


BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR.
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Değerli Müşterimiz,
Uğur Soğutma A.Ş. tarafından sunulan, kalite kontrollerinden geçirilmiş olan 
klimanızı daha verimli kullanabilmek için bu kılavuzun tamamını, ürününüzü 
kullanmaya başlamadan önce dikkatlice okumanızı, bir başvuru kaynağı olarak 
saklamanızı ve bu kılavuzda yer alan koşullara uygun kullanmanızı rica ederiz.

Ürününüzü işbu kılavuzda yer alan kurallara ve bilgilendirmelere uygun şekilde 
kullanmamanız ve/veya sair herhangi bir kullanım hatasında bulunmanız halinde 
ürününüzün bozulmasından Şirketimiz kesinlikle sorumlu değildir. 
 
Kullanım kılavuzunun güncel halini www.ugur.com.tr internet sitemizden takip 
edebilirsiniz.

BİLGİLENDİRME
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Herhangi bir arıza durumunda bilgi almak için Çağrı Merkezimiz, en yakın Uğur Yetkili Servisimiz veya 
Müşteri Hizmetleri Merkezimiz ile irtibat kurunuz. Müşteri Hizmetleri Merkezi numaramız kullanım kılavuzunun 
son sayfasındadır.
 
Ürünlerimiz kapalı ortamlarda iklimledirme amacı ile üretilmiştir. Bu amaç dışında kullanılan ürünlerde meydana 
gelebilecek hasarlardan firmamız sorumlu değildir.

Kullanım sırasında ürünün kullanılamaz hale gelmesi, yaralanma, can ve mal kaybı ile sonuçlanabilecek ciddi 
zararların engellenmesine yönelik bilgileri içerir.
 

Kullanım sırasında ürününüzün veriminin düşmesine veya arızalara sebep olabilecek hataları önlemeye yönelik 
bilgileri içerir.
 
 

Kullanım sırasında açıklayıcı bilgileri içerir.

NOT

NOT

UYARI!

DİKKAT!

Değerli Müşterimiz,
Bu kullanım kılavuzu içerisinde dikkat edilmesi gereken noktalar DİKKAT, UYARI, NOT ve ÖNERİ başlıkları altında belirtilmiştir. 
Bu başlıklar aşağıda önem derecesine göre tanımlanmıştır; her birini dikkatlice okumanızı rica ederiz.
Bu kullanma kılavuzunda DİKKAT, UYARI, NOT ve ÖNERİ başlıkları altında belirtilen bilgiler ürününüzün nakliye ve montaj 
dahil kullanım süreci boyunca tüm aşamalarda geçerlidir.

ÖNERİ
Kullanım sırasında ürüne faydalı olabilecek tavsiyeleri içerir.



İÇİNDEKİLER
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KLİMANIZI KULLANMADAN ÖNCE YAPILMASI
GEREKEN İŞLEMLERA-

DİKKAT!
Klimanız  220 - 240 Volt 50 Hz şehir elektriğine göre ayarlıdır. Farklı voltaj kullanılması klimanızın 
kullanılamaz hale gelmesine ve yangına sebep olabilir. 
Elektrik tesisatının ulusal yönetmeliklere uyumlu olması gerekmektedir. 
Elektrik çarpmalarını ve yangın riskini engellemek için elektrik tesisatınızda mutlaka kaçak akım rölesi 
ve sigorta bulunmalıdır. 
Topraklama yapılmadan kullanım durumunda, ortaya çıkabilecek arızalar ve zararlardan firmamız 
sorumlu değildir. 
Satın almış olduğunuz klima sadece kapalı ortamlarda iklimlendirme amacı ile üretilmiştir. Lütfen başka 
amaçlar için kullanmayınız.
Ürün kurulumu, yerleşimi, bakımı ve temizliği kılavuzda yazdığı gibi yapılmalıdır. Kılavuzun aksi bir 
uygulama yapmayınız. Böyle bir kullanım sonucu ürününüzde meydana gelebilecek her türlü hasar 
durumunda, garanti şartları kullanıcı hatası sebebi ile geçersiz olacaktır.
Klimanızı sadece kullanım konumunda çalıştırınız. 
Ürününüzü hasarlara karşı korumak için, sadece normal kullanım konumunda taşıyınız ve depolayınız. 
Aksi durumlar garanti hakkının kaybına neden olacaktır.

Satın almış olduğunuz ürün sadece kapalı ortamlarda iklimlendirme amacı ile üretilmiştir. Bu amaç 
dışında kullanılacak ürünlerde meydana gelecek hasarlardan firmamız sorumlu değildir.

Satın almış olduğunuz ürünü teslim alır almaz herhangi bir arıza olup olmadığını kontrol ediniz. 
Hasar var ise 24 saat içinde satıcınız ile temasa geçiniz.

Ürününüzü verimli ve güvenli bir şekilde kullanabilmek için lütfen bu kılavuzun tamamını, ürününüzü
kullanmaya başlamadan dikkatlice okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz. 
Kullanım kılavuzunun güncel halini www.ugur.com.tr web adresinden veya yetkili servislerimizden
takip edebilirsiniz.

             Bu üründe atık elektrikli ve elektronik donanımları belirten (AEEE/WEEE) sınıflandırma 
             sembolü bulunmaktadır. Buna göre kullanıcı, ilgili ürünün çevreye etkisini en aza indirmek 
             amacı ile geri dönüşüm için 2002/96/EC Avrupa direktifine uymalıdır.

Ürününüzü çöpe atmak veya hurdaya ayırmak istediğinizde gerekli bilgileri öğrenmek için Uğur 
Yetkili Servislerimizle temasa geçiniz. Cihazınız bu durumlarda kesinlikle yerel AEEE/WEEE imha 
kuruluşuna ulaştırılmalıdır.

Bu kılavuzda gösterilen resimler temsili olup modelden modele değişkenlik gösterebilir. Bu kılavuzda
belirtilen özellikler tüm opsiyonları içerdiğinden bazı opsiyonlar ürününüzde olmayabilir.

NOT







KLİMANIZIN GENEL GÖRÜNÜŞÜB-

NOT
Bu kullanım kılavuzundaki tüm resimler temsilidir. Klimanız ile benzerlik göstermeyebilir.

İÇ ÜNİTE

DIŞ ÜNİTE
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D- KLİMANIZIN TEMİZLİK BAKIM VE NAKLİYESİ

İç Ünite Temizlik

Hava Filtresi Temizliği

UYARI!

Klimanızı asla yıkamayınız.
Filtreleri temizlemek için hiçbir zaman 40°C'den daha sıcak su kullanmayınız, bu deformasyona veya renk 
solmasına yol açabilir.

Klimanızın iç ünitesini yalnızca yumuşak ve kuru bir bezle siliniz. Klimanızın iç ünitesi çok kirliyse ılık suya 

• İç ünite panelini klik sesiyle beraber durana kadar yukarı kaldırın. (Resim 1)
• Hava filtresinin kolunu tutun ve filtre tutucudan çıkarmak için hafifçe yukarı kaldırın, sonra aşağı çekin. (Resim 2)
• Hava filtresini iç üniteden çıkarın. (Resim 3)

kurumasını sağlayınız.
Güneş ışığına maruz bırakmaktan kaçının

Temizliğe başlamadan önce aşağıdaki uyarılara mutlaka uyunuz. 

Resim 1 Resim 2 Resim 3

Filtre Tutacağı

Cihazınızın iç ve dış temizliğinde Uğur Yetkili Servislerinden temin edebileceğiniz Uğur markalı temizlik 
ürünlerini kullanabilirsiniz. 

ÖNERİ
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DİKKAT!
Ön panelin açılmasından sonra 10 dakika içinde Plazma Toz Toplayıcı filtreye kesinlikle dokunmayın, 
aksi halde elektrik çarpmasına neden olabilir. 
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D- KLİMANIZIN TEMİZLİK BAKIM VE NAKLİYESİ

Hava Tazeleme Filtreleri Temizliği

Hava Temizleme ve Hava Tazeleme Filtreleri Değişimi

Hava Tazeleme Filtresini destek çerçevesinden çıkarın (bazı modeller için geçerlidir). (Resim 4 - 5)
(Opsiyonel filtreler: Plazma Toz Toplayıcı / Gümüş İyon Filtre / Biyo-filtre / C Vitamini filtresi / 3M Hava 
temizleme filtresi, vs. çıkarma ve kurulum yöntemleri biraz farklıdır.
Hava tazeleme filtresini en az ayda bir temizleyin ve her 4-5 ayda bir değiştirin.
Filtreyi elektrikli süpürge veya suyla temizleyin ve serin bir yerde kurumasını sağlayınız.
Hava filtresinin üst kısmını üniteye tekrar takın, sol ve sağ uçların düzgün bir şekilde hizalanmasına dikkat
edin ve filtreyi tekrar yerine takın. (Resim 6)

Resim 4 Resim 5 Resim 6

Hava tazeleme filtresi

Hava tazeleme 
filtresi

• Hava filtresini çıkarın.
• Hava tazeleme filtresini çıkarın.
• Yeni bir hava tazeleme filtresi takın. 
• Hava filtresini tekrar takın ve ön paneli sıkıca kapatın.



DİKKAT!
Filtreyi çıkarırken ünitenin metal parçalarına dokunmayın. Keskin metal uçlarla çalışırken yaralanmalar 
olabilir. 
Klimanın içini temizlemek için asla su kullanmayınız. Aksi takdirde yalıtımını 
yok edebilir ve muhtemel elektrik çarpmalarına, yaralanmalara, ölüme ve yangına neden olabilir. 
Üniteyi temizlerken, gücün ve devre kesicinin kapalı olduğundan emin olun. 
Hava filtresini temizlemek için 40°C’den daha sıcak su kullanmayın. Nemini tamamen alın ve gölgede 
kurutun. Çekme ihtimaline karşı doğrudan güneşe maruz bırakmayın.

D- KLİMANIZIN TEMİZLİK BAKIM VE NAKLİYESİ

Klimanızın Nakliyesi
Klimanızı herhangi bir yere taşıyacaksanız veya yerini değiştirecekseniz bulunduğu yerden sökülmesi için
Uğur Yetkili Servislerine haber veriniz.
Klimanızın normal kullanma konumunda taşıyınız. Yan, dikey, yatık bir şekilde taşımayınız.
Ürününüzü taşıma esnasında darbelerden koruyunuz. 
Herhangi bir kazaya sebep olmamak amacı ile veya ürününüzün düşerek veya kayarak zarar görmemesi 
için taşıma esnasında ürününüzü taşıyıcı araca sabitleyiniz. 

NOT
Tatil, seyahat gibi nedenler ile ürününüzü kullamayacaksanız aşağıdaki maddelere dikkat ediniz.

Uzun süreli kullanmayacaksanız ve ürününüzü kapalı durumda bırakmak istiyorsanız:
İç ünite ve filtrelerini temizleyin.
Ünite içinin kurumasını sağlamak için fanı yaklaşık yarım gün kadar çalıştırın. 
Klimayı durdurun ve güç bağlantısını kesin.
Uzaktan kumandadaki pilleri çıkarın. Dış ünite periyodik temizleme ve bakım gerektirir. Bunu 
kendiniz yapmaya çalışmayın. Bayiniz veya yetkili servisinizle irtibata geçin. 

Klimanızın uzun süre kullanmadıktan sonra tekrar kullanmak istediğinizde:
Kablo bağlantısının kırık veya bağlantısının kesik olup olmadığını kontrol edin. 
İç ünite ve filtreleri temizleyin. Klima uzun süre kullanılmadığında hava giriş ve çıkışlarının tıkalı 
olup olmadığını kontrol edin.
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NOT
Eski, farklı veya şarj edilebilir pilleri kullanmayın. Aksi halde, uzaktan 
kumandanızın arıza yapmasına neden olabilir.

Uzaktan kumandanın konumu

Pillerin takılması ve değiştirilmesi

Perde, kapı, duvar veya başka bir nesne uzaktan kumandanın sinyallerinin iç üniteye ulaşmasını
engelliyorsa klimanız çalışmayacaktır. 
Uzaktan kumandanıza herhangi bir sıvı dökmeyiniz, sıvı ile temastan kaçınınız. 
Uzaktan kumandayı doğrudan güneş ışığına veya ısıya maruz bırakmayınız. 
Klimanızın iç ünitesi üzerinde bulunan kızılötesi sinyal alıcısına doğrudan güneş ışığına maruz kalırsa, 
kumandanızdan gelen sinyalleri algılamayabilir ve düzgün çalışmayabilir. 
Düşük ihtimalde olsa diğer elektrikli cihazların uzaktan kumandaya tepki vermesi halinde, bu cihazların yerini 
değiştiriniz veya Uğur Yetkili Servisi ile irtibata geçiniz. 

Uzaktan kumanda iki adet kuru alkalin pille çalışmaktadır. 
• Pil yuvasının kapağını ok yönünde kaydırarak çıkarın, yeni pil takın veya 
   eski pilleri yenileriyle değiştiriniz. 
• Pillerin (+) ve (-) kutuplarının doğru yöne bakacak şekilde yerleştirildiğinden 
   emin olunuz. 
• Pil yuvasının kapağını kaydırarak yerine oturtunuz. 

Uzaktan kumandanızı, sinyalleri iç ünitenin alıcısına ulaşacak şekilde (maksimum 8 metrelik mesafeden) 
tutunuz. Kumandanızın sinyal gözünün, daima kimanızı görmesini sağlayınız.

UZAKTAN KUMANDANIN KULLANIM ŞEKLİE-

Sinyal Alıcı
Maksimum
8 Metre
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Uzaktan kumandanın özellikleri

Uzaktan kumandanın tuşlarının özellikleri
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UZAKTAN KUMANDANIN KULLANIM ŞEKLİE-

Model RG57A7/BGEF, RG57B1/BGE

Voltaj değeri

Sinyali alma mesafesi

Ortam sıcaklık aralığı (Min/Maks) -5°C, 60°C 

3.0V (Kuru piller R03 / LR03X2)

8 Metre
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NOT
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UZAKTAN KUMANDANIN KULLANIMIE-
Ünitenin fişe takılı olduğundan ve güç akışı 

göstergesi yanıp sönmeye başlar. 
Mode düğmesine basın. 

2. İstenilen sıcaklığı ayarlamak için yukarı/aşağı (up/down) düğmesine 

ayarlanabilir. 
3. Klimayı başlatmak için on/off düğmesine basın. 

 

 Ünitenin fişe takılı olduğundan ve 
güç akışı olduğunda.
1. Mode düğmesi soğuk(cool), sıcak(heat) (yalnızca soğutma ve ısıtma 
modellerinde) veya fan modunu birini seçmek için basın. 
2. İstenen sıcaklığı ayarlamak için yukarı/aşağı (up/down) düğmelerine 

ayarlanabilir.
3. Fan hızını dört aşamada seçmek için Fan
(Auto), Düşük (Low), Orta (Med) veya Yüksek (High).
4. Klimayı başlatmak için on/off düğmesine basın.
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olarak Soğutma, Fan ve Isıtma modlarını seçebilir. 

seçilebilir.









UYARI!
Pilleri değiştirirken eski veya farklı tiplerdeki pilleri kullanmayın. Aksi halde uzaktan kumandanın bozulmasına
neden olabilir. 
Uzaktan kumandayı birkaç hafta kullanmayacağınız durumlarda pilleri çıkarın. Piller akabilir ve kumandanın 
bozulmasına neden olabilir. 
Normal kullanımda ortalama pil ömrü yaklaşık olarak 6 ay kadardır. İç üniteden sinyal iletim işareti olan 
bip sesini duymadığınızda veya uzaktan kumanda üzerindeki iletim göstergesi artık yanmamaya başladığında
pilleri değiştirin. 
Uzaktan kumanda ve iç ünite sinyal alıcısı arasında herhangi bir engel olmamasını sağlayın, olması durumunda 
kumandanız çalışmayacaktır. 
Uzaktan kumandayı tüm sıvılardan uzak tutun.
Uzaktan kumandayı yüksek sıcaklıklardan uzak tutun ve radyasyona, manyettik alana ve radyoaktiviteye 
doğrudan maruz bırakmayın. 
İç ünite alıcısını doğrudan güneş ışığından koruyunuz, bu durum klimanızın arızalanmasına neden olabilir.
Uzaktan kumandayı diğer ev eşyalarının ürettiği Elektro Manyetik Karışımdan (EMI) uzak tutun.

UZAKTAN KUMANDANIN KULLANIMIE-
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Uzaktan kumanda ile ilgili genel uyarılar







Ünite çalışmıyor.

Ünite sık sık çalışmaya 
başlıyor ve duruyor.

Gösterge lambaları yanıp 
sönmeye devam ediyor

İç ünitenin gösterge ekranında 
hata kodu beliriyor.

• E0, E1, E2...
• P1, P2, P3...
• F1, F2, F3...

Düşük ısıtma performansı.

Güç kaynağı kapalı.  

 oldu.

Sistemde çok fazla veya çok az soğutucu 
madde var.  

Elektriğin gelmesini bekleyin. 
Güç kaynağını açın.  
Sigortayı yenileyin.  

sonra üç dakika bekleyin.  

soğutucu madde ile tekrar 
doldurun.

girdi.  
Tahliye edin ve sistemi soğutucu 
madde ile tekrar doldurun.  

Kompresör bozuldu.  Kompresörü yenileyin. 
Voltaj çok yüksek veya çok alçak.  

Dışarıdaki sıcaklık aşırı düşüktür.  

Voltajı düzenlemek için bir 
manostad kurun. 
Kullanım esnasında tüm kapı ve 
pencerelerin kapalı olduğundan 
emin olun

Pencere ve kapılardan soğuk hava 
giriyor.  

kaynaklanan az soğutucu madde.  

Ünite çalışmayı durdurabilir ya da güvenli olarak çalışmaya devam edebilir. 
Gösterge lambaları yanıp sönmeye devam ediyor veya hata kodlar 
görülüyorsa 10 dakika kadar bekleyin. Sorun kendiliğinden giderilebilir. 

Giderilemezse, fişi prizden çıkarın ve tekrar takın. Üniteyi açın. 
Sorun devam ediyorsa fişi prizden çıkarın ve en yakınınızdaki müşteri servis 
merkezine başvurun.
  

Kullanım esnasında tüm kapı ve 
pencerelerin kapalı olduğundan 
emin olun

madde doldurun. 

Sorun Olası Nedenler Çözüm

YETKİLİ SERVİS ÇAĞRILMADAN ÖNCE YAPILMASI
GEREKENLERF-
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MÜŞTERİ HİZMETLERİ MERKEZİG-
Değerli Müşterimiz, 

Misyonumuz, vizyonumuz ve temel değerlerimizle oluşturduğumuz yüksek kalite anlayışımız çerçevesinde ürün ve
hizmetlerimizden duyulan müşteri memnuniyetine büyük önem vermekteyiz.
 
Uğur Soğutma A.Ş. olarak sizlere en iyi hizmeti verebilmek için müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemi,  müşteri 
hizmetleri süreçlerini geliştirmek için yaptığımız kapsamlı çalışmalar ve geliştirdiğimiz politikalarla  daha da ileriye 
taşımak için büyük bir özveri ile çalışıyoruz.
 
Türkiye genelinde, alanında uzmanlaşmış 250’ye yakın Yetkili Servisimiz ve Uğur Çağrı Merkezimizde bulunan güler 
yüzlü, profesyonel personelimiz ile sizlere hizmet vermekteyiz.
 
Uğur Çağrı Merkezi’ne 444 84 87 nolu numaramızdan ulaşabilir; her türlü dilek, istek ve önerinizi bildirmenin 
yanında size en yakın Yetkili Servisimizi öğrenebilir, ürünlerimiz hakkında arzu ettiğiniz bilgiyi talep edebilirsiniz.

Uğur Çağrı Merkezi’ne ayrıca www.ugur.com.tr/bize-ulasin adresindeki formu doldurarak, 0 256 316 10 00 numaralı 
hattı arayarak veya 0 256 316 10 36 nolu telefona faks çekerek ulaşabilirsiniz.
Yazılı başvurular için adresimiz: Uğur Müşteri Hizmetleri Merkezi, Yeni Sanayi Mahallesi Devlet Karayolu  Caddesi 
No: 127/C Posta Kodu : 09900 Nazilli / Aydın

www.ugur.com.tr/bize-ulasin

www.ugur.com.tr/musteri-hizmetleri/yetkili-servislerimiz

Güncel Yetkili Servislerimizin listesine www.ugur.com.tr/musteri-hizmetleri/yetkili-servislerimiz adresinden 
ulaşabilirsiniz.

Bu kullanım kılavuzunun güncel halini www.ugur.com.tr internet sitemizden takip edebilir, Yetkili Servislerimizden 
talep edebilirsiniz.

İşitme ve konuşma engelli müşterilerimiz 1 SMS aracılığıyla 444 84 87 Çağrı Merkezimize ulaşabilir,
ürün ve hizmetlerimiz hakkında her türlü bilgiyi alabilirler.
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