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Ne kösse a klímaberendezést univerzális konnektorba, mivel tűzveszélyes lehet.
A légkondicionáló tisztítása során húzza ki a berendezést a konnektorból, mivel
áramütést okozhat.
Ha a beltéri egységet víz éri, az áramütést vagy üzemzavart okozhat.
A távirányítót tartsa távol víztől, mivel az elázása meghibásodást okozhat.
Ne próbálja meg a klímaberendezést megszerelni, áramütést vagy károsodást okozhat.
Lépjen kapcsolatba szállítójával, ha javításra van szüksége.
A levegő be- és kiáramlását ne akadályozza, mivel ez meghibásodást okozhat.
Ha a berendezés áthelyezésére van szüksége, lépjen kapcsolatba szakemberrel.
Ne álljon rá, illetve ne helyezzen nehéz tárgyakat a kültéri egység felületére.
Ne helyezze ujját vagy apró tárgyakat a levegő áramlásának útjába.
Vigyázzon, hogy a berendezés megfelelően legyen földelve, mivel a helytelen földelés
áramütést okozhat.
Kérjük, szerelje be a berendezés kapcsolóját, mivel nélküle üzemzavar várható.
Bízza a beszerelési és karbantartási munkákat szakemberre.

Működés
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Ne vágja el vagy sértse meg a készülék kábeleit. Ha mégis megsérülnének, kérje
szakember segítségét a cseréhez.
A lamella megfelelő dőlésszögének beállításához használja a távirányítót.
Ne nyúljon a készülék légkimeneteli nyílásába.
Ne irányítsa a levegőfújást közvetlenül állatokra vagy növényekre, mivel rossz
hatással lehet rájuk.
Ne irányítsa a levegőfújást közvetlenül magára hosszú ideig, mivel egészségügyi
gondokat okozhat.
Ne használja a készüléket egyéb célokra például ruhaszárításra, ételek hűtésére..stb.
Ha a készüléket víz éri, az áramütést, üzemzavart okozhat.
Ne helyezzen sütőt közvetlenül a készülék közelébe.

Működési elv
Hűtés
A készülék a helység hőjét a kültéri egységbe továbbítja. Ekkor a beltéri hőmérséklet
csökken. A hűtés hatékonysága függ a külső hőmérséklettől

Fagymentesítés
Ha a készülék COOL (hűtés) üzemmódban, alacsony beállított hőmérséklettel működik, a
hőcserélőben jég keletkezik. Ha a hőcserélő hőmérséklete 0°C alá csökken, a készülék
automatikusan leáll, hogy megvédje a készüléket.

Fűtés
A készülék kintről hőt vesz fel és a beltéri egységbe továbbítja azt. Ekkor a beltéri
hőmérséklet nő. A fűtés hatékonysága függ a külső hőmérséklettől.

Kiolvasztás






Ha a külső hőmérséklet alacsony, de a páratartalom magas, hosszabb működés esetén
jég képződhet a kültéri egységen, ami befolyásolja a fűtés hatékonyságát. Ekkor a
kiolvasztás funkció automatikusan elindul és a fűtés 8-12 percre leáll.
Automatikus kiolvasztás alatt, a bel-és kültéri egység ventilátora leáll.
Automatikus kiolvasztás alatt, a beltéri egység jelzőlámpája világít és a kültéri egység
gőzt bocsáthat ki. Ez nem üzemzavar, hanem a kiolvasztás funkció működése.
A kiolvasztás befejezése után, a fűtés automatikusan helyreáll.

Anti-cool (hideg ellenes) funkció
Fűtés üzemmódban, ha a beltéri egység elér egy bizonyos hőfokot, a ventilátor leáll, hogy
megakadályozza
a
hideg
beáramlását
(mintegy
2
perc).
Ez három esetben történhet meg: 1.Fűtés elindítása után; 2.Automatikus kiolvasztás után;
3.Alacsony hőmérsékletű fűtés beállítása után

Automatikus fűtés kikapcsolás után
A következő esetekben a beltéri egység kikapcsolás után is fűt egy rövid ideig, hogy
megszabaduljon a készülékben maradt hőtől:
1. HEAT (fűtés) üzemmódban a hőmérséklet elérte a beállított értéket, a kompresszor
leáll, de a beltéri egység ventilátora további 60 másodpercig üzemel.
2. HEAT (fűtés) üzemmódban a készülék kikapcsolása után a kompresszor leáll, de a
beltéri egység ventilátora további 10 másodpercig üzemel.

Működési hőmérséklet táblázat
Maximum hűtés
Maximum fűtés

Beltéri oldal DB/WB (°C)
32/23
27/-

Kültéri oldal DB/WB (°C)
43/26
24/18

A készülék részeinek elnevezései és funkciói

A távirányító

1. ON/OFF gomb
Nyomja meg ezt a gombot, hogy be- és kikapcsolhassa a készüléket.

2. - gomb
A hőmérséklet beállításához ezt a gombot nyomja meg. Ha 2 másodpercnél tovább nyomva
tartja, a hőmérséklet gyorsan emelkedni fog. Automata módban, a hőmérséklet nem állítható.

3. + gomb
Nyomja meg ezt a gombot, hogy csökkentse a hőmérsékletet. 2 másodpercnél hosszabb
nyomva tartásával gyorsan csökkentheti a hőmérsékletet. Automata üzemmódban a
hőmérséklet nem szabályozható.

4. FAN gomb
Ez a gomb a ventilátor sebességét szabályozza. Beállítása a következő sorrendben történik:
Automata Lassú  Közepes  Gyors sebesség

5. MODE gomb
Minden alkalommal, amikor ezt a gombot megnyomja, üzemmódot válthat. Az üzemmódok
váltásának a sorrendje a következő:
Automata Hűtő SzárazVentilátorFűtés
Alapértelmezett módban az Automata funkció van beállítva. Ebben az üzemmódban, a
hőmérsékletet nem jelzi ki a távirányító kijelzője az LCD-n, és a berendezés automatikusan
kiválasztja a megfelelő üzemmódot a beltéri és kültéri hőmérséklethez alkalmazkodva.

6. I FEEL gomb
Nyomja meg ezt a gombot, hogy bekapcsolja az I FEEL funkciót. A készülék így
automatikusan alkalmazkodik az érzékelt hőmérséklethez. A gomb ismételt megnyomásával
érvénytelenítheti a funkciót.

7.

gomb

Nyomja meg ezt a gombot a HEALTH (egészséges) üzemmód be-vagy kikapcsolásához. A
készülék bekapcsolás után automatikusan ebbe az üzemmódba kapcsol.

8.
Nyomja meg ezt a gombot a levegőfúvás be-vagy kikapcsolásához.

9. CLOCK gomb
Amikor a CLOCK gombot megnyomja, a
jel villogni kezd. 5 másodpercen belül nyomja
meg a + vagy - gombot, hogy az időt beállítsa. A gombok 2 másodpercnél tovább való
nyomva tartása növeli a beállítás sebességének gyorsítását, 1 majd 10 perccel. A beállítás
befejezéséhez nyomja meg ismét a CLOCK gombot, ekkor a
jel abbahagyja a villogást.

10. TIMER ON gomb
Nyomja meg ezt a gombot, hogy az automata bekapcsolás időzítést beállítsa. Az automatikus
bekapcsolás időzítésének érvénytelenítéséhez nyomja meg újra ezt a gombot.
A gomb megnyomása után, a
jel eltűnik, és az ON felirat kezd el villogni. A képernyőn
00:00 lesz látható. Ekkor 5 másodpercen belül nyomja meg a + vagy - gombot, hogy az időt
beállítsa. Minden nyomásra az idő 1 percet változik. A gomb nyomva tartásával a beállítás
sebessége 1, majd 10 percre növelhető. A beállítás befejezéséhez nyomja meg újra a TIMER
ON gombot.

11. SWING gomb
Nyomja meg ezt a gombot, hogy a lamella dőlésszögét beállíthassa. Nyomásával a következő
sorrendben állíthatja be:

12. X-FAN gomb
X-FAN funkció: COOL (hűtő) és DRY (száraz) módban a
jelenik meg a kijelzőn és a
beltéri egység ventilátora további 2 másodpercig működik, hogy kiszárítsa a beltéri egységet
akkor is, ha már kikapcsolta a készüléket. A bekapcsolás után az X-FAN OFF (X-FAN
kikapcsolása) alapértelmezett. Az X-FAN mód nem érhető el AUTO, FAN és HEAT módban.

13. TEMP gomb
A gomb megnyomásával láthatja a beltéri és kültéri hőmérsékletet a beltéri egység kijelzőjén.
A megjelenítés sorrendje a következő:

jelen vagy a no display –t választva, a kijelző a bent beállított hőmérsékletet mutatja.

A

A
kiválasztása a beltéri, érzékelt hőmérsékletet mutatja. A készülék 3 másodpercenként
érzékeli a beltéri hőmérsékletet.
Vigyázat:




Ennek a modellnek nincs kültéri hőmérséklet kijelző funkciója. A
jel
kiválasztásával a készülék a beltéri hőmérsékletet jelzi a kijelzőn.
A készülék bekapcsolásakor a beállított hőmérséklet kijelzése nem lehetséges.
Ez a funkció csak azokban a modellekben érhető el, amelyekben a beltéri egységen
hőmérséklet mutató van.

14. TIMER OFF gomb
Nyomja meg ezt a gombot, hogy a kikapcsolást automatikusan időzítse. Az automatikus
kikapcsolás időzítésének érvénytelenítéséhez nyomja meg ezt a gombot. A TIMER OFF
beállítása ugyanaz, mint a TIMER ON gomb.

15. TURBO gomb
A gomb megnyomásával a turbó funkciót aktiválhatja/deaktiválhatja. Ez lehetővé teszi, hogy
a kívánt hőmérsékletet a leggyorsabban elérje. COOL (hűtő) módban a készülék hideg levegőt
fúj, gyors ventilátor sebességgel. HEAT (fűtő) módban, a készülék meleg levegőt fúj, gyors
ventilátor sebességgel.

16. SLEEP gomb
Ez a gomb a SLEEP (alvó) üzemmódot kapcsolja be. Az ismételt megnyomásával
érvénytelenítheti a funkciót. Ez az üzemmód COOL (hűtés) és HEAT (fűtés) módban is
elérhető, hogy az ön számára legmegfelelőbb hőmérsékletet fenntartsa.

+ és - gombok kombinációja: Zár
Nyomja meg a + és - gombot egyidejűleg, hogy lezárja, illetve feloldja billentyűzetet. Ha a
távirányítón billentyűzár van a ikon látható. Ekkor bármilyen gomb megnyomására a
ikon háromszor villog.

MODE és - gombok kombinációja: Fahrenheit és Celsius fok kiválasztása
Amikor a készülék ki van kapcsolva, a MODE és - gombok együttes megnyomásával
választhat 0C és 0F közt.

Távirányító elemeinek cseréje:

1. Nyomja be a távirányító hátulját, ahol a

ikon található, majd húzza ki az elemtartó

tetejét a nyíl irányában.
2. Helyettesítse az elemeket (2 darab AAA 1,5V) szárazelemmel.
3. Helyezze vissza a fedőt.

Megjegyzés:







Működés alatt, irányítsa a távirányítót a beltéri egységre.
A távolság a távirányító és a készülék között ne legyen több mint 8 méter, és ne
legyenek akadályok köztük.
A jel könnyen megzavarható olyan helységben, ahol fénycsövek és a vezeték nélküli
telefonok vannak. Ebben az esetben csökkentse a távolságot a távirányító és a
készülék között.
Ha hosszú ideig nem használja a távirányítót, vegye ki az elemeket.
Ha a képernyő kijelzője zavarossá válik, cserélje ki az elemeket.

Rendkívüli működés

Ha a távirányító elveszett vagy meghibásodott, használja a tartalék gombot a készülék bevagy kikapcsolásához. A képen látható, hol található a tartalék gomb a panel kinyitása után.
Ekkor a készülék automatikus (AUTO) funkcióba kapcsol be.

Az üzemmód a következők szerint indul újra:
Üzemmód
AUTO
AUTO
AUTO

Üzemmód
Hűtés
Fűtés
Fűt

Hőmérséklet
25°C
25°C
20°C

Levegőfúvás
AUTO
AUTO
AUTO

Tisztítás és karbantartás




Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az áramforrásból, mielőtt tisztításba kezd, hogy
elkerülje az áramütést.
Ne mossa a készüléket vízzel.

Külső felület tisztítása
Ha a beltéri egység felülete koszos, használjon száraz, puha rongyot vagy enyhén nedveset,
hogy megtisztítsa.


Ne távolítsa el a panelt a tisztításhoz.

Filter tisztítása




A filtert minden 3 hónapban ki kell tisztítani. Ha a helységben nagy por van, érdemes
gyakrabban tisztítani.
A filter eltávolítása után, vigyázzon annak hegyes széleire.
Ne használjon tüzet vagy hajszárítót a szárításhoz, mert ez a filter deformálódását
eredményezheti.

Tisztítás és karbantartás

Használat előtti ellenőrzés:
Ellenőrizze, hogy a levegő be- és kimenetelt semmi nem akadályozza.
Ellenőrizze, hogy a kapcsoló, a foglalat és a csatlakozó jó állapotban van-e.
Ellenőrizze, hogy a filter tiszta-e.
Ellenőrizze, hogy a kültéri egység tartószerkezete nem sérült-e. Ha igen, lépjen
kapcsolatba szerelővel.
5. Ellenőrizze, hogy a vízvezető cső károsult-e.

1.
2.
3.
4.

Használat utáni ellenőrzés:
1. Távolítsa el a csatlakozót az áramforrásból.
2. Tisztítsa meg a filtert és a beltéri egység panelét.
3. Ellenőrizze, hogy a kültéri egység tartószerkezete nem sérült-e meg. Ha igen, lépjen
kapcsolatba szerelővel.

Felhasználhatósági megjegyzés:
1. A csomagolás újrahasznosított anyag. A megfelelő újrahasznosító szeméttel dobja ki.
2. Ha szeretne megszabadulni készülékétől, lépjen kapcsolatba helyi értékesítőjével.

Üzemzavar analízis

Általános meghibásodások
Kérjük, üzemzavar esetén, olvassa el a következő táblázatot, mielőtt szakemberhez fordul. Ha
a zavar továbbra sem hárítható el, lépjen kapcsolatba értékesítőjével vagy szakemberrel.

Jelenség

Ellenőrzés
Megzavarhatja valami a jelet?
(feszültség, statikus
elektromosság)

Beltéri egység
nem fogadja a
távirányító jelét,
vagy a
távirányító nem
reagál.

Nincs túl messze a távirányító a
készüléktől?
Van valami akadály a jel
útjában?
A készülék irányába mutat a
távirányító?
Alacsony a távirányító
érzékenysége? Zavaros a
képernyő?
Nem kapcsol be a távirányító
kijelzője?

Megoldás
Húzza ki a készüléket az
áramforrásból, majd helyezze
vissza 3 másodpercen belül és
kapcsolja be a készüléket.
A maximális távolság 8 méter.
Távolítsa el az akadályokat.
Figyeljen a megfelelő szögre és a
készülék fogadó ablaka felé
mutasson a távirányítóval.
Ellenőrizze a távirányító elemeit,
ha szükséges, helyettesítse azokat.

Ellenőrizze, hogy a távirányító
sérült-e. Ha igen, cserélje ki.
Tartsa a távirányítót közelebb a
készülékhez.
Fénycsöves lámpa a helységben?
Kapcsolja ki a fénycsöves lámpát
és próbálja újra.

A beltéri egység
nem bocsát ki
levegőt.

A levegő ki-és be kijárat
elzáródott?
Fűtő módban, a beltéri
hőmérséklet elérte a beállított
hőmérsékletet?
Éppen most kapcsolta be a fűtő
módot?

Áramszünet?

Nem kapcsol be
a készülék.

Laza a csatlakozó?
Kiég a kapcsoló vagy a
biztosíték?
Hibás a vezeték?
A készülék újraindult a leállítás

Távolítsa el az akadályokat.
A beállított hőmérséklet elérése
után, a készülék leáll.
Fűtő módban a készülék lassabban
indul el, hogy megakadályozza a
hideg levegő kifújását.
Várjon, amíg az áramellátás
normalizálódik.
Csatlakoztassa újra.
Hívjon szakembert a cseréjéhez.
Hívjon szakembert a cseréjéhez.
Várjon 3 percet és kapcsolja ki

után?
Helyes a távirányítón az
üzemmód beállítása?

A beltéri egység
párát bocsát ki.

Nem lehet a
hőmérsékletet
beállítani.

Indítsa újra az üzemmód beállítást.

Magas a helység páratartalma?

Mivel a helység levegője hirtelen
hűlik le, így a nedvesség csökken
és pára száll fel.

Automata módban van a
készülék?

Automata üzemmódban a
hőmérsékletet nem lehet
szabályozni. Váltson üzemmódot,
ha szeretné szabályozni a
hőmérsékletet.

Nem haladja meg a kiválasztott
hőmérséklet a maximális
értékeket?

Hőmérséklet tartomány:
16 0C – 30 0C

Alacsony a feszültség?

Hűtő (fűtő)
funkció nem
működik.

ismét.

Koszos a filter?
A beállított hőmérséklet a
megfelelő tartományban mozog?
Nyitva van a helységben az ajtó
és ablakok?

Várjon amíg a feszültség
normalizálódik.
Tisztítsa ki a filtert.
Állítsa a hőmérséklet tartományba.
Zárja be az ablakokat és az
ajtókat.

Szagok
kibocsátása.

Van valami külső szagforrás a
helységben, például cigaretta,
bútorok, stb.?

A készülék
váratlanul
bekapcsol.

Zavarhatja valami az
Húzza ki, majd dugja vissza az
áramszolgáltatást? Például vihar, áramforrásba a készüléket és
vezeték nélküli készülékek, stb. indítsa újra.

A kültéri egység
párát bocsát ki.

Fűtő mód van bekapcsolva?

Távolítsa el a szagforrást.
Tisztítsa ki a filtert.

Jégmentesítés alatt a
párakibocsátás normális jelenség.

Vízfolyás hangja A készülék épp most kapcsolt be A hűtőfolyadék hangja normális
vagy ki?
jelenség.
hallható.
A készülék épp most kapcsolt be

Recsegő hangok. vagy ki?

A súrlódás hangja, ahogy a
lamella és a panel beállítódik.

Üzemzavar analízis

Hibakód


Amikor a légkondicionáló státusza abnormális, a hőmérséklet jelzőfénye a beltéri
egységen villogni kezd, hogy jelezze az ehhez kapcsolódó hibakódot. Hogy
azonosíthassa a hibakódot, olvassa el a következő tájékoztatást:

Hibakód

Hibaelhárítás

Túltöltöttség. Eltávolítható a készülék újraindításával. Ha nem,
E5
lépjen kapcsolatba szakemberrel.
Vezérlő meghibásodása. Eltávolítható a készülék újraindításával. Ha
U8
nem, lépjen kapcsolatba szakemberrel.
Beltéri egység ventilátora nem működik. Lépjen kapcsolatba
H6
szakemberrel segítségért.
Konnektor csatlakozási hiba. Lépjen kapcsolatba szakemberrel
C5
segítségért.
Beltéri hőmérséklet szabályzó hibája. Ellenőrizze, hogy az érzékelő
F1
megfelelően működik-e.
Párologtató meghibásodása. Ellenőrizze, hogy a kültéri egység
F2
érzékelője megfelelően van-e csatlakoztatva.
Eltávolítható a készülék újraindításával. Ha nem, lépjen kapcsolatba
E6
szakemberrel.
Megjegyzés: Ha más típusú hibakód jelenik meg, lépjen kapcsolatba szakemberrel.

Figyelmeztetés:
Ha az alábbi jelenségek előfordulnak, kapcsolja ki a készüléket és az áramforrást azonnal,
majd lépjen kapcsolatba értékesítőjével vagy szakemberrel.








Túlfűtött a csatlakoztató
Abnormális hangokat ad ki a készülék
A kapcsoló magától kikapcsol
Égett szagot bocsát ki a készülék
A beltéri egység folyadékot ereszt

Ne próbálja meg megszerelni a készüléket professzionális segítség nélkül.
Ha a készülék abnormális körülmények között működik, az üzemzavart, áramütést
vagy tűzveszélyt eredményezhet.
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