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KABLOSUZ LAN ARABİRİMİ 
ANA ÜNİTE İÇİN KULLANICI KILAVUZU 

 [TR] RKZ012A106 
 

Güvenlik önlemleri  

Bu ürünü kullanmadan önce ve ürünü uygun biçimde kullanmak için bu 

güvenlik önlemlerini lütfen dikkatlice okuyun. 

● Güvenlikle ilgili önemli bilgileri açıklamaları nedeniyle, bu önlemlere 

uyduğunuzdan emin olun. 

   UYARI 
Uyarılara uymamak, ölüm veya ağır yaralanma gibi ciddi 

sonuçlara neden olabilir. 

   DİKKAT 
Dikkat ihtarlarına uymamak yaralanmaya ve/veya mülk 

hasarına neden olabilir. Duruma bağlı olarak, ihtarlara 

uymamak ciddi yaralanmalara yol açabilir. 

● Bu belgedeki “grafik semboller” aşağıdaki anlamlara sahiptir. 

 Yasaklanmış. 

 Talimatlara uyduğunuzdan emin olun. 
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UYARI 

 ● Bu ürünü parçalarına ayırmayın, değiştirmeyin veya onarmayın.  

(Uygun yapılmayan iş, bir yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya 

neden olabilir.) 
 

● Kablosuz LAN arabirimini suya daldırmayın, üzerine su sıçratmayın veya 

ıslak ellerle tutmayın. 

(Uygun olmayan biçimde taşımak bir elektrik çarpmasına veya yangına 

neden olabilir.) 
 

● Ürünü, hastane vb. gibi kablosuz cihazların kullanımının yasak olduğu bir 

yerde kullanmayın. 

(Bu üründen kaynaklanan radyo dalgaları, tıbbi cihazları arıza nedeniyle bir 

kazayla sonuçlanacak şekilde etkileyebilir.) 
 

● Bir kalp pili takan bir kişinin veya defibrilatörün yakınında veya bunların 

kullanılabilecekleri bir yerde kablosuz LAN arabirim işlevini AÇMAYIN. 

(Bu tür uygun olmayan çalıştırma, kalp pilinin çalışmasını etkileyebilir ve bir 

kazayla sonuçlanabilir.) 
 

● Kablosuz LAN arabirim işlevini otomatik kapı veya yangın alarmı cihazı gibi 

otomatik kontrol ekipmanının yakınında AÇMAYIN. 

(Bu tür uygun olmayan kurulum ekipman arızası nedeniyle bir kazaya neden 

olabilir.) 
 

 ● Ürünün kurulumu için, ürüne ilişkin satış mağazasından veya yetkili bir 

bayiden istekte bulunun. 

(Uygun olmayan çalışma, bir elektrik şokuna neden olabilir.) 
 

● Anormal koku, anormal ses, aşırı ısınma veya duman oluşması halinde, 

klimayı derhal fişten çıkarın veya kesiciyi KAPALI duruma alın. 

(Bunun yapılmaması, bir yangına veya arızaya neden olabilir.) 

→ Ürüne ilişkin satış mağazasından kontrol isteğinde bulunun. 
 

● Kablosuz LAN arabirimi düşürülürse veya kırılırsa, klimayı derhal fişten 

çıkarın veya kesiciyi KAPALI duruma alın. 

(Bunun yapılmaması, bir yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.) 

→ Ürüne ilişkin satış mağazasından kontrol isteğinde bulunun. 
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DİKKAT 

 ● Ürünü alev alabilir gaz sızıntısı olabilecek bir yere kurmayın. 

(Uygun olmayan kurulum, tutuşmaya neden olabilir.) 
 

● Ürünü küçük çocukların erişebilecekleri bir yere kurmayın. 

(Uygun olmayan kurulum, yaralanmaya neden olabilir.) 
 

● Kablosuz LAN arabirimini yerleştirirken veya bakımını yaparken, dengesiz bir 

basamağa çıkmayın. 

(Bu tür bir hareket, yaralanmaya neden olabilir.) 
 

 ● Klimayı uzun süreler boyunca çalışmayacağı zamanlarda fişten çıkarın. 

(Bunun yapılmaması, ısı oluşumuna veya toz nedeniyle tutuşmaya neden 

olabilir.) 
 

● Ürünü düşürmeyin veya çarpmayın. Ayrıca, ürüne güçlü basınç 

uygulamayın. 

(Uygun olmayan kullanım, bozulmaya veya arızaya neden olabilir.) 
 

● İletişim durumuna bağlı olarak, bir akıllı bir telefon ile ayarlanan çalışma 

içeriği klimaya iletilemeyebilir. 

Uygulamada görüntülenen ana ekrandaki içeriği onayladığınızdan emin olun. 
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UYARI 

Bu Ürünün Kullanımına ilişkin Not 
Klimayı siz evinizden uzakta iken çalıştırdığınızda, güvenliği sağlamak için önceden 

klimanın durumundan, çevresinden ve odadaki kişilerden dikkatliyice emin olun. 

Bunun yapılmaması, bazı durumlarda ölüme, ciddi yaralanmaya veya mülk hasarına 

neden olabilir. 
 

■ Aşağıdaki hususları (evdeyken) önceden kontrol edin  
 

⚫ Klima, herhangi bir anormal durumda  olmamalıdır. Üfleme hızında değişiklik vb. 

olsa bile kişilere veya odaya hiçbir olumsuz etkisi olmamalıdır. (Örneğin, hiçbir 

nesne kolaylıkla uçmamalıdır. Bu tür nesneler üfleme nedeniyle düşebilir ve 

yangın, yaralanma veya mülk hasarı ile sonuçlanabilir.) 
 
⚫ Başka bir kişi tarafından ayarlanan zamanlayıcı koşulu gibi ayar durumunu 

etraflıca kavrayın. 
 

(Beklenmedik çalışma veya durma, sağlığı veya hayvanları ve bitkileri 

etkileyebilir.) 

 
■ Aşağıdaki hususları çalıştırmadan önce ve bir dış mekan 
konumundan 

çalıştırırken kontrol edin 
 

⚫ Klima takılı bir odada birisinin olduğunu biliyorsanız, kişiye klimayı onu 

göremeyeceğiniz bir konumdan çalıştıracağınızı önceden bildirin. 

(Kişi bir merdivende/basamaktaysa, onu şaşırtabilir ve kişi aniden çalışma veya 

durma nedeniyle düşebilir. Ayrıca, dış mekân ve iç mekân sıcaklıklarında ani bir 

değişiklik sağlığı etkileyebilir.) 

 ・ Sıcaklık kontrolünün ve çalışmanın durdurulması ayrıca iç mekândaki uzaktan 

kumanda kullanılarak yapılabilir. 

 ・ Odada engelli, yaşlı ve çocuklar gibi kendi başlarına sıcaklığı kontrol 

edemeyecek kişiler varsa, klimayı kullanmayın. 
 
⚫ Ayarları ve çalışmanın durumunu sıklıkla kontrol edin. 

(İç mekân ve dış mekân sıcaklıklarında ani bir değişiklik, sağlığı veya hayvanları 

ve bitkileri etkileyebilir.) 

・ İletişim durumu bir engel veya bir mikrodalga fırının neden olduğu radyo 

dalgası karışması nedeniyle yetersizse, çalışma içeriğine yansımayabilir. 
 
⚫ Klimada bir sorun oluşursa, çalışmayı derhal durdurun ve ürün için satış 

mağazasına danışın. Çalışmanın çalışma ekranında durduğunu tekrar onaylayın. 
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Kablosuz İletişim hakkında Not (Radyo Dalgası) 

Kablosuz LAN ve Telsiz Kanunu 

・ Bu kablosuz LAN arabirimi yapı tasarım sertifikasyonuna sahiptir. Bu nedenle, 

lisans için başvuru gerekmez. 

 

・ Bu ürün, Telsiz Kanununa dayalı olarak belirlenen düşük güçlü telsiz istasyonuna 

ait bir kablosuz tesis olarak teknik standardı karşılayacak şekilde 

belgelendirilmiştir. Bu nedenle, bu ürün kullanıldığında, bir telsiz istasyonu lisansı 

gerekmez. 

 

⚫ Kablosuz LAN, radyo dalgalarını kullanarak veri iletmesi ve alması nedeniyle, 

izinsiz hatta giriş veya kötü amaçlı erişime maruz kalabilir. Kablosuz LAN 

kullanmadan önce, riski tamamen anlayın. Ek olarak, diğer kişiler tarafından 

öğrenilmelerini engellemek üzere kablosuz LAN arabiriminin ve kablosuz LAN 

yönlendiricinin SSID ve KEY bölümlerini ve ayrıca, evden uzaktayken çalıştırmak 

için oturum açma kimliğini ve parolasını yönetin. Ürünler kötü amaçlı bir erişim 

yoluyla evden uzakta çalıştırılırsa, kablosuz LAN arabiriminin işlevini KAPATIN. 

 

⚫ Bu ürün, telekomünikasyon operatörleri tarafından sağlanan iletişim hatlarına 

doğrudan bağlanamaz. Bu ürün internete bağlandığında, bir yönlendirici yoluyla 

internete bağlandığınızdan emin olun. 

 

⚫ Bu ürün ve kablosuz LAN yönlendirici arasında bir radyo dalgasını zorlukla ileten 

bir engel (örneğin metal veya takviyeli beton gibi) varsa, radyo dalgası 

parazitlerini alabilmesi veya radyo dalgasının ulaşma mesafesinin kısalabilmesi 

nedeniyle, ürün çalışmayabilir. 

 

⚫ Bu üründen iletilen radyo dalgaları tıbbi elektrikli cihazlarda son derece az etkiye 

sahiptir. Ancak, ürün kullanıldığında emniyetli yönetim için bu tür bir cihaza (kalp 

pili-takılı parça vb.) 20 cm veya daha fazla mesafeyi muhafaza edin. 

 

⚫ Mikrodalga fırın ve telsiz telefon gibi elektrik dalgaları ileten bir cihazın yakınında 

bu ürünün kullanımı kablosuz LAN yoluyla iletişimi etkileyebilir. Ürün uygun 

biçimde iletişim yapamazsa veya telsiz telefon uygun biçimde bir çağrı 

yapamazsa/alamazsa, ürünü ve telefonu birbirlerinden en az 1 metre mesafede 

kullandığınızdan emin olun. 

 

⚫ Diğer herhangi bir sorununuz varsa, ürün için satış mağazasına danışın. 
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Parçaların Adları 
 

No. Adı 

1 Sıfırlama düğmesi 

2 İletişim LEDi (turuncu) 

3 Çalışma LEDi (yeşil) 

4 Güç düğmesi 

5 Ayar düğmesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Düğmelerin işlevleri 

Düğme 
Basma 

süresi 
Çalışma durumu 

Sıfırlama düğmesi 

* Bu düğmeye bir kalem 

ucu gibi ince uçlu bir şey 

kullanarak basın. 

3 saniyeden 

daha az 

Sıfırlama (yeniden başlatma) 

3 saniye 

veya daha 

fazla 

Kablosuz LAN arabirimindeki bilgiye 

Fabrika varsayılan bilgisini geri yükler 

(ilk kullanıma hazırlama). 

Güç düğmesi 2 saniye 

veya daha 

fazla 

Güç AÇIK veya KAPALI durumları 

arasında geçiş yapma 

Ayar düğmesi 2 saniyeden 

daha az 

WPS işlevini (basit ayar işlevi) geçerli 

olarak ayarlar. 

2 saniye 

veya daha 

fazla 

AP işlevini geçerli olarak ayarlar. 
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LED ekran 

İşlemin açıklaması İletişim LEDi (turuncu) 
Çalışma LEDi 

(yeşil) 

WPS işleviyle bağlanma. Bağlanma: KAPALI 

Bağlandıktan sonra: AÇIK 

2 saniye boyunca 

Her saniye yanıp söner 

AP’de bağlanma  Bağlanma: KAPALI 

Bağlandıktan sonra: AÇIK 

2 saniye boyunca 

Yanıp söner: 2 saniye 

boyunca AÇIK ve 0,5 

saniye boyunca KAPALI. 

Uygulamaya veya 

sunucuyla iletişim 

başladıktan sonra 

Veri her 

iletildiğinde/alındığında 0,1 

saniyede bir yanıp söner. 

AÇIK 

Güç KAPALI ve 

uygulamanın «LED AÇIK» 

lambası KAPALI 

KAPALI 

Sıfırlama (yeniden 

başlatma) sırasında 

10 saniye boyunca AÇIKTIR. 

İlk kullanıma hazırlamada 10 saniye boyunca 10 kez yanıp söner. 

İç mekân birimine bağlı 

değil* 

İletişim LEDi ve Çalışma LEDi 10 saniye boyunca 

dönüşümlü olarak 3 kez yanıp söner. 

Anormal durumda arabirim* İletişim LEDi ve Çalışma LEDi 10 saniye boyunca 

dönüşümlü olarak 4 kez yanıp söner. 

* Ayrıntılar için, uygulamanın menüsünde SSS kapsamına bakın. 
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Özellikler 

Güç kaynağı Klimadan temin edilen DC12 V 

Güç tüketimi Maks. 3 W 

Dış ebat 110 mm (yükseklik) x 33 mm (genişlik) x 16,5 mm 

(derinlik) 

Ağırlık (ana ünite) Yaklaşık 80 gr 

Malzeme Kutu: ABS + PC 

Çalışma garantili ortam Sıcaklık 0 - 40°C, nem %75 veya daha az 

Parça adı Kablosuz LAN arabirimi 

Model adı WF-RAC 

Kablo uzunluğu 1,3 m 

Kablosuz iletişim 

yöntemi 

IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz bandı 

Uyumlu standartlar 2014/53/EU 

* Desteklenen modeller için, onay için klima kataloglarına başvurun. 
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Sistem yapılandırması (uzaktan kumanda) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Oda kliması 
 

Kablosuz LAN yönlendirici 
 

Kablosuz LAN 

arabirimi 

 

Sunucu 

Akıllı telefon uygulaması 
“Smart M-Air” 
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Kablosuz LAN yoluyla Ağa Bağlanma 
 
Aşağıdaki prosedür bağlanacak modele bağlı olarak kısmen farklılık gösterebilir. En 

son Kullanıcı Kılavuzu için, klima ürünlerimizin ana sayfasına başvurun. 
 

Bağlantıdan önce Hazırlık Önceden kontrol edin. 

Aşağıdaki ögeleri hazırlayın. 

□Akıllı telefon (tablet PC) 

Desteklenen işletim sistemi: AndroidTM 8 ilâ 9 

iPhone 12 ilâ 13 

□İnternet hattı ve iletişim ekipmanı (modem, yönlendirici, ONU vb.) 

□Yönlendirici (kablosuz LAN erişim noktası) 
 

Akıllı telefonu (tablet PC) Wi-Fi yoluyla yönlendiriciye bağlayın. 

Akıllı telefonun Ayarlar ekranında «Wi-Fi» işlevini açın ve kullanılacak yönlendiricinin 

SSID’sini seçin. Ardından, yönlendiricinin parolasını girerek bağlantıyı kurun. 
 

1. Uygulamayı kurun. 
“Smart M-Air” nasıl kurulmalı 

“Smart M-Air” akıllı telefon uygulaması nasıl kurulmalı 

Android için 

1. [Google Play] mağazasını açın. 

2. [Smart M-Air] uygulamasını arayın. 

3. Ekrandaki talimatlara göre 

uygulamayı kurun. 

iOS için (iPhone) 

1. [App Store] mağazasını açın. 

2. [Smart M-Air] uygulamasını arayın. 

3. Ekrandaki talimatlara göre uygulamayı 

kurun. 
 

Uygulama Çalıştırma Kılavuzu 

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL 

SYSTEMS, LTD. ana sayfasına bakın. 

http://www.mhi-mth.co.jp/en/products/detail/air-

conditioner_users_manual.html 

 

 
 
⚫ Uygulama ücretsizdir. İletişim ücretleri indirme ve çalıştırma için uygulanır. 
 
⚫ “Smart M-Air” uygulama adı ve “Google Play” ve “App Store” indirme hizmeti 

adları gelecekte değişebilir. 
 
⚫ Uygulamanın ayarları, içerikleri ve en son desteklenen işletim sistemi için, ana 

sayfamıza veya ana sayfamızdaki Kullanıcı Kılavuzuna bakın. 
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2. Kullanılacak yönlendiricinin WPS işleviyle (basit ayar işlevi) 

donatılmış olduğunu onaylayın. 
 
WPS: Sadece çalıştırma düğmeleriyle yönlendiriciye bağladığınızda kullanın. 

 
AP:  SSID ve KEY (parola) girerek ve ayarlayarak yönlendiriciye bağladığınızda 

kullanın. 

 

 

3. Klimayı ağa bağlayın. 
 

Lütfen Smart M-Air Çalıştırma Kılavuzuna 

göre Klima Listesi ekranını görüntüleyin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Kablosuz LAN arabirimindeki Güç düğmesine 2 saniye veya daha fazla süreyle 

basın. Güç, KAPALI durumdan AÇIK duruma geçer ve Çalışma LEDi AÇIK kalır. 

 

(2) WPS moduna girmek için Ayar düğmesine 2 saniyeden daha az süreyle basın. 

Çalışma LEDi yanıp sönerse (her saniye) onaylayın. 

・ Aşağıdaki ayarı 2 dakika içinde yapın. 2 dakika geçerse, (1) adımından 

prosedürü tekrar yapın. 

*  WPS ve AP modları değiştirilemez. Bu nedenle, modu ayarlayamazsanız, ayarı 

tekrar yapmadan önce, 2 dakika bekleyin (AP modunda 5 dakika). 

 

(3) Yönlendiricideki WPS düğmesine basın*. Düğmeler 

genellikle şu şekilde görünür      .  

・ WPS düğmesinin çalışma yöntemi 

yönlendiriciye bağlı olarak farklılık gösterir. Ayrıntılar  

için, yönlendiriciyle birlikte 

verilen kılavuza başvurun. 

*  WPS işlevinin dışında otomatik bir bağlantı işlevi 

kullanılırsa, yönlendiriciyle birlikte verilen kılavuza başvurarak otomatik bağlantı 

düğmesini çalıştırın. 

 

 
 

WPS düğmesi 

WPS işleviyle donatılmış Kablosuz LAN yönlendirici 

(basit ayar işlevi) 
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(4) Bağlantı tamamlandığında, İletişim LEDi 2 saniye boyunca yanar. Uygulamayı 

başlatın ve klima listesi ekranında “Kayıtlı olmayan klimaları bul” düğmesine 

dokunun. 

・ Kaydedilmemiş klimanın bir simgesinin eklendiğini onaylayın. Görüntülenmezse, 

(1) ilâ (3) adımlarının uygun biçimde yapılmış olduğunu tekrar onaylayın. 

・ Bağlanmazsa, yeşil LED ışıkları sürekli yanıncaya kadar en az iki dakika 

bekleyin, (2). adımdan başlayarak tekrar deneyin. 

・ Kablosuz LAN arabiriminde etiketli SSID’nin son 4 basamağının, klimanın adını 

gibi görüntülendiğini onaylayın. 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 

・ Kablosuz LAN yönlendirici WPS işleviyle donatılmamışsa, kablosuz LAN 

yönlendirici arabirimine bağlanmak için aşağıdaki prosedürü kullanın. 

 

(1) Kablosuz LAN arabirimindeki Güç düğmesine 2 saniye veya daha fazla süreyle 

basın. Güç, KAPALI durumdan AÇIK duruma geçer ve Çalışma LEDi AÇIK kalır. 

 

(2) AP moduna girmek için Ayar düğmesine 2 saniye veya daha fazla süreyle basın. 

Çalışma LEDinin yanıp söndüğünü onaylayın (2 saniye boyunca AÇIK ve 

ardından 0,5 saniye boyunca KAPALI). 

・ Yukarıdaki adımı 5 dakika içinde yapın. 5 dakika geçerse, (1). adımdan 

prosedürü tekrar yapın. 

*  WPS ve AP modları değiştirilemez. Bu nedenle, modu ayarlayamazsanız, ayarı 

tekrar yapmadan önce, 2 dakika bekleyin (AP modunda 5 dakika). 

 

(3) Akıllı telefonu kablosuz LAN arabirimine bağlayın. Akıllı telefonun Wi-Fi ayarını 

açın. 

Kablosuz LAN arabiriminde etiketli SSID’yi seçin ve etikette belirtilen KEY 

(parola) ögesini girin. 

 

 

 

SSID’nin son dört basamağı 

WPS işleviyle DONATILMAMIŞ Kablosuz LAN yönlendirici 
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(4) Uygulamayı başlatın ve klima listesi ekranında “Kayıtlı olmayan klimaları bul” 

düğmesine dokunun. 

・ Kaydedilmemiş klimanın bir simgesinin eklendiğini onaylayın. 

・ Kablosuz LAN arabiriminde etiketli SSID’nin son dört basamağının, klimanın 

adını gibi görüntülendiğini onaylayın. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Akıllı telefonun uygulamanın kablosuz LAN ayarı ekranında bağlı olan kablosuz 

LAN yönlendiriciyi seçin. 

・ Kablosuz LAN yönlendirici listede görüntülenmemişse, doğrudan kablosuz LAN 

yönlendiricinin SSID ve KEY (parola) ögelerini girin. 

 

(6) Bağlantı tamamlandığında, İletişim LEDi 2 saniye boyunca yanar. Kablosuz LAN 

arabirimi ve kablosuz LAN yönlendirici arasındaki bağlantı kurulur. 

Klimanın liste ekranına eklendiğini onaylayın. Görüntülenmezse, 1 ilâ 5 

adımlarının uygun biçimde yapılmış olduğunu tekrar onaylayın. 

 

* Ekranı tekrar onayladıktan sonra bile bağlanamazsanız, kablosuz LAN 

yönlendiricisine bağlı cihazları sayısı üst sınıra ulaşmış olabilir veya yönlendirici 

çalışmıyor veya arıza yapmış olabilir. Bu nedenle, yönlendiricinin kullanıcı 

kılavuzuna göre kablosuz LAN’ı kontrol edin. 

* İnternet hattı kesilirse, onay için internet sağlayıcınız ile iletişime geçin. 

* Arabirim bu kılavuzdaki ayar prosedürü izlenerek uygulamaya bağlanamıyorsa, 

uygulama menüsünde SSS bölümüne başvurun. 

 

  

SSID’nin son dört basamağı 
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4. Uygulamayı başlatın ve evdeki klimayı (evden uzakta) çalıştırın. 

・Bağlı klima ekipman listesi ekranında 

görüntülenirse, ayar tamamlanır. 

Görüntülenmezse, ’Klima Listesi’ ekranında 

“Kayıtlı olmayan klimaları bul” düğmesine 

dokunarak ekranı güncelleyin. 
 
 

・Bağlantılı klimayı evden uzakta çalıştırmak için, 

ana menüden “Uygulama Ayarları” ekranını 

açın ve “İşletme Modları Arasında Geçiş Yap” 

ekranında “Uzaktan işletim modu” ögesine 

geçin. Bir oturum açma kimliği ve parola 

ayarlanmalıdır. 

Ayar işlemi sadece evde yapılabilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oturum Açma Kimliği：                                               

Parola：                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Mod, eve özel çalışma moduna geçilirse, «Uzaktan işletim modu» kullanılan hesap 

bilgisi silinir. 

* Klima “Uzaktan işletim modu”, kullanılırken, sunucunun bakımı nedeniyle geçici 

olarak durdurulabilir. 

* Akıllı telefonu kullanarak klima durumunu onaylayamazsanız veya klimayı 

çalıştıramazsanız, akıllı telefonun iletişim hattı kesilmiş olabilir. Bu tür durumda, 

akıllı telefonun kullanıcı kılavuzuna göre bağlantı durumunu onaylayın. 

* Uygulama yavaş çalışıyorsa, diğer uygulamaları durdurun. 

* Uygulamayı her zaman güncel tutun. 
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⚫ Kablosuz LAN arabirimi işlevini KAPAMA 

・ Güç düğmesine 2 saniye veya daha fazla süreyle basın ve Çalışma LEDi ile 

İletişim LEDi KAPANIR. 

⚫ Çalışması gereken şekilde çalışmıyor 

・ Sıfırlama düğmesine 3 saniye veya daha az süreyle basın ve Çalışma LEDi ile 

İletişim LEDi 10 saniye boyunca AÇILIR ve ardından Sıfırlanır. 

⚫ Kablosuz LAN arabirimini ilk kullanıma hazırlama 

・ Sıfırlama düğmesine 3 saniye veya daha fazla süreyle basın ve Çalışma LEDi ile 

İletişim LEDi 10 saniye boyunca 10 kez yanıp söner, ardından tekrar ilk kullanım 

için başlatılır. Arabirim sıfırlanırsa, tekrar oturum açma kimliğini ve parolayı 

ayarlamanız gerekir. 

⚫ Klimayı taşıma veya bertaraf etme, zorunlu kullanıcı değişikliği 

・ Kablosuz LAN arabirimini sıfırladığınızdan emin olun (Sıfırlama düğmesine 3 

saniye veya daha fazla süreyle basarak). 

⚫ Bu ürünün bertaraf edilmesi 

・ Yerel yönetiminiz tarafından belirtilenen tüzükleri izleyin. 

⚫ Ürünü temizleme 

・ Klimayı fişten çıkarın ve yumuşak kuru bir bezle silin. Ürün kirliyse, ılık suyla 

ıslatılmış ve yeterince sıkılmış bir bezle silin. Kimyasal toz bezi kullanırken, 

aşağıdaki önlemleri izleyin. 

⚫ LEDi Açma 

・ Uygulamada Ana sayfa kısıtlı moduna geçiş yapın ve LED AÇIK öğesine 

dokunun. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“iPhone” ABD ve diğer ülkelerde Apple Inc.’nin tescilli ticari bir markasıdır. 

App Store, Apple Inc.’nin bir hizmet markasıdır. 

“AndroidTM” ve “Google Play” Google LLC’nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. 

“Wi-Fi Protected SetupTM” Wi-Fi Alliance’ın bir ticari markası veya tescilli ticari markasıdır. 

Bu kılavuzda görünen diğer şirket adları ve ürün adları, ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. 

 

Şu 
durumd

a: 
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MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD. 

2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan 

http://www.mhi-mth.co.jp/en/ 
 
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD. 

5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET, United Kingdom 

Tel.: +44-333-207-4072 

Faks: +44-333-207-4089 

http://www.mhiae.com/ 
 
MHIAE SERVICES B.V. 

(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD. yüzde yüz iştiraki) 

Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam, Netherlands 

P.O. Box 23393 1100 DW Amsterdam, Netherlands 

Tel.: +31-20-406-4535 

http://www.mhiaeservices.com/ 
 
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONERS AUSTRALIA, PTY. LTD. 

Block E, 391 Park Road, Regents Park, NSW, 2143 PO BOX 3167, Regents Park, NSW, 2143 

Tel.: +61-2-8774-7500 

Faks: +61-2-8774-7501 

https://www.mhiaa.com.au 
 


