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Ekran üzerindeki simgeler 
            

{  fan hızı. Sadece açıldıktan sonra 

                         görüntülenir.) Sinyal gönderme  

Çalışma modları 

Otom. modu 

Soğutma modu     

Kurutma modu      

Fan modu 

Isıtma modu 

Bu genel bir uzaktan kumandadır. Bazı modellere uygun 
olmayan işlevler  bulunabilir. Lütfen aldığınız ürüne 

bakınız.  

 

WiFi {  

Sıcaklık görüntüleme formatını ünitenin 
ekranında değiştirin 

8℃ ısıtma fonksiyonu 

I Feel  

Çocuk kilidi 
Uyku modu  

Turbo modu 

Sol & sağ salınım  

Yuk. & aşağı salınım 

Saat 
T-ON /T-OFF 
      Saat ayarı 
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Sağlık modu  

Bakım fonksiyonları 

X-FAN fonksiyonu 
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Fan hızı ayarı 
 

 



Uzaktan kumanda üzerindeki tuşlar 
Not: 
● Bu bir genel amaçlı uzaktan kumanda olup çok fonksiyonlu klimalar için 

kullanılabilir; modelin sahip olmadığı fonksiyonlarda, uzaktan kumanda 
üzerindeki ilgili düğmeye basıldığında ünite orijinal çalışma durumunda   
kalmaya devam edecektir.  

● Enerji verdiğinizde klima bir sinyal sesi çıkaracaktır. Çalışma göstergesi  , 
AÇIK durumunu alır (kırmızı gösterge yanar, farklı modellerde başka renk 
olabilir). Ardından, uzaktan kumandayı kullanarak klimayı açabilirsiniz. 

● Açık durumdayken, uzaktan kumanda üzerindeki ON düğmesine basıldığında, 
kumanda üzerindeki " " simgesi bir kez yanıp sönecek ve klimadan, sinyalin 
klimaya gönderildiği anlamına gelen bir "di" sesi gelecektir. 

●  

 

 

  

1  ON/OFF düğmesi 

Üniteyi açmak için bu düğmeye basın. Tekrar basarsanız ünite kapanır. 

 2  MODE düğmesi  

İstediğiniz çalışma modunu seçmek için bu düğmeye basın. 

OTOM. SOĞUTMA KURUTMA FAN 

● Otomatik mod seçilirse, klima fabrika ayarlarına göre otomatik olarak çalışır.   
Sıcaklık ayarı ve görüntüleme yapılamaz. "FAN" düğmesine basarak fan hızını        

ve " "/" " düğmesi yardımıyla da fan üfleme açısını ayarlayabilirsiniz.  
● Soğutma modunu seçtikten sonra klima, soğutma modunda çalışacaktır. İç ortam 

ünitesindeki soğutma göstergesi " " AÇIK konumundadır. Bu gösterge bazı 
modellerde yoktur. Sıcaklık değerini ayarlamak için "▲" veya " " düğmelerine 
basın. Fan hızını ayarlamak için "FAN" düğmesine basın. Fan üfleme açısını 

ayarlamak için " / " düğmesine basın. 
● Kurutma modunu seçerken, klima kurutma modunda düşük hızda çalışır. İç ünitede 

kurutma göstergesi " " AÇIK durumdadır. (Bu gösterge bazı modellerde yoktur.) 
Kurutma modunda fan hızı ayarlanamaz. Fan üfleme açısını ayarlamak için              

" / " düğmelerini kullanın. 
● Fan modunu seçerseniz, sadece fan çalışır, klima soğutma veya ısıtma yapmaz. 

Tüm göstergeler KAPALI durumdadır. Fan hızını ayarlamak için "FAN" düğmesine 

basın. Fan üfleme açısını ayarlamak için " "/" " düğmesine basın. 
● Isıtma modunu seçerseniz, klima ısıtma modunda çalışır. İç ortam ünitesi ısıtma 

göstergesi " " AÇIK durumdadır. (Bu gösterge bazı modellerde yoktur.) Sıcaklık 
değerini ayarlamak için "▲" veya "  " düğmelerine basın. Fan hızını ayarlamak için 

"FAN" düğmesine basın. Fan üfleme açısını ayarlamak için " "/" " düğmesine 
basın.  

  

 

 

  

 

  

  

 

 

  

ISITMA 
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Uzaktan kumanda üzerindeki düğmeler  
 

Not: 
● Soğuk hava üflenmesini önlemek için, ısıtma moduna geçtikten sonra, iç ünite, hava 
üflemeye  1 ~ 5 dakika gecikmeden sonra başlayacaktır (tam gecikme süresi iç ortam 
sıcaklığına bağlıdır). 

● Uzaktan kumanda üzerinden sıcaklık değerini ayarlayın: 16~30 ℃ (61-86 ° F); Fan hızı 

seçenekleri: otomatik, düşük hız, düşük-orta hız, orta hız, orta-yüksek hız, yüksek hızdır. 

3      FAN düğmesi  

Fan hızı, bu düğmeye basılarak döngüsel olarak: otomatik (AUTO), ( ) düşük,  

( ) orta, ( )yüksek şeklinde ayarlanır. 

 

 
Not: 
● Klima, AUTO seçilirse, fabrika çıkış ayarlarına göre uygun fan hızını otomatik olarak 

seçecektir. 

● Klima, Kurutma modunda düşük fan hızında çalışır. 

● X-FAN fonksiyonu SOĞUTMA veya KURUTMA modunda 2sn süreyle fan hızı düğmesini 

basılı tutun, “ ” simgesi görüntülenir ve üniteyi kapatmış olsanız bile iç üniteyi kurutmak 
için iç ünitedeki fan birkaç dakika daha çalışmaya devam eder. Enerji verildikten sonra, X-
FAN, varsayılan olarak KAPALI durumdadır. X-FAN, OTOMATİK, FAN veya ISITMA 
modunda kullanılamaz. 

Bu fonksiyon, üniteyi küften korumak amacıyla, çalışma durdurulduktan sonra iç ünitenin 
buharlaştırıcısındaki nemin uzaklaştırılması için aktive edilir. 

• X-FAN fonksiyonun açılması: AÇIK/KAPALI düğmesine basarak üniteyi kapattıktan sonra 
iç ünitedeki fan, düşük hızda birkaç dakika daha çalışmaya devam eder. Bu sürede, fanın 
hemen durması için fan hız düğmesine 2 saniye basılı tutun. 

• X-FAN fonksiyonun kapatılması: AÇIK/KAPALI düğmesine basarak üniteyi kapattıktan 
sonra, tüm ünite doğrudan kapanacaktır. 

 4  TURBO düğmesi  

 

SOĞUTMA veya ISITMA modundan hızlı SOĞUTMA veya hızlı ISITMA moduna geçmek 

için bu düğmeye basın. Uzaktan kumanda üzerinde “ " simgesi görüntülenir. Turbo 

fonksiyonundan çıkmak için bu düğmeye tekrar basın, " " simgesi kaybolacaktır. Bu 
fonksiyonu başlatırsanız, ünite hızlı soğutmak veya ısıtmak için süper yüksek fan hızında 
çalışacak ve böylece ortam sıcaklığı en kısa sürede ayar sıcaklığına yaklaşacaktır.  

 

5   ▲/  düğmesi  

 

Sıcaklık ayarını 1℃ (°F) artırmak veya azaltmak için "▲" veya " " düğmelerini kullanın. 

"▲" veya " " düğmesini basılı tutarsanız, 2sn sonra, uzaktan kumandadaki sıcaklık 
ayarı hızlı bir şekilde değişir. Ayarlama bittikten sonra eliniz kaldırırsanız iç ünitedeki 
sıcaklık göstergesi buna göre değişecektir. 
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Otomatik 



Uzaktan kumanda üzerindeki tuşlar 
 

6  düğmesi   

Bu düğmeye basılırsa, sağa veya sola salınım açısını seçebilirsiniz. Fan üfleme açısı 
aşağıdaki gibi döngüsel olarak seçilebilir: 
 

 
 

Not: 
 
● Bu düğmeye 2 saniyeden fazla basıldığında, iç ünite soldan sağa, ileri ve geri salınım 
yapacaktır, düğmeyi serbest bırakırsak, salınım durur havalandırma kapağı doğrudan 
mevcut konumda kalır. 

● Sola ve sağa salınım modundayken, kapalı durumdan  moduna geçildiğinde, 

düğmesine 2 saniye sonra tekrar basılırsa, doğrudan kapalı durumuna geçer; eğer bu 

düğmeye tekrar 2 saniye süreyle basarsak, salınım durumu, yukarıda belirtilen döngüsel 

değişime bağlı olarak değişecektir 

7  düğmesi   
Yukarı ve aşağı salınınım açısını seçmek için bu düğmeyi kullanın. Fan üfleme açısı 
aşağıdaki gibi döngüsel olarak seçilebilir:  

 
 

 " " seçilirse, fan otomatik olarak üflemeye başlar. Yatay havalandırma kapağı 

maksimum açıda, otomatik olarak yukarı ve aşağı salınım yapacaktır. 

● " " seçilirse, klima, sabit konumda üfleyen fan durumunda olacak, 

yatay havalandırma kapağı sabit konumda duracaktır. 

● “ ” seçilirse, klima, sabit açıda üfleyen fan durumunda olacak, yatay 

havalandırma kapağı sabit açıda üflemeye devam edecektir. 

● İstenen salınım açısını ayarlamak için " " düğmesini 2sn'nin üzerinde basılı tutun. 

İstediğiniz açıya ulaştığınızda düğmeyi serbest bırakın. 

Not: 
● " " mevcut olmayabilir. Klima bu sinyali aldığında, fan otomatik olarak 

üflemeye başlar. 

● Bu düğmeye 2 saniyeden fazla basılırsa, ana ünite aşağıdan yukarıya doğru ileri geri 

salınım yapacaktır, ardından düğmeyi serbest bırakırsanız, ünite salınımı durduracak ve 

kılavuz kapak mevcut konumunda kalacaktır. 

● Yukarı ve aşağı salınım modundayken, kapalı durumdan  moduna geçildiğinde, 

düğmesine 2 saniye sonra tekrar basılırsa, doğrudan kapalı durumuna geçer; eğer bu 

düğmeye tekrar 2 saniye süreyle basarsak, salınım durumu, yukarıda belirtilen şekilde 

döngüsel olarak değişecektir. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

görüntü yok  
(fan kapağı o anki konumda durur) 

görüntü yok  
(yatay kapaklar o anki konumda durur) 
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Uzaktan kumanda üzerindeki tuşlar 
8 T-ON/T-OFF  düğmesi   

● T-ON düğmesi 
 

"T-ON" düğmesi ile, zamanlayıcının başlatılacağı saati ayarlayabilirsiniz. Bu düğmeye 

basıldığında, " " simgesi kaybolur ve uzaktan kumandadaki "ON" yazısı yanıp 
sönmeye başlar. T-ON ayarını yapmak için "▲" veya " " düğmesine basın. "▲" veya "
" düğmelerine her bir basma, T-ON ayarını 1 dakika artırır veya azaltır. "▲" veya " " 
düğmesini basılı tutun, 2s sonra, istediğiniz zaman değerine ulaşana kadar rakamlar 
hızla değişecektir. Onaylamak için "T-ON" düğmesine basın. "ON" yazısının yanıp 

sönmesi duracak ve " " simgesi ekranda gözükecektir. T-ON'u iptal etme: T-ON'un 

başlatılmış olduğu durumda, iptal etmek için "T-ON" düğmesine basın. 
 
● T-OFF düğmesi 
 

"T-OFF" düğmesi, zamanlayıcının kapatılacağı saati ayarlayabilirsiniz. Bu düğmeye 

basıldığında, " " simgesi kaybolur ve uzaktan kumandadaki "OFF" yazısı yanıp 
sönmeye başlar.  T-OFF ayarını yapmak için "▲" veya " " düğmesine basın. "▲" veya "

" düğmelerine her bir basma, T-OFF ayarını 1 dakika artırır veya azaltır. "▲" veya " " 

düğmesini basılı tutun, 2s sonra, istediğiniz zaman değerine ulaşana kadar rakamlar 
hızla değişecektir."T-OFF" düğmesine basıldığında "OFF" yazısının yanıp sönmesi 

duracak ve " " simgesi ekranda gözükecektir. T-OFF'u iptal etme: T-OFF’un 

başlatılmış olduğu durumda, iptal etmek için "T-OFF" düğmesine basın. 
 
Not: 
● Açık ve kapalı durumda, aynı anda hem T-OFF, hem de T-ON ayarı yapabilirsiniz. 
● T-ON veya T-OFF ayarını yapmadan önce, lütfen saat ayarını yapmış olun. 
● T-ON veya T-OFF başlatıldıktan sonra, sabit tekrarlama durumunu geçerli kılın. 
Bundan sonra klima, ayarlanan zamanlarda açılacak veya kapatılacaktır.  
ON / OFF düğmesinin ayar üzerinde bir etkisi yoktur. Bu fonksiyona ihtiyacınız yoksa, 
iptal etmek için lütfen uzaktan kumandayı kullanın. 

9 I FEEL  düğmesi   

 
I FEEL fonksiyonunu başlatmak için bu düğmeye basın, uzaktan kumanda ekranında      

" " görüntülenecektir. Bu fonksiyon ayarlandıktan sonra, uzaktan kumanda algılanan 
ortam sıcaklığını kontrol ünitesine gönderir ve ünite, iç ortam sıcaklığını ayarlanan 
sıcaklığa göre otomatik olarak değiştirir. I FEEL işlevini kapatmak için bu düğmeye tekrar 

basın, " " kaybolacaktır. 

● Bu fonksiyon ayarlanırken lütfen uzaktan kumandayı kullanıcının yakınında tutun. 

Yanlış bir ortam sıcaklığı algısının önüne geçmek için uzaktan kumandayı çok sıcak 

veya düşük sıcaklıktaki nesnelerin yakınında bulundurmayın. 
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Uzaktan kumanda üzerindeki tuşlar 
10 CLOCK düğmesi  

Saat ayarını yapmak için bu düğmeye basın. Uzaktan kumandadaki " " simgesi 
yanıp sönecektir. Saat süresini ayarlamak için 5 saniye içinde "▲" veya " " 
düğmesine basın. "▲" veya " " düğmelerine her basıldığında, süre 1 dakika artar 
veya azalır. "▲" veya " " düğmesini basılı tutarsanız, 2sn sonra, rakamlar hızla 
değişecektir. İstediğiniz zaman değerine ulaştığınızda ,saat ayarını onaylamak için 

“CLOCK” düğmesine basın. " " işaretinin yanıp sönmesi duracaktır.  
 

Not: 
● 24 saatlik formattadır. 
● İki işlem arasındaki aralık 5 saniyeyi geçmemelidir. Aksi halde, uzaktan kumanda 
ayarlama işlemini sonlandırır. T-ON / T-OFF için de işlem aynıdır. 

11 SLEEP düğmesi   
 

SOĞUTMA veya ISITMA modunda, uyku fonksiyonunu başlatmak için bu düğmeye 

basın. Uzaktan kumanda ekranında " " simgesi görüntülenir. Uyku fonksiyonunu 

iptal etmek için bu düğmeye tekrar basın, " " simgesi kaybolacaktır. Enerji 
verildiğinde, uyku modunun Kapalı olduğu varsayılır. Ünite kapatıldıktan sonra Uyku 
fonksiyonu iptal edilir. Bu modda, zaman ayarı yapılabilir. Fan, KURUTMA ve 
Otomatik modlarında bu işlev kullanılamaz. 
 

12   WIFI  düğmesi  
 

WiFi fonksiyonunu açmak veya kapatmak için "WiFi" düğmesine basın. WiFi 
fonksiyonunu açıldığında, uzaktan kumandada "WiFi" simgesi görüntülenir; Uzaktan 
kumanda kapalı durumdayken, "MODE" ve "WiFi" düğmelerine 1 saniye boyunca 
birlikte basın, WiFi modülü fabrika varsayılan ayarlarına geri döner. 
● Bu fonksiyon sadece bazı modellerde mevcuttur. 
 

13      düğmesi    
Çalışma durumunda, sağlık ve bakım fonksiyonlarını açmak ve kapamak için 
bu düğmeye basın. Bakım fonksiyonunu başlatmak için ilk önce bu düğmeye 

basın; LCD ekranında " " görüntülenir. Sağlık ve bakım fonksiyonlarını 

aynı anda başlatmak için düğmeye ikinci kez basın; LCD " " ve " " 
görüntülenirr. Sağlık ve bakım fonksiyonlarından aynı anda çıkmak için bu 
düğmeye üçüncü kez basın. Sağlık fonksiyonunu başlatmak için düğmeye 

dördüncü kez basın; LCD ekranında " " çıkacaktır. Yukarıdaki işlemi 
tekrarlamak için bu düğmeye tekrar basın. 
 

● Bu fonksiyon, modellerin sadece bir kısmı için geçerlidir. 
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Uzaktan kumanda üzerindeki tuşlar 
14 LIGHT  düğmesi  

İç ortam ünitesindeki ekran ışığını kapatmak için bu düğmeye basın. Uzaktan 

kumanda üzerindeki " " simgesi kaybolur. Ekran ışığını açmak için bu 

düğmeye tekrar basın, " " simgesi görüntülenir. 

 

 

15 TEMP  düğmesi  
 

Bu düğmeye basarak iç ortam ünite ekranında; iç ortam ayar sıcaklığı, iç ortam 
sıcaklığı veya dış ortam sıcaklığını görebilirsiniz. Uzaktan kumanda üzerindeki 
ayar aşağıdaki gibi döngüsel olarak seçilir: 
  
 

 
 

 “ ” seçildiğinde veya uzaktan kumanda ekranında görüntü yoksa, iç 
ünitenin sıcaklık göstergesi sıcaklık ayarını gösterir. 

 “ ” seçildiğinde veya uzaktan kumanda ekranında görüntü yoksa, iç 
ünitenin sıcaklık göstergesi iç ortam sıcaklığını gösterir. 

 “ ”seçildiğinde veya uzaktan kumanda ekranında görüntü yoksa, iç 
ünitenin sıcaklık göstergesi dış ortam sıcaklığını gösterir. 

 
Not: 
 Bazı modellerde dış ortam sıcaklık göstergesi yoktur. Bu durumda, iç 

ünite " " sinyali alır ve iç ortam ayar sıcaklığını gösterir. 

 Üniteyi açtığınızda, varsayılan olarak ayarlanan sıcaklık görüntülenir. 
Uzaktan kumanda ekranında ise görüntüleme yoktur. 

 Sadece iç ünitesinde ikili-8 ekran bulunan modeller içindir. 

 İç ortam veya dış ortam sıcaklığını görüntülenmesini seçerken, iç ortam 
sıcaklığı göstergesi, ilgili sıcaklığı görüntüler ve ardından otomatik olarak 
üç veya beş saniye sonra da ayarlanan sıcaklık değerine döner. 
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Birlikte kullanılan tuş fonksiyonları 
 
 
 

Soğutma modunda, enerji tasarrufu fonksiyonunu açmak veya kapatmak için "TEMP" 
ve "CLOCK" düğmelerine aynı anda basın. Enerji tasarrufu fonksiyonu başlatıldığında, 
uzaktan kumanda ekranında "SE" görüntülenecek ve klima, en iyi enerji tasarruf 
etkisine ulaşmak için fabrika ayarlarına göre belirlenen sıcaklığı otomatik olarak 
ayarlayacaktır. Enerji tasarrufu fonksiyonundan çıkmak için "TEMP" ve "CLOCK" 
düğmelerine aynı anda basın. 

Not: 
 Enerji tasarrufu fonksiyonunda, fan hızı varsayılan olarak otomatik hızda çalışır, 

ayrıca ayar yapılamaz.  

 Enerji tasarrufu fonksiyonunda, sıcaklık ayar değeri değiştirilemez. "TURBO" 
düğmesine bastığınızda, uzaktan kumanda sinyal göndermeyecektir. 

 Uyku fonksiyonu ve enerji tasarrufu fonksiyonu aynı anda çalışamaz. Enerji 
tasarrufu fonksiyonu soğutma modundayken başlatılmışsa, uyku düğmesine 
basarak enerji tasarrufu fonksiyonunu iptal edebilirsiniz. Uyku modu, soğutma 
modunda çalışırken seçilmişse, enerji tasarrufu fonksiyonu uyku fonksiyonunu iptal 
edecektir. 

 

 

 
 

Çocuk kilidi fonksiyonunu açmak veya kapatmak için "▲" ve " " düğmelerine aynı 

anda basın. Çocuk kilidi fonksiyonu açık olduğunda, uzaktan kumanda ekranında " " 
simgesi görüntülenir. Uzaktan kumandayı çalıştırırsanız, üniteye sinyal göndermeksizin  

" " simgesi üç kez yanıp sönecektir. 

 

 
KAPALI durumunda, sıcaklık göstergesini ℃ ve ℉ arasında değiştirmek için " " ve 
"MODE" düğmelerine aynı anda basın. 

 
 

 

Sıcaklık göstergesi değiştirme fonksiyonu  

 

Enerji Tasarruf Fonksiyonu 

Çocuk kilidi fonksiyonu 

 



Çalıştırma rehberi 
 

1. Enerji verdikten sonra, klimayı açmak için uzaktan kumanda 

üzerindeki "ON / OFF" düğmesine basın. 

2. OTOM., SOĞUTMA, KURUTMA, FAN, ISITMA modlarından istediğiniz 

birini seçmek için "MODE" düğmesine basın. 

3. İstediğiniz sıcaklığı ayarlamak için "▲" veya "  " düğmesine 

basın. (Otomatik modda sıcaklık ayarı yapılamaz). 

4. İstenen fan hızını; Otomatik, düşük hız, düşük-orta hız, orta hız, 

orta-yüksek hız, yüksek hız arasından seçmek için ayarlamak için 

"FAN" düğmesine basın:  

5. Fan üfleme açısını seçmek için " " düğmesine basın.. 
 

Uzaktan kumanda pillerinin değiştirilmesi  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

9 

1. Kapağı (Şekil 1'de gösterildiği gibi ①) ok yönünde kaldırın. 

2. Orijinal pilleri çıkarın (Şekil 1'de gösterildiği gibi ②). 

3. İki adet 7# (AAA 1,5V) kuru pili yerleştirin ve “+”ve “-” kutupların  doğru 

konumda olduğundan emin olun (Şekil 2'de gösterildiği gibi ③). 

4. Kapağı yerine takın (Şekil 2'de gösterildiği gibi ④). 

Şek.1 
Şek.2 

UYARILAR 

 Çalıştırma sırasında, uzaktan kumanda sinyal vericisini iç ünite 
üzerindeki alıcıya doğru tutun. 

 Verici ile alıcı arasındaki mesafe 8 metreden fazla olmamalı ve 
aralarında herhangi bir engel bulunmamalıdır. 

 Sinyaller, floresan lamba veya telsiz telefonun bulunduğu odadaki 
kolayca parazit yapabilir; Uzaktan kumanda, çalışma sırasında iç 
üniteye yakın olmalıdır. 

 Değiştirme gerektiğinde aynı modeldeki yeni pilleri kullanın. 

 Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacaksanız, pillerini çıkarın. 

 Uzaktan kumandadaki ekran bulanıksa veya ekran yoksa, lütfen pilleri 
değiştirin. 



SATIŞ SONRASI HİZMETLER BİLGİSİ: 
Servis ihtiyacınız için lütfen așağıdaki adresten firmamıza ulașınız. 
ALARKO CARRIER SAN. TİC. A.Ş. SATIŞ SONRASI HİZMETLER DEPARTMANI. 

ADRES: GOSB - Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Cad. 41480 Gebze - 
KOCAELİ 
TELEFON: +90 262 648 60 00 
FAKS: +90 262 648 60 08  .
 www.alarko-carrier.com.tr / info@alarko-carrier.com.tr



: GOSB - Gebze Org. San. Bölgesi, Ş. Bilgisu Cad.  41480 Gebze-KOCAELİ
  Tel: (0262) 648 60 00 - Fax: (0262) 648 60 08
: Sedat Simavi Sok. No: 48, 06550 Çankaya - ANKARA
  Tel: (0312) 409 52 00 - Fax: (0312) 440 79 30
: Şehit Fethibey Cad. No:55, Kat:13, 35210 Pasaport - İZMİR
  Tel: (0232) 483 25 60 - Fax: (0232) 441 55 13
: Ziyapaşa Bulvarı Çelik Ap. No : 25/5-6, 01130 ADANA
  Tel: (0322) 457 62 23 - Fax: (0322) 453 05 84
: Mehmetçik Mahallesi Aspendos Bulvarı No: 79/5 - ANTALYA
  Tel: (0242) 322 00 29 - Fax: (0242) 322 87 66
: 444 0 128

İSTANBUL  

ANKARA

İZMİR

ADANA

ANTALYA

MDH
web: www.alarko-carrier.com.tr
e-posta: info@alarko-carrier.com.tr




