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4. KULLANIM AYARLARI (KULLANICI) 
Burada yazan ayarlar yetkili servis tarafından cihaz son kullanıcısına uygulamalı göstererek 
eğitim verilmesi gerekmektedir. 

4.1. Oda Paneli 

4.1.1. Oda Panel Ekran Tanımları 
2.4’’ renkli dokunmatik ekrana, fonksiyon tuşuna ve durum ledleri bulunan, kullanıcı 
etkileşimli görsel ikonlara sahip yeni nesil iklimlendirme kontrol oda panelidir. Gelişmiş menü 
ve görselliği ile kullanım kolaylığı sunan paneli aynı zamanda çoklu dil desteği ile kullanıcı 
dostudur. 

Ana ekrandan cihaz çalışması sırasında İkonlara veya aşağıda gösterilen alanlara dokunarak 
ayar ve gözlem menülerine kolaylıkla ulaşım sağlanır. 

 

4.1.2. İkon Görsel Açıklamaları 
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4.2. Çalışma(Set) Sıcaklık Ayarı 
İstenilen mahal sıcaklık değerinin ayarlandığı yerdir. Burada kullanıcı istemiş olduğu konfor 
sıcaklığını girer ve cihaz bu sıcaklığa mahal sıcaklığını getirebilmek için üzerinde bulunan 

iklimlendirme donanımlarını kullanarak Isıtma, Soğutma ve Havalandırma işlemlerini yapar. 

 

4.3. Çalışma Modu Seçimi 
Çalışma sıcaklığına göre veya manuel seçime göre yapılan iklim ayarlarıdır. Burada seçilen 
ayara göre cihaz çalışmaktadır. Cihaz modeline göre farklı iklimlendirme çalışma modları 

gözükebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Ekranda iken Sıcaklık 
sembolünün üzerine basılarak 
ayar yerine gelinir. Sıcaklık +,- 
butonları ile girilir. Tamam 
butonuna basılarak 
kaydedilerek veya Fonksiyon 
tuşuna basılarak kayıt 
yapılmadan Ana Ekrana 
dönülür.  

Ana Ekranda iken Mod butonu 
üzerine basılarak ayar yerine 
gelinir. İstenilen ayar seçilmesi 
için metin üzerine dokunulur. 
Tamam butonuna basılarak 
kaydedilerek veya Fonksiyon 
tuşuna basılarak kayıt 
yapılmadan Ana Ekrana 
dönülür.  
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4.4. Fan Kademe Ayarı 
Kullanıcı konfor talebine uygun fan çalışma hız kademelerinin ayarlarıdır. Bu ayarların 
yapılabilmesi için cihaz Manuel Çalışma Modun da olmalıdır. Kullanıcı aspiratör ve 

vantilatör fanlarını 6 kademeye kadar ayrı ayrı ayarlanabilir. 

 

4.5. İklimlendirme Modu ve Kademe Seçimi 
Seçili olan Çalışma Modu ve cihaz iklimlendirme donanım kabiliyetlerine göre yapılabilen 
ayarlardır. Otomatik mod haricinden diğer tüm modlar manuel modda iken 

seçilebilmektedir. Seçilmiş olan iklimlendirme moduna göre girilen çalışma sıcaklığına mahal 
sıcaklığı getirilmeye çalışılır. Yakalanan çalışma sıcaklığından sonra cihaz havalandırma moduna 
otomatik geçerek konforlu hava koşulu oluşturmaya çalışılır. 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Ekranda iken Fan 
sembolünün üzerine basılarak 
ayar yerine gelinir. ASP/VNT +,- 
butonları ile kademe ayarı girilir. 
Tamam butonuna basılarak 
kaydedilerek veya Fonksiyon 
tuşuna basılarak kayıt 
yapılmadan Ana Ekrana 
dönülür.  

Ana Ekranda iken İklim 
sembolünün üzerine basılarak 
ayar yerine gelinir. İstenilen 
iklim modu metni üzerine 
basılarak ve de kademe +,- 
butonları ile girilir. Tamam 
butonuna basılarak 
kaydedilerek veya Fonksiyon 
tuşuna basılarak kayıt 
yapılmadan Ana Ekrana 
dönülür.  
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4.6. Çalışma Durumu, Alarmlar ve Raporlar 
Çalışma durumu, uyarı ve alarmların geriye dönük raporlanarak gösterildiği yerdir. Bur dan 
kullanıcı ve servis cihaz çalışma ve uyarı geçmişi ile ilgili bilgiler edinir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Ekranda iken Çalışma 
Durumu sembolünün olduğu 
alan üzerine basılarak gelinir. 
Burada aktif olan alarmlar ve 
uyarılar başlama tarih saatleri 
ile gösterilir. 

Çalışma Durumu menüsünden 
Raporlar butonun basılarak 
açılan ekrandır. Bu ekranda 
geriye dönük sistem durumları 
başlama ve bitiş tarih/saat 
etiketi ve metni ile kaydedilir. 
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Haberleşme 
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Don 
Var 

Zamanlı 
Çalışma 
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4.7. Haftalık Çalışma(Timer) Zaman Ayarı 
Hafta içi, hafta içi ve Cumartesi dâhil veya hafta içi ve Cumartesi Pazar dâhil çalışma gün ve 
saat ayarlarıdır. Ayarlanan başlama ve bitiş saatlerine ve ayarlanan çalışma günlerine göre 

cihaz otomatik kapanıp açılarak çalışmaktadır.  

 

 

4.8. Cihaz Saat & Tarih Ayarı 
Cihaz saat, dakika, gün, ay ve yıl ayarlarıdır. Yapılan bu ayarlar ile cihaz haftalık çalışma ve 
oluşan uyarı, alarm ve raporların kayıt zamanları için kullanılmaktadır. 

 

Mode yazan butona basarak istenilen çalışma 
günleri seçilir. Daha sonra Başla ve Dur 
butonlarına basarak açılacak Saat girme 
menüsünden +,- butonları ile uygun zamanlar 
girilir. Tamam tuşuna basılarak kaydedip veya 
Fonksiyon tuşuna basarak kaydetmeden işlem 
tamamlanır.  

Tarih ve Saat yazan butonlara basılarak 
menülerine girilir. Gün, Ay, Yıl, Saat ve Dakika 
butonlarının üzerlerine basılarak değer girilecek 
birim seçilir. +, - butonlarına basılarak değer 
girilir. Tamam butonu ile kaydedilerek veya 
fonksiyon tuşu ile kaydedilmeden işlem 
tamamlanır. 
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4.9. Dil Ayarı 
Kullanıcıya uygun dil seçeneğinin bulunduğu ve ayarlandığı yerdir. Türkçe, İngilizce, Rusça 
ve Arapça dilleri desteklenmektedir. Sırası ile aşağıdaki adımlar izlenir ve Dil Menüsünden 

uygun olan dil metni üzerine basılarak Tamam tuşuna basılarak işlem gerçekleştirilir. 

 

4.10. Boost Çalışma 
Kullanım alanına göre ani hava değişim ihtiyacı duyulan yerlerde fanların tam kapasiteye 
hızla çıkması ve burada belli bir süre kaldıktan sonra normal çalışma durumlarına 

dönmesini sağlayan çalışmadır.  

 

4.11. Bilgi Ekranı 
Cihaz konfigürasyon ayarları ve giriş çıkış eklentileri ile ilgili tüm bilgilerin bulunduğu 
ekrandır. Bu ekran üzerinden cihazın seçilmiş olan modeli ve eklenmiş olan özellikleri ile 

çalışma durumlarının gözlemlenmesine olanak sağlayan ekrandır. 

 

  

Ana menüde Boost yazan 
butona birkere bastıktan 
sonra panel tarafından 
komut algılanma buzzer 
sesi duyulur veBoost 
çalışma başlayarak ana 
ekranda fan sembolü 
üzerinde gözükür. 15dk 
çalışır ve normal moda 
döner. 

Ana menüde Bilgi yazan 
butona basılarak bu 
ekrana girilir. Burada 
cihaz modeli ve eklenmiş 
olan özellikleri ile birlikte 
çalışma durumları 
gözlemlenebilir.  


