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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HU





 „Az eredeti használati útmutató fordítása“   

FONTOS MEGJEGYZÉS:
Kérjük, hogy olvassa el figyelmesen 
az útmutatót az új készülék telepítése 
vagy használata előtt. Őrizze meg az 
útmutatót későbbi használat esetére.
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1 A TÁVVEZÉRLŐ GOMBJAI 

 

 
  1 ON/OFF gomb (Be/Ki)  

  2 MODE gomb (Üzemmód) 

  3 FAN gomb (Ventilátorsebesség) 

  4 TURBO gomb (gyorsított klimatizálás) 

  5  ▲/▼gomb (Növelés/Csökkentés) 

  6  gomb (Légterelés balra/jobbra) 

  7  gomb (Légterelés fel/le) 

  8 T-ON / T-OFF gomb (Időzített 
bekapcsolás/Időzített kikapcsolás) 

  9 I FEEL gomb (Hőmérséklet mérése 
távvezérlővel) 

10 CLOCK gomb (Óra) 

11 SLEEP gomb (Alvás funkció) 

12 WiFi gomb (Wi-Fi) 

13  gomb (Egészség/szellőzés funkció) 

14 LIGHT gomb (Világítás) 

15 TEMP gomb (Hőmérséklet ábrázolása) 
 

 

2 IKONOK A TÁVVEZÉRLŐ KIJELZŐJÉN 

 

Beállított ventilátorsebesség 
(A  és  sebességet nem lehet beállítani, 
az ikon csak az aktiválásnál jelenik meg.) 

Jelsugárzás 

Wi-Fi funkció  
(Csak néhány modellnél) 

A hőmérséklet-ábrázolás típusa 

Fűtés 8°C funkció 
 
 
I Feel funkció 
Gyermekzár (Billentyűk lezárása) 
Alvás funkció 

Turbó funkció 

Légterelés balra/jobbra 
Légterelés fel/le 

Üzemmód 

Automata 

Hűtés  

Párátlanítás  

Ventilátor 

Fűtés  

  

Zobrazená teplota 

Óra 
Időzítő (ON/OFF) 

Beállított idő 

Csendes üzemelés 

Egészség funkció 

Szellőzés funkció 

X-FAN funkció 
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3 A TÁVVEZÉRLŐ GOMBJAINAK FUNKCIÓI 

Megjegyzés: 

 Ez egy univerzális távvezérlő, amely különböző funkciókkal rendelkező klímakészülékekhez 
használható. Amennyiben az adott modell nem rendelkezik egy funkcióval, a gomb 
megnyomása után a berendezés változatlanul működik majd tovább.  

 A készülék csatlakoztatása után az áramkörhöz egy hangjelzés lesz hallható. Felvilágít az 

üzemeltetés ikon  (piros színben, néhány modellnél a szín eltérő lehet). Ezután a 
készüléket a távvezérlővel lehet vezérelni.   

  Bekapcsolt készüléknél a távvezérlő gombjának megnyomása után a távvezérlő kijelzőjén 
egyszer felvillan a jelfogadó ikon , és a készülék egy hangjelzéssel igazolja a jel 
fogadását.     

1 ON/OFF gomb (Be/Ki) 

 

Nyomja meg a gombot a készülék bekapcsolásához. Nyomja meg ismét a gombot a készülék 
kikapcsolásához.  

 

2 MODE gomb (Üzemmód) 
 

A gomb megnyomásával az üzemmód ebben a sorrendben váltakozik: 

 
 Automata üzemmódban a készülék automatikusan, a gyári beállítás szerint működik. A 

hőmérsékletet nem lehet beállítani, és a kijelző nem ábrázolja a hőmérsékletet. A FAN gomb 
megnyomásával be lehet állítani a ventilátorsebességet. A  /  gombbal be lehet állítani a 
légterelés irányát.  

 Hűtés mód kiválasztása esetén a készülék Hűtés üzemmódban működik. A beltéri egység 
kijelzőjén világít a Hűtés jelzője  (néhány modell nem rendelkezik ezzel az ikonnal). A ▲ 
vagy ▼ gombbal be lehet állítani a célhőmérsékletet. A FAN gomb megnyomásával be lehet 
állítani a ventilátorsebességet. A  /  gombbal be lehet állítani a légterelés irányát. 

 Párátlanítás mód kiválasztása esetén a készülék Párátlanítás üzemmódban működik 
alacsony ventilátorsebességgel. A beltéri egység kijelzőjén világít a Párátlanítás jelzője  
(néhány modell nem rendelkezik ezzel az ikonnal). Párátlanítás üzemmódban nem lehet 
beállítani a ventilátorsebességet. A  /  gombokkal be lehet állítani a légterelés irányát. 

 Ventilátor mód kiválasztása esetén a készülék csak fújja a levegőt, de nem hűt vagy melegít. 
Csak a bekapcsolás jelzője világít. A FAN megnyomásával be lehet állítani a 
ventilátorsebességet. A  /  gombbal be lehet állítani a légterelés irányát. 

 Fűtés mód kiválasztása esetén a készülék Fűtés üzemmódban működik. A beltéri egység 

kijelzőjén világít a Fűtés jelzője (néhány modell nem rendelkezik ezzel az ikonnal). A ▲ 
vagy ▼ gombbal be lehet állítani a célhőmérsékletet. A FAN gomb megnyomásával be lehet 
állítani a ventilátorsebességet. A  /  gombbal be lehet állítani a légterelés irányát. (A csak 
hűtőfunkciós egységek nem működnek Fűtés módban. A Fűtés funkció kiválasztása esetén a 
távvezérlővel az egységet nem lehet bekapcsolni az ON/OFF gombbal.) 

 

Automata Hűtés Párátlanítás Ventilátor Fűtés 
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Megjegyzés: 

 Hogy a Fűtés mód elindítása után a készülékből ne áramoljon hideg levegő, a beltéri egység 
1–5 perces késéssel kezdi csak fújni a levegőt. (A késés időtartamát a helyiség hőmérséklete 
határozza meg.) 

 A távvezérlővel beállítható hőmérséklet - tartomány: 16–30°C.  

Ventilátorsebesség-tartomány: Automata, Közepesen alacsony, Közepes, Középmagas, 
Magas. 

3 FAN gomb (Ventilátor) 
 

A gomb megnyomásával az alábbi ciklusban váltakozik a ventilátorsebesség: Automata 

(AUTO), Alacsony , Közepesen alacsony , Közepes , Középmagas  és 

Magas sebesség . Az első bekapcsolásnál az automatikus sebesség aktiválódik. 

 
Megjegyzés: 

 Automatikus sebesség beállítása esetén a klímakészülék automatikusan fogja beállítani a 
ventilátorsebességet a gyári beállítás alapján.  

 Párátlanítás módban alacsony ventilátorsebesség van beállítva. 

 X-FAN Funkció (Ventilátor utóforgás/A nedvesség kiszárítása): 
Ha Hűtés vagy Párátlanítás módban 2 másodpercre lenyomja a ventilátorsebességet beállító 

gombot, megjelenik az  ikon, és az egység kikapcsolása után a beltéri egység ventilátora 
még néhány percig forog, ezzel kiszárítva az egység belsejét. A készülék csatlakoztatása 
után a funkció alapértelmezett módon ki van kapcsolva. A X-FAN funkciót nem lehet 
használni Automata, Ventilátor vagy Fűtés módban. 

A funkció bebiztosítja a nedvesség kiszárítását a beltéri egység párologtatójáról az egység 
kikapcsolása után, és meggátolja a penészgombák szaporodását.  

- Ha be van kapcsolva a X-FAN funkció: Az egység kikapcsolása után az ON/OFF gomb 
megnyomásával a beltéri egység ventilátora még rövid ideig alacsony sebességgel forog. 
A funkció közvetlen kikapcsolásához nyomja le 2 másodpercre a ventilátorsebességet 
beállító gombot.  

-  Ha ki van kapcsolva a X-FAN funkció: Az egység kikapcsolásánál az ON/OFF 
megnyomásával az egész egység működése azonnal leáll.  

 

4 TURBÓ gomb (Gyorsított klimatizálás)  
 

Hűtés vagy Fűtés módban nyomja meg a gombot a gyorsított hűtés vagy fűtés mód 

bekapcsolásához. A távvezérlő kijelzőjén megjelenik az  ikon. Nyomja meg újra a gombot a 

Turbó funkció kikapcsolásához. Az  ikon eltűnik. 

A funkció aktiválása esetén az egység ventilátora nagyon gyorsan forog. Ezáltal a hűtés vagy 
fűtés mód gyorsabban működik, és az egység a lehető leggyorsabban eléri a célhőmérsékletet.  

 

5 ▲ / ▼ gomb (Növelés/Csökkentés) 
 

 A ▲ vagy ▼ gomb minden egyes megnyomásával a beállított hőmérséklet 1°C értékkel 
emelkedik vagy csökken. A ▲ vagy ▼ gomb több, mint 2 másodpercig tartó lenyomása 
esetén a beállított érték a távvezérlőn gyorsabban fog változni. Amikor a kívánt érték elérése 
után elengedi a gombot, a beltéri egység kijelzője is ábrázolja a megváltoztatott beállítást.  
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 Az időzített bekapcsolás (T-ON), időzített kikapcsolás (T-OFF) vagy az óra (CLOCK) 
beállításánál a ▲ vagy ▼ gombbal be lehet beállítani az időt. (Lásd a CLOCK, T-ON és T-
OFF gomb ismertetése.) 

 

6   gomb (Légterelés balra/jobbra) 
 

Nyomja meg a gombot a jobbra/balra történő légterelés be/kikapcsolásához. A légáramlás 
szöge az alábbi ciklusban váltakozik: 

 
Megjegyzés 

 Ha több, mint 2 másodpercre lenyomva tartja a gombot, a légterelő lamella váltakozva 
balra/jobbra kezd mozogni. A gomb elengedése esetén a lamella azonnal megáll az aktuális 
helyzetben. 

 Ha légterelés balra/jobbra módban bekapcsolja a légterelés funkciót a  gomb 
megnyomásával, és 2 mp után újra megnyomja ezt a gombot, a légterelés funkció  
kikapcsolódik. Ha most 2 másodpercen belül újra lenyomja a gombot, a légterelés funkció a 
fenti ciklus szerint fog váltakozni. 

7  gomb (Légterelés fel/le) 
 

Nyomja meg a gombot a fel/le irányban történő légterelés szögének beállításához. A légterelés 
szögét az alábbi ciklusban lehet beállítani: 

 
  kiválasztása esetén a klímakészülék automatikusan tereli a kiáramló levegőt. A 

vízszintes légterelő lamella automatikusan, felváltva fel/le mozog, maximális szögben.   

  , , , ,  kiválasztása esetén a készülék csak a beállított irányban fújja a levegőt. 
A vízszintes légterelő lamella az adott helyzetben áll. 

 , ,  kiválasztása esetén a készülék csak a beállított tartományban fújja a levegőt. A 
vízszintes légterelő lamella a beállított szögtartományban mozog. 

 A légterelés szögének beállításához nyomja le több, mint 2 másodpercre  gombot. A kívánt 
szög elérésénél engedje el a gombot. 

Megjegyzés 

 Néhány modell nem rendelkezik a , ,   funkcióval. Ebben az esetben a jel fogadása 
esetén a klímakészülék beállítja az automatikus légterelést.  

 Ha több, mint 2 másodpercre lenyomva tartja a gombot, a légterelő lamella felváltva fog fel/e 
mozogni. A gomb elengedése esetén a lamella azonnal leáll az aktuális helyzetben.   

 Ha légterelés fel/le módban bekapcsolja a légterelő funkciót a  gomb megnyomásával, és 

2 mp után újra megnyomja ezt a gombot, a légterelés funkció  kikapcsolódik. Ha most 2 
másodpercen belül újra lenyomja a gombot, a légterelés funkció a fenti ciklus szerint fog 
váltakozni. 

  

8 T-ON / T-OFF gomb (Időzített bekapcsolás/Időzített kikapcsolás) 

Ábrázolás nélkül 
(A függőleges lamella az aktuális pozíción van.) 

Ábrázolás nélkül. 
 (A vízszintes lamella az aktuális pozíción van) 



6 

 

 T- ON (Időzített bekapcsolás) 

 A T- ON gomb az automatikus bekapcsolás beállítására szolgál. A gomb megnyomása után 

a távvezérlő kijelzőjéről eltűnik az  ikon, és villogni kezd az ON ikon. Állítsa be az időzített 
bekapcsolás időpontját a ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával. A ▲ vagy ▼gomb minden 
egyes megnyomásával az idő értéke 1 perccel emelkedik, vagy csökken. A ▲ vagy ▼gomb 
több, mint 2 másodpercre történő lenyomása esetén az időérték gyorsabban változik.  

A beállítás mentéséhez nyomja meg a T- ON gombot. Az ON ikon már nem villog. Ismét 

megjelenik az  ikon.  

Az időzített bekapcsolás törlése: Amikor aktiválva van az időzített bekapcsolás, nyomja meg 
a T- ON gombot a beállítás törléséhez. 

 T- OFF gomb (Időzített kikapcsolás) 

A T- OFF gomb az automatikus kikapcsolás beállítására szolgál. A gomb megnyomása után 

a távvezérlő kijelzőjéről eltűnik az  ikon, és villogni kezd az OFF ikon. Állítsa be az időzített 
kikapcsolás időpontját a ▲ vagy▼gomb megnyomásával. A ▲ vagy▼gomb minden egyes 
megnyomásával az idő értéke 1 perccel emelkedik vagy csökken. A ▲ vagy ▼ gomb több, 
mint 2 másodpercre történő lenyomása esetén az időérték gyorsabban változik.   

A beállítás mentéséhez nyomja meg a T- OFF gombot. Az OFF ikon már nem villog. Ismét 

megjelenik az  ikon.  

Az időzített kikapcsolás törlése: Amikor aktiválva van az időzített kikapcsolás, nyomja meg a 
T- OFF gombot a beállítás törléséhez. 

Megjegyzés: 

 Ha az egység bekapcsolt és kikapcsolt állapotban van, egyszerre be lehet állítani az időzített 
bekapcsolást és kikapcsolást is. 

 Az időzített bekapcsolás vagy időzített kikapcsolás beállítása előtt először be kell állítani a 
pontos időt a vezérlőn.  

 Az időzített bekapcsolás vagy időzített kikapcsolás elindítása után állítson be egy állandó 
ciklust. A légkondicionáló készülék ezentúl a beállított idő alapján fog be- és kikapcsolni. Az 
ON/OFF gomb nem befolyásolja a beállítást. Amikor már nincs szükség a funkcióra, ki lehet 
törölni a távvezérlővel.   

 

9 I FEEL gomb (Hőmérséklet mérése a távvezérlővel) 
 

Nyomja meg a gombot az I FEEL funkció bekapcsolásához. A távvezérlő kijelzőjén megjelenik 

az  ikon. A funkció aktiválása után a távvezérlő továbbítja az egységbe a lemért hőmérséklet 

értékét, és az egység automatikusan fogja szabályozni a helyiség hőmérsékletét a távvezérlő 
érzékelője által lemért hőmérséklet alapján. Nyomja meg ismét a gombot az I FEEL funkció 

kikapcsolásához. Az  ikon eltűnik.  

 A funkció aktiválásánál a távvezérlőnek a felhasználó közelében kellene lennie. Ne helyezze 
a távvezérlőt magas vagy alacsony hőmérsékletű tárgyak közelébe, mert ez pontatlan 
méréseket eredményezhet. Ha be van kapcsolva az I FEEL funkció, a távvezérlőt úgy kell 
elhelyezni, hogy a beltéri egység fogadni tudja a távvezérlőből továbbított jeleket. 
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10 CLOCK gomb (Óra) 
 

Ez a gomb az óra beállítására szolgál. A távvezérlő kijelzőjén villogni kezd az  ikon. Most 5 
másodpercen belül nyomja meg a ▲ gombot ▼ az óra beállításához. Az idő értéke a ▲ vagy 
▼ gomb minden egyes megnyomásával 1 perccel emelkedik vagy csökken. A▲ vagy ▼gomb 
több, mint 2 másodpercre történő lenyomása esetén az időérték gyorsabban változik. A célidő 

elérésénél engedje el a gombot. Nyomja meg a CLOCK gombot a beállítás mentéséhez. Az  
ikon már nem villog.  

Megjegyzés: 

 Az időábrázolás 24 órás formátumban történik. 

 A gombok megnyomása közti szünet nem lehet hosszabb 5 másodpercnél, ellenkező 
esetben a távvezérlő automatikusan befejezi a beállítás üzemmódot. Ugyanezt a módszer 
kell alkalmazni az időzített be/kikapcsolásnál is.  

 

11 SLEEP gomb (Alvás funkció) 
 

Hűtés vagy fűtés üzemmódban a gomb megnyomásával aktiválni lehet az Alvás funkciót, amely 
kellemes hőmérsékletet biztosít az alváshoz. A távvezérlő kijelzőjén megjelenik az  ikon. 
Nyomja meg ismét a gombot az Alvás funkció kikapcsolásához. Az  ikon eltűnik. A 
csatlakoztatásnál a tápellátáshoz az Alvás funkció alapértelmezett módon ki van kapcsolva. Az 
egység kikapcsolása után az Alvás funkció törlődik.  

Ebben az üzemmódban be lehet állítani az időzítőt. A funkció nem alkalmazható a Ventilátor, 
Párátlanítás és Automata üzemmódban. 

 

12 WIFI gomb (Wi-Fi) 

Nyomja meg a WIFI gombot a Wi-Fi funkció bekapcsolásához. Ha aktív a Wi-Fi, a távvezérlőn  
megjelenik a „WIFI“ ikon. A Wi-Fi modul gyári beállításának felújításához kikapcsolt 
állapotban nyomja le egyszerre 1 másodpercre a MODE és WiFi gombokat. 
 

 A WiFi funkcióval csak néhány modell rendelkezik. 
 

13  gomb (Egészség/Szellőzés) 
 

Nyomja meg a gombot az Egészség (ionok generálása) vagy Szellőzés funkció 
bekapcsolásához. A gomb első megnyomásánál a Szellőzés funkció aktiválódik, és a 

kijelzőn megjelenik az  ikon. A második gombnyomás egyszerre bekapcsolja a Szellőzés 

és Egészség funkciókat, a kijelzőn megjelennek az  és  ikonok. A harmadik 
gombnyomás kikapcsolja az Egészség és Szellőzés funkciókat. A negyedik gombnyomás 

az Egészség funkciót aktiválja, a kijelzőn megjelenik a . A gomb újabb megnyomásával 
az egész ciklus megismétlődik. 

  Ezekkel a funkciókkal csak néhány modell rendelkezik. 
 

14 LIGHT gomb (Világítás) 
 

A gomb megnyomásával ki lehet kapcsolni a beltéri egység kijelzőjének fényét. A távvezérlő 

kijelzőjéről eltűnik az  ikon. Nyomja meg ismét a gombot a világítás bekapcsolásához. Az 

ikon ismét megjelenik. 
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15 TEMP gomb (Hőmérséklet ábrázolása) 
 
 

Ezzel a gombbal a beltéri egység kijelzőjén ábrázolni lehet a célhőmérsékletet, a belső 
hőmérsékletet, és a külső hőmérsékletet. A távvezérlőn ciklusosan váltakozik ez az ábrázolás:  

 
 Ha a távvezérlővel vagy az  ikont választja, vagy semmi konkrét lehetőséget nem választ, 

akkor a beltéri egység kijelzője a célhőmérsékletet ábrázolja. 

 Az  ikont kiválasztása esetén a távvezérlővel a beltéri egység kijelzője a belső 
hőmérsékletet ábrázolja.  

Az , ikont kiválasztása esetén a beltéri egység kijelzője a külső hőmérsékletet ábrázolja. 

Megjegyzés: 

 Némely modell nem ábrázolja a külső hőmérsékletet. Ilyen esetben a beltéri egység fogadja 

ugyan az  utasítást, de a célhőmérsékletet ábrázolja.   

 Az egység bekapcsolásánál a kijelző alapértelmezett módon a célhőmérséklet ábrázolja. A 
távvezérlőn nincs semmilyen kijelzés.  

 A hőmérsékletet csak a számkijelzővel ellátott beltéri egységek ábrázolják. 

 A belső vagy külső hőmérséklet kiválasztása esetén a beltéri egység kijelzőjén megjelenik a 
kívánt hőmérséklet, majd 3-5 másodperc múlva ismét automatikusan visszatér a 
célhőmérséklet ábrázolása.  

 

Ábrázolás 
nélkül 
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4 A GOMBOK KOMBINÁCIÓI - FUNKCIÓK 
 

Energiatakarékosság funkció 
 

Hűtés módban nyomja le egyszerre a TEMP és CLOCK gombokat az energiatakarékosság 
funkció be/kikapcsolásához. A funkció aktiválása esetén a távvezérlő kijelzőjén megjelenik a SE 
jelzés, és a klímakészülék automatikusan módosítja a célhőmérsékletet a gyári beállítás szerint 
a maximális energiatakarékosság szempontjából. Az energiatakarékosság funkció 
kikapcsolásához Hűtés módban nyomja le egyszerre a TEMP és CLOCK gombokat. 

Megjegyzés: 

 Energiatakarékosság módban automatikus ventilátorsebesség van beállítva, és ezt nem 
lehet megváltoztatni.   

 Energiatakarékosság módban nem lehet megváltoztatni a célhőmérsékletet. A TURBO gomb 
megnyomása után a távvezérlő nem továbbítja az utasítást.  

 Az Alvás és Energiatakarékosság funkciókat nem lehet egyidejűleg alkalmazni. Ha Hűtés 
módban aktiválva volt az Energiatakarékosság funkció, akkor a SLEEP gomb megnyomása 
után az Energiatakarékosság funkció kikapcsol. Ha Hűtés módban aktiválva volt az Alvás 
funkció, akkor az Energiatakarékosság aktiválása után az Alvás funkció kikapcsol. 

 

Fűtés 8°C funkció 
 

Fűtés módban nyomja meg egyszerre a TEMP és CLOCK gombokat a Fűtés 8°C funkció 

be/kikapcsolásához. A funkció aktiválása esetén a távvezérlő kijelzőjén megjelenik az „ “ ikon, 
és a készülék fenntartja a 8°C hőmérsékletet. Nyomja meg ismét a TEMP és CLOCK gombokat 
a Fűtés 8°C funkció kikapcsolásához.  

Megjegyzés: 

 Fűtés 8°C üzemmódban automatikus ventilátorsebesség van beállítva, és ezt nem lehet 
megváltoztatni.    

 Fűtés 8°C üzemmódban nem lehet megváltoztatni a célhőmérsékletet. A TURBO gomb 
megnyomása után a távvezérlő nem továbbítja az utasítást.  

 Az Alvás és Fűtés 8°C funkciókat nem lehet egyidejűleg alkalmazni. Ha Fűtés módban 
aktiválva volt a Fűtés 8°C funkció, akkor a SLEEP gomb megnyomása után a Fűtés 8°C 
funkció kikapcsol. Ha Fűtés módban aktiválva volt a Fűtés 8°C funkció, akkor az Alvás 
funkció kikapcsol. 

 A hőmérséklet Fahrenheit egységben történő ábrázolása esetén a távvezérlő kijelzőjén a 
Fűtés 46°F ábrázolás látható. 

 

Gyerekzár (A vezérlés lezárása) 
 

A ▲ és ▼ gombok egyidejű megnyomásával be-, illetve ki lehet kapcsolni a távvezérlő 

gombjait. Lezárt állapotban a távvezérlő kijelzőjén megjelenik az  ikon. Most a távvezérlő 

bármelyik gombjának megnyomása után az  ikon háromszor felvillan, és a távvezérlő nem 
továbbít utasításokat.  

 

A hőmérséklet egységének átkapcsolása 
 

Kikapcsolt állapotban nyomja le egyszerre a ▼ és MODE gombokat a °C vagy °F egység 
kiválasztásához. 
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5 A VEZÉRLÉS FOLYAMATA 

1. Csatlakoztassa a készüléket az áramkörhöz, majd kapcsolja be az ON/OFF gomb 
megnyomásával a távvezérlőn. 

1. A MODE megnyomásával állítsa be az üzemmódot: Automata (AUTO), Hűtés (COOL ), 

Párátlanítás (DRY ), Ventilátor (FAN ) vagy Fűtés (HEAT ) 

2. A ▲ vagy ▼ gombbal állítsa be a célhőmérsékletet.  

3. A FAN gombbal állítsa be a ventilátorsebességet: Automatikus, Alacsony, Közepesen 
alacsony, Közepes, Középmagas vagy Magas. A  /  gombokkal állítsa be a légterelés 
irányát. 

 

6 ELEMCSERE A TÁVVEZÉRLŐBEN 

1. Nyissa ki a fedőlapot a nyíl irányában (1 ○1 . ábra). 

2. Vegye ki az elemeket (1 ○2 . ábra) 

3. Helyezzen be két 1,5V, AAA nagyságú elemet. Ügyeljen a helyes + és −polaritásra. (2 ○3 . 
ábra). 

4. Helyezze vissza a fedőlapot (2 ○4 . ábra). 

 
Megjegyzés: 

 Használat folyamán irányítsa a távvezérlő jeladóját a készülék jelvevő ablakára.  

 A jeladó és jelvevő közti távolság maximum 8 méter lehet, és legyen teljesen 
akadálymentes.  

 Ha a helységben fénycsöves világítás vagy drótmentes telefon van, ez zavaróan hathat a 
jelvevő készülékre. Csökkentse a távolságot a klíma és a távvezérlő között. 

 Elemcserénél mindig egyforma elemeket használjon.  

 Ha hosszabb ideig nem használja majd a távvezérlőt, vegye ki belőle az elemeket. 

 Cserélje ki az elemeket, ha a kijelzőn homályosan, vagy egyáltalán nem látszanak az ikonok. 

 

1. ábra  2. ábra 





INFORMÁCIÓ AZ ELHASZNÁLT ELEKTROMOS 
KÉSZÜLÉKRŐL 

A termékeken és/vagy a mellékelt dokumentumokon feltüntetett szimbólum azt jelenti, hogy az 
elektromos és elektronikus készülékeket a megsemmisítés során tilos az általános háztartási 
hulladékkal összekeverni. A helyes gazdálkodás, helyreállítás és újrahasznosítás érdekében 
kérjük, hogy ezeket a termékeket szállítsa el a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol díjmentesen átveszik 
azokat.  Ezeknek a termékeknek a megfelelő megsemmisítése értékes energiaforrást menthet 
meg, és számos emberi egészségre káros hatástól kímélheti meg környezetét, melyek a hulladék 
nem megfelelő kezelése révén keletkezhetnek. Az önhöz legközelebb található gyűjtőhelyről 
bővebb információt a helyi hivataltól kérhet. 

Működési zavar, minőségi vagy egyéb gondok esetén kapcsolja ki a készüléket az áramkörből és értesítse a helyi 
eladót vagy egy autorizált szervizközpontot.  
Vészhívás - telefonszám: 112 
 

GYÁRTÓ 

SINCLAIR CORPORATION Ltd. 
1-4 Argyll St. 
London W1F 7LD 
Great Britain 
 
www.sinclair-world.com 
 
Gyártási hely: Kína (Made in China). 
 

KÉPVISELŐJÉNEK 

SINCLAIR EUROPE spol. s r.o. 
Purkynova 45 
612 00 Brno 
Czech Republic 
 

SZERVIZKÖZPONT 

NEPA Slovakia, spol. s r.o. 
Technická 2 
821 04 Bratislava 
Szlovákia 
 
Tel.: +421 2 3260 5050 
Fax: +421 2 4341 0786 
 
www.sinclair-solutions.com 
Üzlet: obchod@nepa.sk 
Szerviz: servis@nepa.sk, tel. servis: +421 2 3260 5030 




