Használati útmutató
Split Légkondícionáló

Köszönjük, hogy termékünket választotta!
A megfelelő használat érdekében, kérjük figyelmesen olvassa el és tartsa meg ezt az útmutatót!
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Ezen eszköz használata nem javasolt csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességgel rendelkező
személyek, gyermekek, vagy tapasztalatlan felhasználók számára megfelelő felügyelet vagy oktatás nélkül.
A gyermekek folyamatos felügyelete javasolt, hogy ne játsszanak a készülékkel.
Ez az ikon azt jelzi, hogy a termék az Európai Unión belül nem dobható ki egyéb háztartási
hulladék módjára, különleges hulladéknak minősül. A környezet és az egészség megóvása
érdekében gondoskodjon a megfelelő speciális hulladéklerakóba történő eljutattásról. Kérjük
érdeklődjön az eladónál a megfelelő újrahasznosítás érdekében.

JELMAGYARÁZAT

Veszélyes helyzetet jelez, ami halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezet.

Veszélyes helyzetet jelez, ami halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

Veszélyes helyzetet jelez, ami könnyű vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
Fontos, de egészségre nem vagy csak kevésbé veszélyes helyzetet jelez, ami
anyagi kárral járhat.

A WARNING és a CAUTION figyelmeztetések valamelyikének felel meg.

Figyelmeztetések

Felhasználás és karbantartás
Ezen eszközt gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességgel rendelkező személyek
valamint tapasztalatlan felhasználók csak felügyelet vagy megfelelő oktatás esetén használhatják.
Gyermekek ne játsszanak a készülékkel!
A tisztítást és a karbantartást felügyelet nélkül gyermek nem végezheti.
Ne csatlakoztassa a légkondícionálót multi-socket csatlakozóhoz, ez tűzveszélyes.
Tisztítás, karbantartás valamint bármilyen szerelést igénylő művelet elvégzése előtt húzza ki a készüléket,
különben elektronikus sérülést okozhat!
Amennyiben a készülék vezetékei sérültek, csak a gyártó vagy annak szakképzett ügynöke, szerelője
cserélheti ki. A vezetékek cseréje veszélyes.
Ne tisztítsa a készüléket vízzel, vagy más vezető anyaggal! Áramütést okozhat.
Ne fröcsköljön vizet a belső egységre. Áramütést vagy meghibásodást okozhat.
A szűrő eltávolítása esetén ne nyúljon a légterelőkhöz. Balesetveszélyes.
Ne használjon nyílt lángot vagy hajszárítót a készülék szárításához! Tűzveszélyes és a készülék
meghibásodásához vezethet.
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Figyelmeztetések

A karbantartást csak szakképzett szerelő végezheti. A képzetlen karbantartás vagy szerelés sérüléshez és
kárhoz vezethet.
Ne próbálja egyedül megjavítani a készüléket! Áramütéshez vagy kárhoz vezethet. Kérjük, keresse fel az
eladót a javításokhoz!
Ne nyúljon bele és ne helyezzen tárgyat a készülék beszívó nyílásába! Sérüléshez vagy kárhoz vezethet.
Ne akadályozza a levegő be- illetve kifújását a készüléken. Meghibásodáshoz vezethet.
Ne öntsön vizet a távirányítóra! Ez a távirányító meghibásodásához vezethet.
Amennyiben az alábbi esetek bármelyike megtörténne, azonnal kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket,
majd keresse fel az eladót vagy szakképzett klímaszerelőjét:
Az elektromos vezeték sérült, vagy túlmelegszik
A készülék szokatlan hangokat ad ki működése közben
A biztosíték gyakran lekapcsol
A légkondícionáló égett szagot áraszt
A belső egység ereszt vagy csöpög

Amennyiben a készülék nem rendes körülmények között működik, áramütést, tűzveszélyt vagy
meghibásodást okozhat.
Amennyiben vészhelyzet esetén a vész-kikapcsolót használja, a gombot nem vezető eszközzel nyomja meg.
(Semmi képpen ne használjon fémtárgyat a gomb megnyomásához)
Ne lépjen rá és ne helyezzen súlyos tárgyakat a készülékre. Sérülést vagy kárt okozhat.
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Figyelmeztetések

Szerelés
A készülék felszerelését csak képesített szerelő végezheti. A szakképzetlen szerelés sérülést és kárt okozhat.
A készülék szerelése közben a biztonsági előírások betartása kötelező!
A szereléshez a helyi szabályozásoknak megfelelő áramkör és biztosíték szükséges.
Gondoskodjon róla, hogy a biztosíték telepítve legyen. Ennek hiánya működési hibát eredményezhet.
Gonsodkodjon megfelelő kapacitású biztosíték meglétéről. Ügyeljen rá, hogy a készülék megfelelő
közegben, megfelelő hőmérsékleten működjön.
A készüléket megfelelően le kell földelni. Ennek hiánya áramütést okozhat.
Ne használjon képesítetlen elektromos vezetéket.
Győződjön meg róla, hogy az energiaellátás megfelel a készülék követelményeinek. Az instabil
energiaellátás vagy a rossz vezetékek meghibásodást okozhatnak. Kérjük telepítsen megfelelő elektormos
vezetékeket a készülék beszerelése előtt.
Megfelelően kösse be a az elektromos és a földelési vezetékeket.
Szerelés vagy karbantartás előtt győződjön meg róla, hogy a tápegység ki van kapcsolva.

3

Figyelmeztetések

A felszerelés befejezése előtt ne kapcsolja fel az áramkört!
A vezetékek sérülése esetén csak az eladó, annak ügynöke vagy szakképzett szerelője cserélheti ki. A
szakképzetlen kicserélés sérüléshez vezethet.
A hűtőanyag cső hőmérséklete nagyon magas lehet. Kérjük győződjön meg róla, hogy nem érintkezik se
más vezeték, se egyéb tárgy a hűtőanyag csőhöz.
A készüléket a nemzetközi szabályozásoknak megfelelően kell beszerelni.
A felszerelést csak a NEC és a CEC követelményeivel összhangban, szakképzett szerelő végezheti.
A légkondícionáló elsőosztályú elektromos készülék. Földelését csak szakképzett szerelő végezheti.
Győződjön meg róla, hogy a készülék mindig megfelelően le legyen földelve. Ennek hiányában áramütést
okozhat.
A készülék sárga-zöld vezetéke a földelési vezeték. Egyéb célokra nem alkalmazható.
A földelési ellenállásnak meg kell felelnie a nemzetközi szabványoknak.
A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a kapcsoló elérhető maradjon.
A készülék vezetékeinek szerelését csak szakképzett szerelő végezheti.
Amennyiben a készülék vezetékeinek hossza nem elegendő, kérjük keresse meg az eladót a hosszabb
vezetékek beszerzése érdekében. Soha ne próbálja egyedül meghosszabbítani a vezetékeket!
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Figyelmeztetések

A kapcsolóval rendelkező készülékek esetén gondoskodjon róla, hogy a kapcsoló elérhető közelségben van.
A kapcsolóval nem rendelkező készülékek esetén gondoskodjon biztosítékról és az áramkör
megszakításának lehetőségéről.
A készülék szállítását csak szakképzett személyzet végezheti. A szállítás sérülésveszélyes és kárt okozhat.
Olyan helyet válasszon a készüléknek, ami gyermekek vagy háziállatok számára nem elérhető. Amennyiben
ez nem lehetséges, gondoskodjon róla, hogy ne nyúljanak hozzá.
A belső egységet a falhoz közel kell felszerelni.

MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET: (egyes készülékek esetén)
Belső oldal

Külső oldal

Maximális hűtés
Maximális fűtés
Figyelmeztetés:
A működési hőmérséklet (külső hőmérséklet) a hűtéshez -15 és 43 Celsius fok között van. Az elektromos fűtőszál nélküli
készülékek működési hőmérséklete fűtéshez -15 és 24 Celsius fok között van. Az elektromos fűtőszálas készülékek esetén
a fűtési hőmérséklet -20 és 24 Celsius fok között van.

Külső oldal

Belső oldal
Maximális hűtés

Maximális fűtés
Figyelmeztetés:
A működési hőmérséklet (külső hőmérséklet) a hűtéshez -15 és 48 Celsius fok között van. Az elektromos fűtőszál nélküli
készülékek működési hőmérséklete fűtéshez -15 és 24 Celsius fok között van. Az elektromos fűtőszálas készülékek esetén
a fűtési hőmérséklet -20 és + 24 Celsius fok között van.
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Alkatrészek nevei
Levegő bemenet

BELSŐ EGYSÉG

Panel
Szűrő
aux. gomb

Vízszintes terelő
Levegő kimenet

Távirányító

Figyelem!

A képek csak illusztrációk, az egységek valódi kinézete a képektől eltérhet.
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Alkatrészek nevei
KIJELZŐ
(Egyes készülékekhez)

(Egyes készülékekhez)
Bekapcsolás jelző

Hűtés kijelző

Adóvevő ablak

Hőmérséklet
Fűtés kijelző

Kijelző
Hűtés kijelző
Fűtés kijelző

Hőmérséklet

Szárítás
jelző

Kijelző
Bekapcsolás jelző
Szárítás
jelző

(Egyes készülékekhez)
Kijelző

Hőmérséklet

Állapot LED kijelző:
Zöld-bekapcsolva
Piros- kikapcsolva

Adóvevő
ablak

Üzemmód LED kijelző:
Fehér-W- hűtés
Piros-R- fűtés
Zöld-G- szárítás
(Egyes készülékekhez)

Kijelző
Hőmérséklet

Adóvevő
ablak

Adóvevő
ablak

Állapot LED kijelző:
Zöld-bekapcsolva
Piros- kikapcsolva
Üzemmód LED kijelző:
Fehér-W- hűtés
Piros-R- fűtés
Narancssárga-O- szárítás
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A távirányító gombjai
Be/Ki kapcsolás
Üzemmód
Ventillátor

Légkeverés
Turbó
Fel/Le gomb
Alvó mód
Idő
’I feel ’ üzemmód
Fény
Óra
Időzítés

KIJELZŐ

Üzemmódok

I feel

Ventilátor-sebesség
Jel
Turbó
8 °C funkció
Beállított hőmérséklet

Auto
Hűtés
Szárítás
Ventilátor
Fűtés

Beállított idő
Időzítő Be/Ki

Óra

Gyerekzár
Fel/Le légkeverés

Alvás
Fény

Hőmérséklet kijelzés

Beállított hőm.
Külső hőm.

Belső hőm.
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A távirányító gombjainak bemutatása
Figyelem:Ez egy általános multifunkcionális távirányító, melyet különböző típusú légkondícionálókhoz
használunk. Amennyiben a távirányítón olyan gombot nyom meg, amely funkcióval a készülék nem
rendelkezik, a készülék nem fog reagálni és az addigi üzemmódban fog tovább működni.
Miután az áramellátás be van kapcsolva, a légkondícionáló egy hangot fog kiadni. A működés-kijelző
piros fénnyel világít, és ON (bekapcsolva) helyzetet jelöl. Ezek után a távirányítóval működtetheti a
készüléket.
Ha a készülék be van kapcsolva (ON), a Jel gomb
megnyomásával a távirányítón lévő ikon
villan egyet, a légkondícionáló pedig egy hangot ad ki. Ezzel ellenőrizheti a készülék és a távirányító
közötti kommunikációt. Ha a készülék ki van kapcsolva (OFF) a beállított hőmérséklet és az idő látható
a kijelzőn. Amennyiben az időzítő vagy a világítás funkciók be vannak kapcsolva, ezek ikonjai is
láthatóak lesznek. Ha a készülék be van kapcsolva, a beállított funkciók akkor is látszanak.

Ezzel a gombbal be- és kikapcsolhatja a légkondícionálót. Miután a készülék be van kapcsolva, a
működésjelző a készüléken ON-bekapcsolva (típustól függően zöld vagy narancssárga) jelet mutat. A
belső egység egy hangot fog kiadni.

Nyomja meg ezt a gombot a kívánt működési üzemmód kiválasztásához.

Az AUTO-automata üzemmód kiválasztásával a készülék a gyári beállítások szerint fog működni. A
hőmérsékletet nem lehet kézzel beállítani és nem is kerül kijelzésre. Nyomja meg a FAN gombot a
ventilátor sebességének állításához. Nyomja meg a SWING gombot a légterelők bekapcsolásához.
A COOL-hűtés gomb megnyomásával a készülék hűtés üzemmódba áll. A kijelzőn a hűtés ikon kerül
megjelenítésre. Nyomja meg a Fel/Le gombokat
a hőmérséklet állításához. Nyomja
meg a FAN gombot a ventilátor sebességének állításához. Nyomja meg a SWING gombot a légterelők
bekapcsolásához.
A DRY- szárítás gomb megnyomásával a készülék szárítás üzemmódba áll. A ventilátor sebessége
ilyenkor nem állítható. Használja a SWING gombot a légterelők állításához.
A FAN- ventilátor gomb megnyomásával a készülék ventilátor üzemmódba áll. Ilyenkor a hűtés és fűtés
funkciók ki vannak kapcsolva, a készülék csak a levegőt fogja keverni.
A HEAT-fűtés gomb megnyomásával a készülék fűteni kezd. Használja a fel/le valamint a FAN és a
SWING gombokat a hőmérséklet és légterelés beállításához.
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FIGYELEM: A kizárólag hűtés funkcióval rendelkező készülékek esetén a fűtés gomb nem működik, a
készülék az addigi üzemmódban fog tovább működni.
FIGYELEM: A hideg levegő fújásának elkerülése érdekében HEAT- fűtés üzemmódban a készülék 1-5
percet várakozni fog, mielőtt a légkeverést megkezdené. A felmelegedési idő készülékenként eltérhet,
és függ az aktuális külső és belső hőmérséklettől.
Az ajánlott beállított hőmérséklet 16 és 30 °C között van. Használja a távirányító gombjait a kívánt
ventilátor-sebesség és légterelés beállításához!

Ennek a gombnak a megnyomásával léptethet a ventilátor sebességei között ebben a sorrendben:
Automata; alacsony; közepes; magas.

Figyelem: Az AUTO-automata sebesség kiválasztásával a készülék magától állítja be a ventilátor
sebességét. DRY-szárítás üzemmódban a ventilátor alacsony sebességgel működik.

Ennek a gombnak a megnyomásával léptethet a légterelő állásai között ebben a sorrendben:
Automata
Fix
megállítás-no display

Automata módban a légterelő teljesen fel, majd teljesen le állások között fog mozogni.
A Fix beállításoknál a légterelő a kijelzett szögbe fog beállni és ott fog maradni.
A többállású Fix beállításnál a légterelő a kijelzésre kerülő állások között fog mozogni.
Tartsa lenyomva a
gombot, hogy manuálisan beállítsa a kívánt szöget. Mikor a légterelő a
kívánt szögbe ér, engedje el a gombot és a légterelő ott fog maradni.

Figyelem: A

gombok nem minden készüléken működnek. Amennyiben készüléke nem
képes a kiválasztott légterelési módra, a gomb megnyomása nem vezet eredményre.
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A COOL-hűtés vagy HEAT-fűtés üzemmódok alatt nyomja meg a
gombot a TURBO gyorshűtés vagy gyors-fűtés funkció bekapcsolásához. Nyomja meg újra a gombot a gyors üzemmód
befejezéséhez. Amikor a TURBO be van kapcsolva, az ikon a kijelzőn megjelenítésre kerül.

Nyomja meg a fel/le gombokat (
)a hőmérséklet beállításához. Minden gombnyomás 1 °C-al
növeli vagy csökkenti a beállított hőmérsékletet. Tartsa nyomva a fel/le gombokat több mint két
másodpercig, és a beállított hőmérséklet gyorsan növekedni/csökkenni fog. Engedje fel a gombot a
kívánt hőmérséklet beállításához. AUTO üzemmódban a hőmérséklet nem állítható.
Az időzítő (TIMER ON/OFF) és az óra (CLOCK) beállításánál használja a fel/le gombokat az idő
beállításához. (Lásd: Időzítő, Óra beállítása)

A COOL-hűtés, HEAT- fűtés és DRY- szárítás üzemmódok közben nyomja meg a
gombot
az
alvó állapot bekapcsolásához. Az alvó ikon kijelzésre kerül a kijelzőn. Nyomja meg ismét a gombot az
alvó állapot kikapcsolásához.

Ennek a gombnak a megnyomásával láthatja a beállított hőmérsékletet, a belső hőmérsékletet, külső
hőmérsékletet a belső egység kijelzőjén. A távirányítón a beállítások az alábbiak szerint léptethetők:

A
kiválasztásával vagy a no display kiválasztásával a belső egység kijelzője a beállított
hőmérsékletet mutatja.
A

kiválasztásával a távirányítón, a belső egység kijelzője a belső hőmérsékletet mutatja.

A

kiválasztásával a távirányítón, a belső egység kijelzője a külső hőmérsékletet mutatja.

FIGYELEM: Néhány készüléken a külső hőmérsékleti adatok nem elérhetők. Ilyenkor a külső
hőmérséklet ikon kiválasztásával is a belső hőmérsékletet fogja jelezni a készülék.
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Az alapértelmezett hőmérséklet ami kijelzésre kerül a beállított hőmérséklet. Egyes készülékek
távirányítóján vagy belső egységén nincsen kijelző.
Egyes készülékek nem rendelkeznek a dual-8 kijelzővel.
Amikor a kijelzendő hőmérsékleteket megnézi, a kijelző pár másodpercig a kívánt hőmérsékletet
mutatja. Rövid idő után a kijelző automatikusan visszavált a beállított hőmérséklet kijelzésére.

Nyomja meg ezt a gombot az I FEEL (érzem) funkció bekapcsolásához. Az I FEEL ikon (
)
kijelzésre kerül a távirányítón. A funkció bekapcsolásával a légkondícionáló a gomb megnyomásakor
érzékelt hőmérsékletre fogja állítani a beállított hőmérsékletet. Nyomja meg ezt a gombot ha úgy érzi,
a hőmérséklet ideális az ön számára. Nyomja meg ismét a gombot a funkció kikapcsolásához.
Figyelem: Az I FEEL funkció bekapcsolása előtt tartsa a közelében a távirányítót. Ne tegye a távirányítót
túlságosan meleg vagy hideg környezetbe, a helytelen hőmérséklet érzékelésének elkerülése céljából.

Nyomja meg ezt a gombot a kijelző világításának be- és kikapcsolásához. A
megjelenítésre kerül.

ikon

Nyomja meg ezt a gombot, hogy beállítsa az óra idejét. A
ikon villogni fog. Nyomja meg 5
másodpercen belül a fel/le gombokat az idő beállításához. Tartsa nyomva a fel/le gombokat az idő
gyors állításához. Engedje el a gombot amikor az időt beállította. Miután beállította az időt, nyomja
meg ismételten a
gombot az óra beállításának befejezéséhez. Az ikon abbahagyja a
villogást.
FIGYELEM: Az időkijelzés 24 órás formátumban történik. Az idő beállítása során két gomb megnyomása
között 5 másodpercnél hosszabb idő nem telhet el, különben a készülék kilép az állítás funkcióból.

TIMER ON- időzítés be gomb. Nyomja meg ezt a gombot időzítés beállításához. Az óra ikon a kijelzőről
eltűnik és helyette az ON felirat kezd villogni. Használja a fel/le gombokat az időzítő beállításához.
Minden egyes gombnyomással 1 percet állíthat az időzítőn. Tartsa lenyomva a fel/le gombokat az idő
gyors állításához. Engedje fel a gombot a kívánt idő beállítása után. Nyomja meg újból a TIMER ON
gombot az időzítő beállításának véglegesítéséhez. Az ON felirat abbahagyja a villogást, és helyette
újból az óra ikon lesz látható a kijelzőn. Ha az időzítő be van állítva, nyomja meg ismét a TIMER ON
gombot az időzítés kikapcsolásához.
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FIGYELEM: A be és kikapcsolt állapotban egyszerre tudja beállítani az időzítés be illetve kikapcsolását.
Mielőtt az időzítőt beállítaná, kérjük állítsa be az órát a pontos időre. A TIMER ON és TIMER OFF
funkcióval állíthatja be a légkondícionáló időzítet működését. Az ON és OFF gombok nincsenek hatással
az időzítőre. Amennyiben nincs szüksége erre a funkcióra, kérjük használja a távirányítót a
kikapcsolásához.

HEALTH FUNCTION: Egészséges funkció
Egészséges funkció. A gomb megnyomásával az egészséges funkció be illetve kikapcsolható. A készülék
kikapcsolása a HEALTH funkciót is kikapcsolja. Ez a funkció nem minden készüléken elérhető.

Gombkombinációk működésének bemutatása
ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD
Hűtés üzemmódban nyomja meg egyszerre a TEMP és CLOCK gombokat az energiatakarékos üzemmód
aktiválásához/kikapcsolásához. Amikor az energiatakarékos üzemmód be van kapcsolva az SE felirat
megjelenik a kijelzőn, és a készülék automatikusan energiatakarékos módba kerül. Nyomja meg ismét a
TEMP és CLOCK gombokat egyszerre, hogy kikapcsolja az energiatakarékos üzemmódot.
FIGYELEM:
Energiatakarékos üzemmódban a ventilátor sebessége automatikus, nem állítható.
Energiatakarékos üzemmódban a hőmérséklet nem állítható. A TURBO üzemmódnak nincs hatása.
Az Alvó üzemmód és az energiatakrékos üzemmód nem használható egyszerre. Energiatakarékos
üzemmódban az alvó üzemmód gombja kikapcsolja az energiatakarékos üzemmódot. Alvó
üzemmódban az energiatakarékos üzemmód gombkombinációja kikapcsolja az alvó funkciót.
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8°C-os FŰTÉSI ÜZEMMÓD
Fűtés üzemmódban nyomja meg egyszerre a TEMP és a CLOCK gombokat, hogy bekapcsolja a 8 fokos
fűtés funkciót. A
és 8°C ikonok meg fognak jelenni a kijelzőn, és a készülék 8 fokra fogja
állítani a fűtést. Nyomja meg ismét a TEMP és CLOCK gombokat a 8 fokos fűtés funkció
kikapcsolásához.
FIGYELEM:
A 8°C- os üzemmódban a ventilátor sebessége automata üzemmódban van és nem állítható.
A 8°C-os üzemmódban a hőmérséklet nem állítható. A turbo üzemmód nem működik.
A 8°C-os üzemmód és az alvó funkció egyszerre nem működnek. Az egyik üzemmódban a másik gomb
megnyomása kikapcsolja az addigi üzemmódot.
A °F kijelzési módban a kijelzó 46°F-et fog jelezni.

GYERMEKZÁR FUNKCIÓ
Nyomja meg a
(fel/le) gombokat egyszerre, hogy bekapcsolja a gyermekzárat. A
gyermekzár bekapcsolásakor a kijelzőn a
ikon jelenik meg. Ha a gyermekzár be van
kapcsolva, a távirányító nem küld jelet a készülék felé. Nyomja meg ismételten a fel/le gombokat
egyszerre, hogy kikapcsolja a gyermekzárat és újra működésbe hozza a távirányítót.

HŐMÉRSÉKLET KIJELZÉS VÁLTOZTATÁSA
Az OFF (kikapcsolva) állapotban nyomja meg egyszerre a
Celsius és Fahrenheit (°C és °F) kijelzése között.

és MODE gombokat, hogy váltson a

WIFI FUNKCIÓ
Nyomja meg egyszerre a MODE és TURBO gombokat a wifi funkció be és kikapcsolásához. Amikor a wifi
funkció be van kapcsolva, a WiFi ikon jelenik meg a kijelzőn. Tarsa nyomva legalább 10 másodpercig
egyszerre a MODE és TURBO gombokat, és a készülék egy wifi reset kódot küld, majd a wifi funkció
bekapcsol. A távirányító bekapcsolása esetén a wifi funkció alapértelmezetten be van kapcsolva.
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Felhasználói segédlet
1. Miután a készülék áramellátása biztosítva van, nyomja meg az ON/OFF (be/ki) gombot a
légkondícionáló bekapcsolásához.
2. Nyomja meg a MODE gombot, hogy léptessen a kívánt üzemmódok között (Automata, Hűtés,
Szárítás, Ventilátor, Fűtés)
3. Használja a fel/le gombokat a kívánt hőmérséklet beállításához. (A hőmérséklet nem állítható
automata üzemmódban)
4. Használja a FAN (ventilátor) gombot a ventilátor sebességének beállításához. (automata,
alacsony,közepes,magas)
5. Használja a SWING (légterelő) gombot a kívánt dőlésszög beállításához.

A távirányító elemeinek cseréje
Csúsztassa el a távirányító hátoldalát az elemek cseréjéhez!

FIGYELEM:
Működtetéshez irányítsa a távirányítót a készülékre és úgy használja a gombokat.
A távirányító és a készülék között a megfelelő működéshez maximum 8 méteres távolság lehet.
Ügyeljen rá, hogy a távirányító és a készülék között akadálymentes legyen a tér.
A távirányító jeleit könnyen zavarhatják a foszforeszkáló lámpák, vezeték-nélküli telefonok. A
távirányító és a készülék legyenek egymáshoz közel amikor használja őket.
Amikor szükséges, cserélje ki a távirányító elemeit!
Ha hosszú időn át nem használja a távirányítót, vegye ki az elemeket.
Ha a távirányító kijelzője nem tisztán kivehető, vagy egyáltalán nem látszik, cserélje ki az elemeket!
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Távirányító elvesztése

Ha a távirányító elveszett vagy megsérült, használja a kisegítő gombot a légkondícionáló készüléken,
hogy be és kikapcsolhassa azt. Részletes működés: Ahogy az ábrán látható, nyissa fel a panelt, és
használja az aux. (kisegítő) gombot a készülék be illetve kikapcsolásához. Ha a készülék a kisegítő
gombbal van bekapcsolva, automatikus üzemmódban fog működni.
Kisegítő gomb

Figyelem! Használjon nem-vezető tárgyat a gomb megnyomásához! Soha ne használjon fém tárgyat a
megnyomáshoz.

Tisztítás és karbantartás

Figyelem! Tisztítás vagy karbantartás előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket! Az áram alatt
lévő készülék áramütést okozhat!
Ne tisztítsa vízzel a készüléket az áramütés elkerülése érdekében!
Ne használjon erős vegyszereket a tisztítás során!

A készülék felszínének tisztítása
Ha a készülék felszíne tisztításra szorul, használjon száraz vagy enyhén nedves puha rongyot a
tisztításhoz!
FIGYELEM!
Ne vegye le a panelt ha a készüléket tisztítja!
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Tisztítás és karbantartás
A szűrő tisztítása:
Panel kinyitása:
Húzza ki a panelt a képen látható
szögig, hogy levehesse azt.

Szűrő tisztítása:
Használjon portörlőt vagy vizet, hogy
megtisztítsa a szűrőt!
Ha a szűrő nagyon koszos, tisztítsa meg
vízzel, majd száraz hűvös helyen szárítsa
meg a szűrőt!

Szűrő eltávolítása:
A képen látható módon szedje ki
a készülékből a szűrőt!
Szűrő visszahelyezése:
Helyezze vissza a szűrőt, majd zárja be
szorosan a panelt!

Figyelem!
A szűrőt legalább három havonta tisztítsa meg! Ha a környezet a szokásosnál porosabb, tisztítsa
gyakrabban a szűrőt!
A szűrő eltávolítása esetén ne érjen a légterelőkhöz, mert könnyen megsérülnek.
Ne használjon nyílt lángot vagy hajszárítót a készülék szárításához! Tűzveszélyes.
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Tisztítás és karbantartás
Figyelem! Használat előtt ellenőrizze:
1. Ellenőrizze, hogy a levegő beszívója akadálymentes legyen!
2. Ellenőrizze, hogy a vezetékek, légterelők és a konnektor megfelelő állapotban
legyenek!
3. Ellenőrizze, hogy a szűrő tiszta legyen!
4. Ellenőrizze, hogy az elszívó cső nem sérült-e!

Figyelem! Használat után ellenőrizze:
1. Húzza ki az elektromos vezetéket!
2. Tisztítsa meg a szűrőt és a belső panelt!
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Hibás működés felismerése
Általános hibák azonosítása
Kérjük ellenőrizze az alábbi táblázatban található általános hibákat mielőtt karbantartást kérne. Ha a
hiba az ajánlott műveletek elvégzése után is fennáll, kérjük keresse fel az eladót vagy szerelőt.

HIBA:
A készülék
nem érzékeli
a távirányító
jeleit, vagy a
távirányító
nem
működik.

A készülék
nem fúj ki
levegőt

ELLENŐRIZZE:

MEGOLDÁS:

A távirányító jelét nem zavarja-e erős
elektormos mező vagy jeladó

Húzza ki a vezetéket, várjon legalább 3 percet,
majd ismét kapcsolja be.

A távirányító megfelelő közelségben van-e

Kerüljön 8 méteres távolságon belülre

A jel nincs-e akadályozva

Távolítsa el az akadályokat

A távirányító a készülékre mutat –e

Mutasson a távirányítóval a készülékre

Megfelelően működik-e a távirányító, nem
zavaros-e a kijelző

Ellenőrizze az elemek állapotát. Ha szükséges,
cserélje ki az elemeket

Működik-e a távirányító kijelzője

Cserélje ki az elemeket

Nincs-e a szobában foszforeszkáló lámpa

Menjen közelebb a készülékhez, vagy
kapcsolja ki a lámpát

A levegő bemenet nincs-e akadályozva

Távolítsa el az akadályt

Fűtés módban a belső hőmérséklet nem
egyezik-e a beállított hőmérséklettel

A kívánt hőmérséklet elérésekor a készülék
nem üzemel tovább.

A fűtés üzemmód nem épp csak most lett-e
bekapcsolva

Várjon amíg a készülék felmelegszik.
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HIBA:

ELLENŐRIZZE:

MEGOLDÁS:

Áramszünet?

Várjon amíg elmúlik

Kihúzódott a kábel

Dugja vissza a kábelt

A biztosíték lekapcsol, vagy kiégett

Cseréltesse ki a szerelővel

A vezetékek hibás működése

Cseréltesse ki a szerelővel

A készülék kikapcsolás után rögtön
visszakapcsolt

Várjon 3 percet, majd kapcsolja vissza a
készüléket

Megfelelő funkció van –e kiválasztva a
távirányítón?

Állítsa be újra a funkciót

Pára jön ki a
készülékből

Magas a belső hőmérséklet vagy páratartalom

Idővel a pára el fog tűnni

A beállított
hőmérséklet
nem
módosítható

A készülék nincs-e automata üzemmódban

A hőmérséklet automata üzemmódban nem
módosítható.

A
hűtés/fűtés
hatásfoka
nem
megfelelő

Nem alacsony-e a feszültség

A készülék
nem
működik

Állítsa a kívánt hőmérsékletet az ajánlott 16°C
és 30°C közé!

A kívánt hőmérséklet meghaladja a
hőmérsékletet

Várjon amíg a feszültség visszaáll a normális
szintre
Tisztítsa ki a szűrőt

Koszos a szűrő

Állítsa be megfelelően a hőmrésékletet.

A beállított hőmérséklet megfelelő-e

Csukja be az ablakot/ajtót

Ablak vagy ajtó nincs-e nyitva
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HIBA:

ELLENŐRIZZE:

MEGOLDÁS:

A készülék
furcsa szagot
áraszt

Biztosan a készülék árasztja-e a szagot

Távolítsa el a szag forrását vagy tisztítsa meg a
szűrőt!

A készülék
hirtelen
furcsán kezd
működni

Nincs-e interferencia pl. vihar, vagy
vezetéknélküli eszközök

Kapcsolja ki, húzza ki majd dugja vissza és
kapcsolja be újból a készüléket

„Csorgó víz”
hangot ad ki
a készülék

Be vagy ki van-e éppen kapcsolva a készülék

Bekapcsolt állapotban a csorgó hang a
hűtőközeg folyása a rendszerben. Ez normális.

Recsegő
hang

Be vagy ki van-e éppen kapcsolva a készülék

Ezt a készülék mozgó alkatrészei okozhatják
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Hibás működés felismerése
Hibakód
Ha a készülék állapota nem megfelelő, a belső egység kijelzőjén villogni fog a megfelelő hibakód. Kérjük
használja az alábbi táblázatot a hiba azonosításához.

Hibakód

Helyreállítás

E5

A készülék újraindításával megszűnik. Ha mégsem, keresse fel az eladót vagy szerelőt

E8

A készülék újraindításával megszűnik. Ha mégsem, keresse fel az eladót vagy szerelőt

U8

A készülék újraindításával megszűnik. Ha mégsem, keresse fel az eladót vagy szerelőt

H6

A készülék újraindításával megszűnik. Ha mégsem, keresse fel az eladót vagy szerelőt

E6

A készülék újraindításával megszűnik. Ha mégsem, keresse fel az eladót vagy szerelőt

C5

Kérjük keressen fel szakképzett szerelőt!

F0

Kérjük keressen fel szakképzett szerelőt!

F1

Kérjük keressen fel szakképzett szerelőt!

F2

Kérjük keressen fel szakképzett szerelőt!

Figyelem!
Bármilyen más hibakód megjelenése esetén keresse fel az eladót vagy a szakképzet szerelőt!

Figyelem! Amennyiben az alábbi esetek közül bármelyik megtörténik, azonnal kapcsolja ki és
áramtalanítsa a készüléket, majd keresse fel az eladót vagy szakképzett szerelőt!
Az elektromos vezeték sérült vagy túlmelegszik
Szokatlan hangokat ad ki a készülék működés közben
A biztosíték gyakran lekapcsol
A légkondícionáló égett szagot áraszt
A belső egység csöpög, ereszt
Ne próbálja meg maga megjavítani vagy szállítani a készüléket. A készülék nem megfelelő állapotban
történő használat esetén működési hibát, tűzveszélyt vagy áramütést okozhat!
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