otomatik) öğelerinden 
istediğinize getirin.

P

34

Düğmenin çalışması
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4

F1 F2 F3 F4

Temp. range

Temp. range

Select:
Cursor Temp.

Main menu:

Temp. range  No / Yes
Cool·Dry
Heat
Auto

Temp. range  No / Yes
Cool·Dry
Heat
Auto
           Changes saved

-
-
-

-
-
-

Ayarları  F3  veya  F4  düğmesi ile değiştirin.
• Temp. range (Sıcaklık aralığı):  No (kısıtlama yok) 

veya
Yes (kısıtlandı)

• Cool•Dry (Soğutma/Kurutma): Üst ve alt sınır sıcaklığı
(1ºC’lik artışlar)

• Heat (Isıtma): Üst ve alt sınır sıcaklığı
(1ºC’lik artışlar)

• Auto (Otomatik): Üst ve alt sınır sıcaklığı
(1ºC’lik artışlar)

Sıcaklık aralığı aralıkları

Mod Alt sınır Üst sınır

Cool/Dry 
(Soğutma/Kurutma)

19 ~ 30ºC
(67 ~ 87ºF)

30 ~ 19ºC
(87 ~ 67ºF)

Heat (Isıtma) 17 ~ 28ºC
(63 ~ 83ºF)

28 ~ 17ºC
(83 ~ 63ºF)

Auto (Otomatik) 19 ~ 28ºC
(67 ~ 83ºF)

28 ~ 19ºC
(83 ~ 67ºF)

* Ayarlanabilir aralık, bağlı üniteye göre değişiklik gösterir.
*1  "Cool", "Dry" ve "Auto" (çift ayar noktası) modları için sıcaklık 

aralıkları ayarlanabilir.
*2  "Heat" ve "Auto" (çift ayar noktası) modları için sıcaklık 

aralıkları ayarlanabilir.
*3  "Heat", "Cool" ve "Dry" modları için sıcaklık aralıkları 

aşağıdaki koşulları sağlamalıdır:
•  Soğutma için üst limit - ısıtma için üst limit ≥ Minimum 

sıcaklık farkı (iç ünite modeline göre değişir)
•  Soğutma için alt limit - ısıtma için alt limit ≥ Minimum 

sıcaklık farkı (iç ünite modeline göre değişir)
*4  "Auto" (tek ayar noktası) modu için sıcaklık aralığı ayarlanabilir.

Ayarları kaydetmek için  SEÇİM  düğmesine basın.

Bir onay ekranı görüntülenecektir.

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri  temperature range (sıcaklık aralığı) 
kısıtlandırıldığında Tam modda Ana ekranda 
görüntülenir.

Ekranlar arasında gezinme
• Main menu (Ana menüye) geri dönmek için ...... MENÜ  düğmesi
• Önceki ekrana geri dönmek için ........................ GERİ DÖN  düğmesi

*1
*3

*2
*3

*4



Çalışma kilidi işlevi

Kumandanın çalışması-İşlev ayarları
Restriction (Kısıtlama)

1

F1 F2 F3 F4

Restriction

Setting display:
Page

Operation locked     No
On/Off  Mode  Set temp.  
Vane

Restriction (Kısıtlama) ayarlama ekranını getirir. 
(Bkz. sayfa 34.)

İmleci "Operation locked" (Çalışma kilitli) öğesine 
getirin ve  SEÇİM  düğmesine basın.

2

F1 F2 F3 F4

Restriction

Restriction

Select:
Cursor Cursor

Main menu:

Locked
Locked
Locked
Locked

Operation locked   No / Yes
On/Off
Mode
Set temp.
Vane

Operation locked     Yes
On/Off  Mode  Set temp.  
Vane

Changes saved

Çalışma kilidi işlevinin ayarlarının yapılacağı 
ekran görüntülenir.

 İmleci  F1  veya  F2  düğmesiyle "Operation 
locked" (Çalışma kilitli), "On/Off" (Açma/
Kapatma), "Mode" (Mod) "Set temp.," (Ayar 
sıcaklığı) veya "Vane" (Kanat) öğelerinden 
istediğinize getirin.

Ayarları  F3  veya  F4  düğmesi ile değiştirin.
• Operation locked (Çalışma kilitlendi): No (devre dışı)/Yes (etkin)
• On/Off (Açma/Kapatma): Açma/Kapatma işlemi
• Mode (Mod): Çalışma modu ayarı                    "-" / "Locked"
• Set temp. (Ayar sıcaklığı): Ön ayar sıcaklığı ayarı
• Vane (Kanat): Kanat ayarı

Ayarları kaydetmek için  SEÇİM  düğmesine basın.
Bir onay ekranı görüntülenecektir.

P

36

Çalışma kilidi işlevini etkinleştirmek için, 
"Operation locked" (Çalışma kilitli) öğesini 
"Yes" (Evet) olarak ayarlayın.Düğmenin çalışması

Ekranlar arasında gezinme
• Main menu (Ana menüye) geri dönmek için ...... MENÜ  düğmesi
• Önceki ekrana geri dönmek için ........................ GERİ DÖN  düğmesi

(kilitli)
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Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Fan

Fri  çalışma kilidi işlevi etkinleştirildiğinde Tam 
modda Ana ekranda görüntülenir.

Kilitli işlevle ilgili çalışma kılavuzu gizlenir.

Set temp. (Ayar sıcaklığı) 
kilitlendiğinde
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Ön ayar sıcaklığına otomatik olarak dönme

Kumandanın çalışması-İşlev ayarları
Energy saving (Enerji tasarrufu)

1

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Restriction
Energy saving
Night setback
Filter information
Error information

Main menu (Ana menüden) "Energy saving" 
(Enerji tasarrufu) seçeneğini belirleyin (bkz. 
sayfa 20) ve  SEÇİM  düğmesine basın.

2

F1 F2 F3 F4

Energy saving

Setting display:
Cursor

Auto return           Yes
   Cool:           min, 
   Heat:           min,
Schedule              No
   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Geçerli ayarlar görüntülenir.

İmleci  F1  veya  F2  düğmesiyle "Auto return" 
(Otomatik dönüş) öğesine getirin ve  SEÇİM 
düğmesine basın.

3

F1 F2 F3 F4

Auto return

Cursor Cursor
Select:

Auto return      No / Yes
Cool: After     min
         back to
Heat: After     min
         back to

Ön ayar sıcaklığına otomatik dönüş ayarlarının 
yapılacağı ekran görüntülenir.

İmleci  F1  veya  F2  düğmesiyle "Auto return" 
(Otomatik dönüş), "Cool" (Soğutma) veya "Heat" 
(Isıtma) öğelerinden istediğinize getirin.

PMain

Düğmenin çalışması
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4

F1 F2 F3 F4

Auto return

Auto return

Cursor Content
Select:

Main menu:

Auto return      No / Yes
Cool:   After      min
           back to
Heat:   After      min
           back to

Auto return           Yes
   Cool:           min,
   Heat:           min,

             Changes saved

Ayarları  F3  veya  F4  düğmesi ile değiştirin.
• Auto return (Otomatik dönüş):  No (devre dışı)/

Yes (etkin)
• Cool (Soğutma): 

Zamanlayıcı ayarı aralığı, 10 dakikalık 
artışlarla 30 ile 120 dakika arasındadır.
Sıcaklık ayarı aralığı 19 ile 30ºC 
arasındadır (67 ila 87ºF) (1ºC’lik artışlar).

• Heat (Isıtma): 
Zamanlayıcı ayarı aralığı, 10 dakikalık 
artışlarla 30 ile 120 dakika arasındadır.
Sıcaklık ayarı aralığı 17 ile 28ºC 
arasındadır (63 ila 83ºF). (1ºC’lik artışlar)

Ayarları kaydetmek için  SEÇİM  düğmesine 
basın. "Soğutma" işlemi "Kurutma" ve "Otomatik 
Soğutma" modlarını, "Isıtma" işlemi ise "Otomatik 
Isıtma" modunu içerir.
Seçilen öğenin ekranı görüntülenecektir.

Sıcaklık aralığı kısıtlandığında ve sistem merkezi olarak kontrol edildiğinde (Sıcaklık aralığı 
ayarı yerel kumandadan kısıtlandığında) yukarıdaki "Timer" veya Ön ayar sıcaklık ayarları 
etkin olmaz. Sistem merkezi olarak kontrol edildiğinde ("Timer" işlemi yerel kumandadan 
kısıtlandığında), sadece "Timer" ayarı etkisiz olur.

<Auto return (Otomatik dönüş) işlevinin etkinleştirildiği örnek ekranlar>

Cool AutoSet temp.

Mode Fan

Fri

Cool AutoSet temp.

Mode Fan

Fri

Cool AutoSet temp.

Mode Fan

Fri

Temp. Temp. Temp.

Örnek:  Set temp. (Ayar sıcaklığını) 24ºC'ye (75ºF) düşürün. 60 dakika sonra, Set temp. (Ayar sıcaklığını) tekrar 
28ºC'ye (83ºF) dönecektir.

60 
dakika
sonra

Set temp. (Ayar sıcaklığını) bir 
kullanıcı tarafından 28ºC'den 
(83ºF) 24ºC'ye (75ºF) getirildi.

60 dakika sonra, Set temp. 
(Ayar sıcaklığını) otomatik 
olarak tekrar 28ºC'ye (83ºF) 
dönüyor. 

Ekranlar arasında gezinme
• Main menu (Ana menüye) geri dönmek için ...... MENÜ  düğmesi
• Önceki ekrana geri dönmek için ........................ GERİ DÖN  düğmesi
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Enerji tasarruflu çalışma programını ayarlama

Kumandanın çalışması-İşlev ayarları
Energy saving (Enerji tasarrufu)

1

F1 F2 F3 F4

Energy saving

Setting display:
Cursor

Auto return           Yes
   Cool:           min,
   Heat:           min,
Schedule              No
   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

"Energy saving" (Enerji tasarrufu) ekranını getirir. 
(Bkz. sayfa 38.)

İmleci "Schedule" (Program) öğesine getirin ve 
SEÇİM  düğmesine basın.

2

F1 F2 F3 F4

Energy saving

-
-
-
-

Setting display:
day

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Mon
No.

Söz konusu programın görüleceği ekran 
görüntülenir.

Haftanın her gününün ayarlarını görmek için  F1 
veya  F2  düğmesine basın.
Ayar ekranına gitmek için  SEÇİM  düğmesine 
basın.

3

F1 F2 F3 F4

Energy saving

Select:
Cursor

Energy saving   No / Yes

Enerji tasarruflu çalıştırma programının 
etkinleştirileceği (Yes) ve devre dışı bırakılacağı 
(No) ekran görüntülenecektir.

F3  veya  F4  düğmesi ile "No" (Hayır) veya "Yes" 
(Evet) seçeneklerini belirleyin.
Ayar değiştirme/haftanın gününü değiştirme 
ekranına gitmek için  SEÇİM  düğmesine basın.

PMain

Düğmenin çalışması



F1 F2 F3 F4

Energy saving

-
-
-
-

Input:
day Select

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
No.

Ayar değiştirme/haftanın gününü değiştirme 
ekranı görüntülenir.
Her gün için dörde kadar çalışma modeli 
ayarlanabilir.
İmleci  F1  veya  F2  düğmesi ile haftanın 
istediğiniz gününe getirin ve günü seçmek 
için  F3  düğmesine basın. (Birden fazla gün 
seçilebilir.)
Model ayarlama ekranına gitmek için  SEÇİM 
düğmesine basın.

4

5

F1 F2 F3 F4

Energy saving

Energy saving

-
-
-
-

Select:
Cursor Content

Day selection:

Mon

Mon

Changes saved

No.

Model ayarlama ekranı görüntülenir.
İmleci istediğiniz model numarasına hareket 
ettirmek için  F1  düğmesine basın.
İmleci  F2  düğmesi ile, başlatma zamanı, 
durdurma zamanı ve enerji tasarruf aralığı 
(soldan sağa bu sırada düzenlenmiştir) 
öğelerinden istediğinize getirin.
Ayarları  F3  veya  F4  düğmesi ile değiştirin.
• Başlatma/Durdurma zamanı:  5 dakikalık artışlarla 

ayarlanabilir
* Sayıları hızlıca ilerletmek için düğmeyi basılı tutun.

• Enerji tasarruf aralığı:  Ayarlama aralığı %0 ve 
50 arasında %10'luk 
artışlarladır.

Ayarları kaydetmek için  SEÇİM  düğmesine basın. 
Bir onay ekranı görüntülenecektir.
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Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri  ünite enerji tasarruf modunda çalıştırıldığında 
Tam modda Ana ekranda görüntülenir.

Değer düşürüldükçe enerji tasarruf verimi de artar.

Ekranlar arasında gezinme
•  Ayar değiştirme/haftanın gününü değiştirme ekranına 

geri dönmek için seçim ekranı........... SEÇİM  düğmesi
• Main menu (Ana menüye) geri dönmek için .....MENÜ  düğmesi
• Önceki ekrana geri dönmek için ..................GERİ DÖN  düğmesi
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Kumandanın çalışması-İşlev ayarları
Night setback (Gece ayarı)

1

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Restriction
Energy saving
Night setback
Filter information
Error information

Main menu (Ana menüden) "Night setback" 
(Gece ayarı) seçeneğini belirleyin (bkz. sayfa 20) 
ve  SEÇİM  düğmesine basın.

2 Geçerli ayarlar görüntülenir.

Ayar ekranına gitmek için  SEÇİM  düğmesine 
basın.

P
İşlev açıklaması
Bu kumanda, kumanda nesnesi grubu durdurulduğunda ve oda sıcaklığı ön ayar alt sınır 
sıcaklığının altına düştüğünde ısıtma işlemini başlatır. Ayrıca, Bu kumanda, kumanda nesnesi grubu 
durdurulduğunda ve oda sıcaklığı ön ayar üst sınır sıcaklığının üstüne çıktığında soğutma işlemini 
başlatır.
Night setback (Gece ayarı) işlevi çalışma ve sıcaklık ayarı uzaktan kumandadan yapıldığında 
kullanılamaz.
Oda sıcaklığı klimanın emilen sıcaklık sensörü tarafından ölçülüyorsa, klima devre dışıyken veya 
hava temiz değilken doğru sıcaklık elde edilemeyebilir. Bu durumda, sensörü bir uzak sensöre (PAC-
SE40TSA/PAC-SE41TS-E) veya uzaktan kumanda sensörüne getirin.

Main

Düğmenin çalışması

F1 F2 F3 F4

Night setback

Setting display:

Night setback   Yes
Temp. range     12      -   28
Start                  23:00
Stop                    5:00



3

F1 F2 F3 F4

Night setback

Night setback

Select:
Cursor Content

Main menu:

Night setback   No / Yes
Temp. range     12      -   28
Start                  23:00
Stop                    5:00

Night setback   No / Yes
Temp. range     12      -   28
Start                  23:00
Stop                    5:00
          Changes saved

İmleci  F1  veya  F2  düğmesiyle Night setback 
(Gece ayarı) No (devre dışı)/Yes (etkin), Temp. 
range (Sıcaklık aralığı),  Start (Başlatma) zamanı 
veya Stop (Durdurma) zamanı öğelerinden 
istediğinize getirin.
Ayarları  F3  veya  F4  düğmesi ile değiştirin.
• Temp. range (Sıcaklık aralığı):  Alt sınır sıcaklığı (ısıtma işlemi için) 

ve üst sınır sıcaklığı (soğutma işlemi 
için) ayarlanabilir. Alt ve üst sınırlar 
arasındaki sıcaklık farkı 4ºC (8ºF) 
veya üzerinde olmalıdır. Ayarlanabilir 
sıcaklık aralığı, bağlı iç ünitelere göre 
değişiklik gösterir.

• Başlatma/Durdurma zamanı:  5 dakikalık artışlarla 
ayarlanabilir

* Sayıları hızlıca ilerletmek için düğmeyi basılı 
tutun.

Ayarları kaydetmek için  SEÇİM  düğmesine 
basın.
Bir onay ekranı görüntülenecektir.

43

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri  Night setback (Gece ayarı)  işlevi 
etkinleştirildiğinde Tam modda Ana ekranda 
görüntülenir.
Zamanlayıcı merkezi kontrol sistemi tarafından 
devre dışı bırakıldığında  görüntülenir.

Night setback (Gece ayarı) aşağıdaki durumlarda 
çalışmaz: ünite çalışırken, Night setback (Gece 
ayarı) devre dışı bırakıldığında, hata sırasında, 
kontrol sırasında (servis menüsünde), test 
çalıştırması sırasında, uzaktan kumanda sorun 
tespitinde, saat ayarlanmadığında, İşlev ayarı 
sırasında, sistem merkezi olarak kontrol edilirken 
(Yerel uzaktan kumandadan "On/Off" işlemi, sıcaklık 
ayarı veya "Timer" işlemi kıstlandığında).

Ekranlar arasında gezinme
• Main menu (Ana menüye) geri dönmek için ...... MENÜ  düğmesi
• Önceki ekrana geri dönmek için ........................ GERİ DÖN  düğmesi
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Kumandanın çalışması-İşlev ayarları
Manual vane angle (Manuel kanat açısı)

1

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Maintenance
Initial setting
Service

Main menu (Ana menüden) "Maintenance" 
(Bakım) seçeneğini belirleyin (bkz. sayfa 20) ve  
SEÇİM  düğmesine basın.

3

F1 F2 F3 F4

Manual vane angle

Input display:
Cursor Address Check

Ref. address
Unit No.

Identify unit Check button

Seçmek için imleci  F1  düğmesi ile "Ref 
address" veya "Unit No." (Soğutucu adresi, Ünite 
No) öğesine getirin.
Kanatları sabitlenecek üniteler için soğutucu 
adresini ve ünite numarasını  F2  veya  F3  
düğmesiyle seçin ve  SEÇİM  düğmesine basın.
• Ref. address (Soğutucu adresi): Soğutucu adresi
• Unit No. (Ünite No.): 1, 2, 3, 4
Üniteyi onaylamak için  F4  düğmesine basın.

2

F1 F2 F3 F4

Maintenance menu

Main menu:
Cursor

Auto descending panel
Manual vane angle

"Manual vane angle" (Manuel kanat açısı) 
öğesini  F1  veya  F2  düğmesiyle seçin ve 
SEÇİM  düğmesine basın.

OFF

Soldaki ekranda Mr. Slim ile ilgili bir örnek gösterilmektedir. 
City Multi ünitelerinde "Ref. address" (Soğutucu adresi) 
yerine "M-NET address," (M-NET adresi) görüntülenir ve 
"Unit No." (Ünite No.) görüntülenmez.

Main

Düğmenin çalışması
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4

F1 F2 F3 F4

Manual vane angle

Manual vane angle

Select:

Setting

Outlet Angle

Geçerli kanat ayarı görüntülenir.

F1  veya  F2  düğmesi ile 1'den 4'e kadar olan 
çıkışları seçin.
• Outlet (Çıkış): "1," "2," "3," "4" ve "1, 2, 3, 4 
(tüm çıkışlar)"
 Seçenekler arasında Ayar yok (sıfırla), "Adım 1", "Adım 
2", "Adım 3", "Adım 4" ve "Adım 5" sırasıyla gezinmek 
için  F3  veya  F4  düğmesine basın. 
İstediğiniz ayarı seçin.
■ Vane setting (Kanat ayarı)

Ayarları kaydetmek için  SEÇİM  düğmesine 
basın.
Ayar bilgilerinin iletilmekte olduğunu gösteren bir 
ekran görüntülenir.
Ayar değişiklikleri seçili üniteye uygulanacaktır.
İletim tamamlandığında ekran yukarıda 
gösterilen ekrana otomatik olarak geri döner 
(adım 4). 
Aynı prosedürleri izleyerek diğer çıkışlar için de 
ayarları yapın.

Tüm çıkışlar seçilirse, ünite bir sonraki 
sefer çalışmaya başladığında  
görüntülenir.

Adım 1 Adım 2

Adım 4Adım 3

Ayar yok

Tüm çıkışlar

Adım 5

Ekranlar arasında gezinme
• Main menu (Ana menüye) geri dönmek için ...... MENÜ  düğmesi
• Önceki ekrana geri dönmek için ........................ GERİ DÖN  düğmesi
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Kumandanın çalışması-İşlev ayarları
Main display (Ana ekran)

1

3

F1 F2 F3 F4

Main display

Full / Basic

Cursor
Select:

F3  veya  F4  düğmesiyle "Full" (Tam) veya 
"Basic" (Temel) seçeneğini belirleyin (bkz. sayfa 
8) ve  SEÇİM  düğmesine basın.

Bir onay ekranı görüntülenecektir.

F1 F2 F3 F4

Main Main menu
Maintenance
Initial setting
Service

Main display:
Cursor Page

Main menu (Ana menüden) "Initial setting" 
(Başlangıç ayarı) seçeneğini belirleyin (bkz. 
sayfa 20) ve  SEÇİM  düğmesine basın.

2

F1 F2 F3 F4

Main menu:

Initial setting menu

Cursor Page

Main/Sub
Clock
Main display
Contrast
Display details

İmleci  F1  veya  F2  düğmesiyle "Main 
display" (Ana ekran) öğesine getirin ve  SEÇİM 
düğmesine basın.

Düğmenin çalışması

Ekranlar arasında gezinme
• Main menu (Ana menüye) geri dönmek için ...... MENÜ  düğmesi
• Önceki ekrana geri dönmek için ........................ GERİ DÖN  düğmesi

P
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Contrast (Kontrast)

1

3

F1 F2 F3 F4

Main menu:

Contrast

DarkLight

Kontrastı  F3  veya  F4  düğmesiyle ayarlayın ve  
MENÜ  veya  GERİ DÖN  düğmesine basın.

F1 F2 F3 F4

Main Main menu
Maintenance
Initial setting
Service

Main display:
Cursor Page

Main menu (Ana menüden) "Initial setting" 
(Başlangıç ayarı) seçeneğini belirleyin (bkz. 
sayfa 20) ve  SEÇİM  düğmesine basın.

2

F1 F2 F3 F4

Main menu:

Initial setting menu

Cursor Page

Main/Sub
Clock
Main display
Contrast
Display details

İmleci  F1  veya  F2  düğmesiyle "Contrast" 
(Kontrast) öğesine getirin ve  SEÇİM  düğmesine 
basın.

Düğmenin çalışması

Ekranlar arasında gezinme
• Main menu (Ana menüye) geri dönmek için ...... MENÜ  düğmesi
• Önceki ekrana geri dönmek için ........................ GERİ DÖN  düğmesi

P
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Language selection (Dil seçimi)

1

2

F1 F2 F3 F4

Cursor Page

Initial setting menu

Main menu:

Auto mode
Administrator password
Language selection

İmleci  F1  veya  F2  düğmesiyle "Language 
selection" (Dil seçimi) öğesine getirin ve  SEÇİM  
düğmesine basın.

F1 F2 F3 F4

Main Main menu
Maintenance
Initial setting
Service

Main display:
Cursor Page

Kumandanın çalışması-İşlev ayarları

Düğmenin çalışması

Main menu (Ana menüden) "Initial setting" 
(Başlangıç ayarı) seçeneğini belirleyin (bkz. 
sayfa 20) ve  SEÇİM  düğmesine basın.

İşlev açıklaması
İstenen dil ayarlanabilir. Dil seçenekleri İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, 
İsveççe ve Rusça'dır.

P



Güç ilk kez açıldığında, Language selection (Dil seçimi) 
ekranı görüntülenir. İstediğiniz dili seçin. Dil seçimi 
yapılmadan sistem başlamaz.

İmleci  F1  ile  F4  arasındaki düğmelerle 
istediğiniz dile getirin ve ayarı kaydetmek için 
SEÇİM  düğmesine basın.

3
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Ayarın kaydedildiğini gösteren bir ekran 
görüntülenir.

F1 F2 F3 F4

Main menu:

Cursor
Select:

English
Deutsch
Italiano
Svenska

Français
Español
Português
Pycckий

English
Deutsch
Italiano
Svenska
Changes saved

Français
Español
Português
Pycckий

Language selection

Language selection

Cursor

Ekranlar arasında gezinme
• Main menu (Ana menüye) geri dönmek için ...... MENÜ  düğmesi
• Önceki ekrana geri dönmek için ........................ GERİ DÖN  düğmesi



Function setting (İşlev ayarı) (City Multi) P
İşlev açıklaması
Gerektiğinde iç ünitenin işlev ayarlarını uzaktan kumandadan yapın.

• Aşağıdaki ayarlar gerektiğinde sadece City Multi üniteleri için yapılmalıdır.
• Mr. Slim üniteleri için ayarların nasıl yapılacağını öğrenmek için Kurulum Kılavuzuna başvurun.
• İç ünitelerin fabrika ayarları, işlev ayar sayıları ve ayar değerleri hakkında bilgi için iç ünite Kurulum 

Kılavuzu’na bakın.
• İç ünitelerin işlev ayarlarını değiştirirken, yapılan tüm değişiklikleri ayarları takip etmek için kaydedin.

Düğmenin çalışması

F1 F2 F3 F4

Main Main menu
Maintenance
Initial setting
Service

Main display:
Cursor Page

"Main menu" de "Service" seçeneğini seçin (bkz. 
sayfa 20) ve SEÇİM  düğmesine basın.

F1 F2 F3 F4

Service menu
Maintenance password
Remote controller check
Function setting

Main display:
Cursor

"Service Menu" ekranında "Function Setting" 
seçin ve SEÇİM  düğmesine basın.

OFF

2

1

Kumandanın çalışması-İşlev ayarları
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Bir ünitenin geçerli ayarlarını kontrol etmek için, ayarın 
"M-NET address"ini ve "function setting" sayısını girin, 
"Function" için "Conf" seçin ve SEÇİM  düğmesine 
basın.
Ayar bilgilerinin aranmakta olduğunu gösteren bir ekran 
görüntülenir. Arama tamamlandığında, geçerli ayarlar 
görüntülenir.

"Function Setting" ekranı görüntülenir.
İmleci aşağıdakilerden birine getirmek için F1  
ve F2  düğmelerine basın: "M-NET address", 
"function setting" sayısı veya ayar değeri. Sonra 
ayarları istenilen ayarlara değiştirmek için F3  
veya F4  düğmesine basın.

Ayarlar tamamlandığında, SEÇİM  düğmesine 
basın.
Ayar bilgilerinin gönderilmekte olduğunu gösteren 
bir ekran görüntülenir.

F1 F2 F3 F4

Set / Conf

Sending data

Cursor
Select:

M-NET address
Function No.
Data
Function

3
32
2

3
32
2

M-NET address
Function No.
Data

Function setting

Function setting

Address

3
32
2

M-NET address
Function No.
Data

Return:

Function setting

Setting completed

Ayar bilgileri gönderildiğinde, gönderimin 
tamamlandığını işaret eden bir ekran 
görüntülenir.

Ek ayarlar yapmak için yukarıdaki 3. Adıma 
dönmek için GERİ DÖN  düğmesine basın. 
Aynı adımları takip ederek diğer iç üniteler için 
fonksiyon numaralarını ayarlayın.

Ekranlar arasında gezinme
• "Service Menu" ekranına geri dönmek için ... MENÜ  düğmesi
• Önceki ekrana geri dönmek için ............. GERİ DÖN  düğmesi

3

4

51
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Bakım
Filter information (Filtre bilgileri)

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri  filtrelerin temizlenme zamanı geldiğinde 
Tam modda Ana ekranda görüntülenir.
Bu simge görüntülendiğinde filtreleri yıkayın, 
temizleyin veya değiştirin.
Ayrıntılar için iç ünitenin Kullanım Kılavuzuna 
bakın.

1

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Restriction
Energy saving
Night setback
Filter information
Error information

Main menu (Ana menüden) "Filter information" 
(Filtre bilgileri) seçeneğini belirleyin 
(bkz. sayfa 20) ve  SEÇİM  düğmesine basın.

2

F1 F2 F3 F4

Main menu:

Filter information

Reset

Please clean the filter.
Press Reset button after
filter cleaning.

Filtre işaretini yeniden ayarlamak için  F4 

düğmesine basın.

Filtrenin nasıl temizleneceği hakkında bilgi almak 
için iç ünitenin Kullanım Kılavuzuna bakın.

Düğmenin çalışması
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3

F1 F2 F3 F4

Filter information

Filter information

OKCancel

Reset filter sign?

Filter sign reset

Main menu:

F4  düğmesi ile "OK" (Tamam) düğmesini seçin.

Bir onay ekranı görüntülenecektir.

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri
Ana ekranda Tam modda  
görüntülendiğinde, sistem merkezi olarak kontrol 
edilir ve filtre işareti sıfırlanamaz.

İki veya daha fazla iç ünite bağlıysa, filtre türüne bağlı olarak, her ünite için filtre temizleme zamanı 

farklı olabilir.
Ana ünitedeki filtrenin temizlenme zamanı gelmişse,  simgesi görüntülenir. 
Filtre işareti sıfırlandığında, tüm ünitelerin toplu çalışma süresi sıfırlanacaktır.

Belli bir çalışma aralığından sonra, iç ünitelerin normal hava kalitesi bulunan bir ortama kurulup 
kurulmadığına bağlı olarak  simgesi görüntülenir. Hava kalitesine bağlı olarak, filtrenin daha sık 
temizlenmesi gerekebilir.

Filtrelerin temizlenmesinin gerektiği toplam zaman modele bağlıdır.

Ekranlar arasında gezinme
• Main menu (Ana menüye) geri dönmek için ...... MENÜ  düğmesi
• Önceki ekrana geri dönmek için ........................ GERİ DÖN  düğmesi
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Sorun Giderme

Herhangi bir hata meydana geldiğinde aşağıdaki ekran görüntülenir.
Hata durumunu kontrol edin, çalışmayı durdurun ve bayiinize danışın.

Error information (Hata bilgileri)

1

F1 F2 F3 F4

Error information
Error code
Error unit     IU
Ref. address       Unt#
Model name
Serial No.

ResetPage

Error information
Contact information
Dealer
    Tel

ResetPage

Reset error: Reset button

Reset error: Reset button

Hata kodu (Error code), hatalı ünite (Error unit), 
soğutucu adresi (Ref. address), ünite modeli 
adı (Model name) ve seri numarası (Serial No.) 
görüntülenir.
Model adı (Model name) ve seri numarası (Serial 
No.) yalnızca söz konusu bilgiler kaydedilmişse 
görüntülenir.

Sonraki sayfaya gitmek için  F1  veya  F2  
düğmesine basın.

Contact information (bayiinin telefon numarası), 
söz konusu bilgiler kaydedilmişse görüntülenir.

Düğmenin çalışması

yanıp sönüyor



2

F1 F2 F3 F4

F1 F2 F3 F4

Error information

Error reset

Error reset

Error code
Error unit     IU
Ref. address       Unt# 
Model name
Serial No.

ResetPage

Reset current error?

Error reset

OKCancel

Main menu:

Reset error: Reset button

Meydana gelen hatayı sıfırlamak için  F4  
düğmesine veya  Açma/Kapatma  düğmesine 
basın.

F4  düğmesi ile "OK" (Tamam) düğmesini seçin.

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Restriction
Energy saving
Night setback
Filter information
Error information

Herhangi bir hata yokken, hata bilgilerinin 
2/2 sayfası (bkz. sayfa 54), Main menu (Ana 
menüden) (bkz. sayfa 20) "Error information" 
(Hata bilgileri) öğesi seçilerek görülebilir.
Hatalar bu ekrandan sıfırlanamaz.

AÇMA/KAPATMA işlemi yasakken hatalar 
sıfırlanamaz.

yanıp sönüyor

yanıp sönüyor

Ekranlar arasında gezinme
• Main menu (Ana menüye) geri dönmek için ............. MENÜ  düğmesi

Hata bilgilerini kontrol etme
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Teknik Özellikler
Kumanda teknik özellikleri

56

Teknik Özellik 

Ürün boyutu 120(G) x 120(Y) x 19(D) mm (4 3/4 x 4 3/4 x 3/4 [in]) 
(çıkıntı oluşturan bölüm dahil değildir)

Net ağırlık 0,25 kg (9/16 lb.)

Nominal güç kaynağı voltajı 12 VDC (iç ünitelerden temin edilen)

Güç tüketimi 0,3 W

Kullanım ortamı Sıcaklık 0 ~ 40ºC (32 ~ 104ºF)
Nem %30 ~ %90 BN (çiğ yoğuşması olmadan)

Malzeme Panel: PMMA
Ana gövde: PC + ABS
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İşlev listesi (1 Aralık 2012'dan itibaren)

İşlev City Multi Mr. Slim Gerekli şifre
Operation/
Display 
(Çalışma/
Ekran)

Power ON/OFF (Güç AÇMA/KAPATMA) -
Operation mode switch (Çalışma modu düğmesi) -
Room temperature setting (Oda sıcaklığı ayarı) -
Auto (dual set point) mode
(AUTO (çift ayar noktası) modu)

-

Fan speed setting (Fan hızı ayarı) -
Vane angle setting (Kanat açısı ayarı) -
Louver setting (Panjur ayarı) -
Ventilation setting (Havalandırma ayarı) -
High power operation (Yüksek güçte çalıştırma) -
Auto descending panel (Otomatik alçalan panel) -
Backlight (Arka aydınlatma) -
Contrast setting (Kontrast ayarı) yönetici
Main display mode switch (Ana ekran modu düğmesi) yönetici
Clock setting (Saat ayarı) yönetici
Clock display format setting (Saat ekranı biçim ayarı) yönetici
Language selection (8 languages) (Dil seçimi (8 dil)) yönetici
Room temperature display (Oda sıcaklığı ekranı) yönetici
Error display (Hata ekranı) -
Filter information (Filtre bilgileri) -

Schedule/
Timer 
(Program/
Zamanlayıcı)

On/Off timer (Açma/Kapatma zamanlayıcı) yönetici
Auto-off timer (Otomatik kapatma zamanlayıcı) yönetici
Weekly time (Haftalık zamanlayıcı) yönetici
Night setback (Gece ayarı) yönetici
OU silent mode (ÇÜ sessiz modu) yönetici

Energy saving 
(Enerji tasarrufu)

Auto return (Otomatik dönüş) yönetici
Schedule (Program) yönetici

Restriction 
(Kısıtlama)

Operation lock (Çalışma kilidi) yönetici
Temperature range restriction (Sıcaklık aralığı kısıtlaması) yönetici
Password (Administrator and Maintenance) 
Şifre (Yönetici ve Bakım)

yönetici
bakım

Diğerleri Manual vane angle (Manuel kanat açısı) -
Test run (Test çalıştırması) bakım
Model information input (Model bilgileri girişi) bakım
Dealer information input (Bayii bilgileri girişi) bakım
Function setting (İşlev ayarı) bakım
Smooth maintenance (Kolay bakım) bakım
Refrigerant volume check (Soğutucu hacmi kontrolü) bakım
Refrigerant leak check (Soğutucu sızıntısı kontrolü) bakım

: Desteklenen          : Desteklenmeyen

* Desteklenen işlevler ünite modeline göre değişiklik gösterir.
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Bir arada kullanılamayan işlevlerin listesi

: Bil arada kullanılamaz         : Bil arada kullanılamaz         : Kısıtlandı  

High power 
(Yüksek güç)

On/Off timer 
(Açma/

Kapatma 
zamanlayıcı)

Auto-off timer 
(Otomatik 
kapatma 

zamanlayıcı)

Weekly time 
(Haftalık 

zamanlayıcı)

OU silent 
mode (ÇÜ 

sessiz modu)

Temperature 
range 

(Sıcaklık 
aralığı)

Operation 
lock (Çalışma 

kilidi)

Auto return 
(Otomatik 

dönüş)

Energy saving 
schedule 

(Enerji tasarruf 
programı)

Night setback 
(Gece ayarı)

High power 
(Yüksek güç)

On/Off timer (Açma/
Kapatma zamanlayıcı)

Auto-off timer (Otomatik 
kapatma zamanlayıcı)

Weekly timer 
(Haftalık zamanlayıcı)

OU silent mode 
(ÇÜ sessiz modu)

Temperature range 
(Sıcaklık aralığı)

Operation lock 
(Çalışma kilidi)

Auto return 
(Otomatik dönüş)

Energy saving schedule 
(Enerji tasarruf programı)

Night setback 
(Gece ayarı)

1

1

1

1

1

2

3 4 6 7

7

6

5

4

3

1

2

2

2

1:  Yüksek hızda çalıştırma daha yüksek önceliğe sahip olduğu için yüksek güçte çalıştırma 
tamamlandıktan sonra bu işlev etkinleştirilir. 

2: İşlemlerin bazıları kilitlenmeden bu işlev çalıştırılamaz. 
3: Ünite, Açma/Kapatma zamanlayıcı ayarı ile çalışırken gece ayar işlevi kullanılamaz.
4: Gece ayarında çalışma için Otomatik kapatma işlevi kullanılamaz.
5: Ünite, Haftalık zamanlayıcı ayarı ile çalışırken gece ayar işlevi kullanılamaz.
6: Gece ayarında çalışma için Sıcaklık aralığı ayarı kullanılamaz.
7: Gece ayarında çalışma için Otomatik kapatma işlevi kullanılamaz.

1: Açma/Kapatma zamanlayıcısı daha yüksek önceliğe sahip olduğu için Haftalık zamanlayıcı 
ayarı etkin olmaz. 

2:  Sıcaklık aralığı ayarı daha yüksek önceliğe sahip olduğu için Otomatik dönüş işlevi kullanılamaz.
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This product is designed and intended for use in the residential, 
commercial, and light-industrial environment.

The product at hand is based on the following EU regulations:
• Low Voltage Directive 2006/95/EC
• Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG. , 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
Authorized representative in EU: MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
                                     HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, U.K.


