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Figyelem:
Az Ön termékén ez a jelölés 
van feltüntetve. Ez a jelölés 

azt jelenti, hogy az elektromos 
és elektronikai készülékeket 

nem szabad a háztartási 
hulladékkal együtt likvidálni, 

hanem külön, speciális 
gyűjtőhelyre kell leadni.

A. Likvidálásról szóló információk magánszemélyek részére
1. Az Európai Unió területén
Figyelem: Ezt a berendezést ne likvidálja a háztartási hulladékkal!
Az EU új irányelve alapján, mely meghatározza a használt 
elektromos és elektronikai berendezések visszavételének, 
kezelésének és újrahasznosításának megfelelő módját, az 
öreg elektromos és elektronikai berendezéseket külön kell 
megsemmisíteni.
Az irányelv bevezetése után az EU tagállamokban a háztartások 
költségmentesen leadhatják a használt elektromos és elektronikai 
berendezéseiket a meghatározott gyűjtőhelyeken*.
Némely országban* az öreg berendezéseket költségmentesen 
leadhatja az Ön márkakereskedőjénél is, amennyiben hasonló új 
berendezést vásárol.
*) További információkat a helyi hivatalától kaphat. Amennyiben 
az Ön által használt elektromos és elektronikai berendezések 
elemeket vagy akkumulátorokat tartalmaznak, először ki kell 
venni őket és külön megsemmisíteni őket az érvényben levő helyi 
rendeleteknek megfelelően.
A megfelelő megsemmisítéssel hozzájárul a régi berendezések 
megfelelő gyűjtéséhez, kezeléséhez és használatához. A 
szakszerű likvidálással így megakadályozza a veszélyes hulladék 
lehetséges káros hatását az életkörnyezetre és az egészségre.

2. Az EU területén kívüli országokban
Kérjük, érdeklődjön az Ön helyi hivatalánál e berendezés 
likvidálásának megfelelő eljárásáról.

B. Likvidálásról szóló információk ipari felhasználók részére
1. Az Európai Unió területén
Amennyiben ezt a terméket vállalkozási célokra használta és most 
likvidálni szeretné:
Forduljon márkakereskedőjéhez, amely információkkal szolgál 
Önnek a termék visszaadásáról. Lehetséges, hogy a visszavételért 
és az újrahasznosításért fizetnie kell. Kis termékekért (és kis 
mennyiségért) lehetséges, hogy nem kell.

2. Az EU területén kívüli országokban
A berendezés likvidálásának megfelelő eljárásáról érdeklődjön a 
helyi hivatalánál. 
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1 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

 INTELEM! Ez a jelölés azokra a műveletekre figyelmeztet, amelyek helytelen 
elvégzése a felhasználó halálát vagy súlyos sérülését okozhatja.

 FIGYELMEZTETÉS! Ez a jelölés azokra a műveletekre figyelmeztet, amelyek helytelen 
elvégzése a felhasználónak sérülést, illetve vagyoni kárt okozhat.

 INTELEM!
 A megfelelő üzemelés érdekében a légkondicionáló berendezést a jelen útmutatóban szerepelő 

leírás szerint szerelje be.
 A beltéri egység és a kültéri egység összekötésére az általánosan hozzájuk szállított csöveket 

és kábeleket használja. A jelen útmutató leírja a berendezésnek az általánosan hozzá szállított 
beszerelési alkatrészek felhasználásával végzett megfelelő bekötését.

 A berendezést csak felhatalmazott szerelő szakemberek végezhetik az érvényes szabványokkal és 
előírásokkal összhangban.

 Amennyiben a beszerelés folyamán kiszivárog a hűtőközeg, alaposan szellőztesse ki az érintett 
helyiséget. Ha a hűtőközeg nyílt lánggal érintkezik, mérgező gázok keletkeznek.

 Ne csatlakoztassa a tápellátást, amíg nincs elvégezve az összes beszerelési művelet.
 A kompresszor indítása előtt ellenőrizze, hogy kellőképpen és megfelelően lett-e csatlakoztatva a 

hűtőközeg csővezetéke. Ne indítsa el a kompresszort, amíg nincs megfelelően csatlakoztatva a 
hűtőközeg csővezetéke, és nyitva van a 2 utas és a 3 utas csap. Abnormális nyomást okozhat a 
hűtőkörben, és megrongálhatja a berendezést vagy akár sérülést is okozhat.

 Szétszereléshez ellenőrizze, ki van-e kapcsolva a kompresszor, mielőtt lecsatlakoztatná a 
hűtőközeg csöveit. Ne csatlakoztassa le a hűtőközeg csővezetékét, amíg a kompresszor be van 
kapcsolva, és nyitva van a 2 utas és a 3 utas csap. Abnormális nyomást okozhat a hűtőkörben, és 
megrongálhatja a berendezést vagy akár sérülést is okozhat.

 Beszerelés vagy áthelyezés közben ügyeljen arra, hogy a hűtőkörbe ne kerüljön a meghatározott 
hűtőközegtől (R410A) eltérő gáz. Amennyiben levegő vagy más gáz kerül a hűtőkörbe, abnormális 
mértékben megnő rendszerben a nyomás, és megrongálódik a berendezés, sérülést okozhat, stb.

 Ezt a berendezést nem használhatják csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességekkel 
rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is) vagy olyan személyek, melyek nem 
rendelkeznek megfelelő ismeretekkel illetve gyakorlattal, amennyiben nincsenek felügyelet alatt 
vagy nincsenek ismertetve a berendezés használatával a biztonságukért felelős személy által.

 A gyerekekre oda kell figyelni, hogy ne játszhassanak a berendezéssel.
 Hogyha sérült a tápkábel, a gyártónak, felhatalmazott szerviznek vagy megfelelő 

szakképzettséggel rendelkező személynek kell kicserélnie, hogy elkerülje a lehetséges 
kockázatokat.
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2 AZ EGYSÉG FŐ RÉSZEI

Beltéri egység

1. ábra

Levegő kifúvó

Tápellátás

Levegőbemenet

Levegőbemenet

Levegő kifúvó

Kültéri egység

1. Légterelő lamella
2. Levegőszűrő
3. Vezetékes vezérlő
4. Vezeték nélküli távvezérlő
5. Burkolószalag
6. Elvezető cső
7. Gáz csővezetéke
8. Folyadék csővezetéke
9. Nagy fogantyú
10. Előlap
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3 BESZERELÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

3.1 Alaptartozékok
Alább láthatóak a berendezéshez általánosan szállított tartozékok. Ha szükséges, használja fel őket.

1. táblázat: A beltéri egység tartozékai

Sz. Megnevezés Ábra Mennyiség Alkalmazás

1 Anyacsavar és alátét 8 Az akasztó rögzítésére az 
egység burkolatán

2 Távvezérlő + elemek 1+2 A beltéri egység vezérlésére

3 Szigetelés 1 A gáz csővezetékének 
szigetelésére

4 Szigetelés 1 A folyadék csővezetékének 
szigetelésére

5 Beszerelési sablon 2

6 Kötegelő szíj 4 A szigetelés rögzítésére

7 Hollander 1 A gáz csővezetékének 
csatlakoztatására

8 Hollander 1 A folyadék csővezetékének 
csatlakoztatására

2. táblázat: A kültéri egység tartozékai

Sz. Megnevezés Ábra Mennyiség Alkalmazás

1 Kivezető nyílás 
dugója

3 A nem használt kivezető 
nyílás lezárására

2 Kivezető 
csatlakozócsonk

 vagy 

1 A kemény PVC elvezető 
cső csatlakoztatására
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3.2 A beszerelés helyének megválasztása
 INTELEM!

Az egységet megfelelően stabil helyre szerelje be, amely elbírja a légkondicionáló egység súlyát. 
Rendesen kell rögzíteni, ellenkező esetben kilazulhat és lezuhanhat az egység.

 FIGYELMEZTETÉS!
 Ne szerelje be az egységet olyan helyre, ahol gyúlékony gázok kerülhetnek a levegőbe.
 Ne szerelje be az egységet hőforrás, gőzforrás vagy gyúlékony gázok tárolójának közelébe.
 A 10 évesnél kisebb korú gyerekekre oda kell figyelni, hogy ne játszhassanak a berendezéssel.

A beszerelés helyét az alábbi követelmények szerint válassza meg:

3.2.1 Beltéri egység

1. Az egységet megfelelően stabil helyre szerelje be, amely elbírja a légkondicionáló egység súlyát.
2. A levegőbemenet illetve kimenet előtt ne legyen semmilyen akadály, hogy a levegő szabadon 

áramolhasson az egész helyiségben.
3. Biztosítson az egység körül elegendő teret a karbantartáshoz a 2. ábrának megfelelően.

Parapet típus

Mennyezeti típus

2. ábra

Mértékegység: mm

Mértékegység: mm
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4. Olyan helyet válasszon, ahol a kondenzált víz elvezető csöve könnyen beszerelhető.
5. A kényelmes karbantartás érdekében elegendő teret kell hagyni az egység és a mennyezet között.

3.2.2 Kültéri egység

 INTELEM!
 Olyan helyre szerelje be az egységet, ahol nem lesz 5°-nál jobban megdöntve.
 Amennyiben az egység erős szélnek lehet kitéve, telepítéskor alaposan kell rögzíteni.

Ha lehet, ne szerelje az egységet olyan helyre, ahol közvetlen napfény éri.
(Ha szükséges, szereljen fel védőfedelet, amely nem akadályozza a levegő áramlását.)

1. Olyan helyre szerelje be a kültéri egységet, ahol a lehető legjobban védve lesz a szennyeződéstől 
és a csapadéktól.

2. Olyan helyre szerelje be a kültéri egységet, ahol gond nélkül összeköthető a beltéri egységgel.
3. Olyan helyre szerelje be a kültéri egységet, ahonnan gond nélkül elvezethető a fűtés közben 

felgyülemlett kondenzvíz.
4. Ne helyezzen állatokat vagy növényeket a kiáramló levegő útjába.
5. Vegye számításba az egység tömegét, és válasszon olyan helyet, ahol nem okoz nagy zajt és 

vibrációkat.
6. Olyan helyet válasszon, amely elbírja az egység súlyát, és ahol a lehető legkisebb zaj és vibráció 

keletkezik.
7. Biztosítson szabad teret a 3. ábra szerint, hogy semmi se akadályozza levegő áramlásának útját. 

A hatékony üzemelés biztosítása érdekében a külső fedélszerkezet négy nyitott irányából hagyjon 
hármat szabadon.

3. ábra

Mértékegység: mm
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6 PRÓBAÜZEM

6.1 Próbaüzem és tesztelés

Hibakódok jelentése

10. táblázat:

Szám Hibakód Rendellenesség Megjegyzés

1 E1 A kompresszor magasnyomás elleni védelme

2 E2 A beltéri egység befagyása elleni védelem

3 E3 A kompresszor alacsony nyomás elleni védelme

4 E4 A kompresszor kimenetének túl magas hőmérséklete 
elleni védelem

5 E6 Kommunikációs hiba

6 E8 A beltéri egység ventilátora motorjának hibája

7 E9 A kondenzátum túlcsordulása elleni védelem

8 F0 A beltéri egységnél található környezeti hőmérséklet 
érzékelőjének üzemzavara

9 F1 A hőcserélő hőérzékelőjének üzemzavara

10 F2 A kondenzátor hőérzékelőjének üzemzavara

11 F3 A kültéri egységnél található környezeti hőmérséklet 
érzékelőjének üzemzavara

12 F4 A kimenet hőérzékelőjének hibája

13 F5 A vezetékes vezérlőnél található hőérzékelő 
üzemzavara

15 C5 Hibás teljesítési kód

16 EE A kültéri egység memóriachipjének üzemzavara

17 PF Az elektromos bekötődoboz érzékelőjének üzemzavara

18 H3 A kompresszor túlterhelése elleni védelem

19 H4 Túlterhelés

20 H5 IPM védelem

21 H6 A ventilátor DC motorjának üzemzavara

22 H7 A kompresszor motorja szinkronizáltságának kiesése 
elleni védelem / a kompresszor meghibásodása (DC 
Inverter)

23 Hc PFC védelem

25 Lc Aktiválási hiba

26 Ld A kompresszor vezetékeinek hibás sorrendje elleni 
védelem

27 LE A kompresszor blokkolása elleni védelem
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Szám Hibakód Rendellenesség Megjegyzés

28 LF Tápellátás védelme

29 Lp Eltérés a beltéri és a kültéri egység között

30 U7 Az áramlási irány megváltozása elleni védelem a 4 
járatú szelepnél

31 P0 A vezérlőmodul resetelésének védelme

32 P5 Túlfeszültség elleni védelem

33 P6 A főpanel és a vezérlőmodul közti kommunikációs hiba

34 P7 A vezérlőmodul érzékelőjének üzemzavara

35 P8 A vezérlőmodul túl magas hőmérséklete elleni védelem

36 P9 AC áram védelme

37 PA A vezérlőmodul áramának üzemzavara

38 Pc Az érzékelő csatlakoztatásának védelme

39 Pd A vezérlőmodulba hibásan csatlakoztatott hőérzékelő 
miatti védelem

40 PE Hőmérsékleti drift elleni védelem

41 PL A busz alacsony feszültség elleni védelme

42 PH A busz magas feszültség elleni védelme

43 PU A töltő áramkör üzemzavara

44 PP Abnormális bemeneti feszültség

45 ee A kültéri egység memóriachipjének üzemzavara

Megjegyzés: Ha a vezetékes vezérlő csatlakoztatva van az egységhez, a hibakód egyúttal rajta is 
megjelenik.

A beltéri egység kijelzőjén látható jelzések magyarázata

Jelzések állapota
1 „POWER“ jelzőfény:
 Ha az egység be van kapcsolva, a jelzőfény világít, s nem 

világít, ha az egység ki van kapcsolva.
2 „COOL“ jelzőfény:
 Ha az egység Hűtés üzemmódban üzemel, a jelzőfény 

világít, s nem világít, ha a Hűtés üzemmód inaktív.
3 „HEAT“ jelzőfény:
 Ha az egység Fűtés üzemmódban üzemel, a jelzőfény 

világít, s nem világít, ha a Fűtés üzemmód inaktív.
4 „TIMER“ jelzés:
 Ha az egység Időzítő funkciója aktív, a jelzőfény világít, s 

nem világít, ha az Időzítő funkció inaktív.
36. ábra
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6.2 Üzemeltetési hőmérsékletek terjedelme

11. táblázat:

A tesztelés feltételei Beltéri oldal Kültéri oldal

DB (°C) WB (°C) DB (°C) WB (°C)

Minimális hűtés 27 19 35 24

Minimális fűtés 20 – 7 6

Névleges hűtés 32 23 48 –

Alacsony hőmérséklet melletti 
hűtés

21 15 -15 –

Névleges fűtés 27 – 24 18

Alacsony hőmérséklet melletti 
fűtés

20 – -10 -11

Megjegyzés:
 Az egység szerkezete megfelel az EN14511 szabvány követelményeinek.
 A levegő mennyiségének mérése a névleges, szokványos kinti statikus nyomás mellett történik.
 A feljebb feltüntetett hűtési (fűtési) teljesítmény mérése, a névleges üzemeltetési körülmények 

mellett történik, amelyek megfelelnek a szokványos kinti statikus nyomásnak. A termékek 
tökéletesítésének köszönhetően módosulhatnak a paraméterek. Ilyen esetben a berendezés 
címkéjén feltüntetett adatok érvényesek.



– 12 –

7 PROBLÉMAMEGOLDÁSOK, KARBANTARTÁS

7.1 Problémamegoldások
Ha a légkondicionáló berendezés nem működik megfelelően, szerviz igénylése előtt ellenőrizze a 
következő pontokat:

12. táblázat:

Rendellenesség Lehetséges okok
Az egység nem indítható.  Nincs csatlakoztatva a tápellátás.

 A légkondicionáló egységben átütő áram lekapcsolja az 
áramvédő kapcsolót.

 Le vannak blokkolva a vezérlőgombok.
 A vezérlés üzemzavara.

Az egység egy ideig működik, 
majd leáll.

 A kondenzátor előtt valamilyen akadály áll.
 A vezérlés üzemzavara.
 Hűtés üzemmódban van, miközben a kinti hőmérséklet 

túlhaladja a 48°C-t.

Nem megfelelő a hűtés.  A levegőszűrő szennyezett vagy eltömődött.
 A helyiségben valamilyen hőforrás található, vagy túl sokan 

tartózkodnak benn.
 Nyitva az ajtó vagy az ablakok.
 Akadály található a levegő bemeneténél vagy kifúvójánál.
 Túl magas a kívánt hőmérséklet.
 Szivárog a hűtőközeg.
 Rosszul működik a helyiség hőmérsékletének érzékelője.

Nem megfelelő a fűtés.  A levegőszűrő szennyezett vagy eltömődött.
 Nincs jól bezárva az ajtó vagy az ablakok.
 Túl alacsony a kívánt hőmérséklet.
 Szivárog a hűtőközeg.
 A kinti hőmérséklet alacsonyabb mint -5°C.
 A vezérlés üzemzavara.

Megjegyzés: Hogyha a feljebb feltüntetett pontok ellenőrzése és a lehetséges okok elhárítása után 
is még mindig helytelenül működik légkondicionáló berendezés, azonnal állítsa le az üzemelést, és 
keresse fel a helyi felhatalmazott szervizközpontot.

7.2 Rendszeres karbantartás
 FIGYELMEZTETÉS!

 Tisztítás előtt kapcsolja ki és csatlakoztassa le a tápellátásról a légkondicionáló berendezést. 
Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye.

 Óvja a légkondicionáló berendezést a nedvességtől. Ellenkező esetben áramütés veszélye 
fenyeget. Soha ne öblítse le vízzel a berendezést.

 Az illékony anyagok, pl. hígító vagy benzin megrongálhatják a berendezés felületét. Az egység 
előlapjának tisztítására csak száraz puha törlőkendőt, vagy semleges tisztítószerrel nedvesített 
törlőkendőt használjon.
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1. A szűrő kiszerelésének és az elektronika dobozát borító fedél leszerelésének módja

1. Nyissa le a levegőbemenet rácsát.
 a) Előbb oldja ki a rácson található két 

csavarfedelet az ábra szerint.
 b) Csavarhúzó segítségével csavarozza ki 

a fedelek alatti csavarokat, majd nyissa le a 
levegőbemenet rácsát.

Vegye ki a csavart

2. Tisztítsa ki a légszűrőt
 Mossa le vízzel a légszűrőt, vagy használjon 

porszívót. Ha olajos foltok maradnak rajta, 
használjon semleges tisztítószeres vizes 
oldatot. Árnyékos helyen hagyja a szűrőt 
megszáradni.

Megjegyzés:
 Soha ne használjon 45 °C-nál melegebb 

vizet; különben kifakulhat, vagy elsárgulhat.
 Ne szárítsa a szűrőt tűz felett, mert 

meggyulladhat, illetve eldeformálódhat.

3. Szerelje le a baloldali és a jobboldali fedelet.
 a) A rács lenyitását követően csavarozza ki a 

csavarokat az ábra szerint.
 b) A nyíl irányába tolva vegye le az oldalsó 

fedelet.

Vegye ki a csavart

4. Szerelje le a jobboldali fedelet. Szerelje le a jobboldali fedelet a 3. lépés szerint.

5. Szerelje le az elektronikai egység fedelét. A 
jobboldali fedél leszerelését követően látható 
az elektronikai egység fedele. Csavarozza 
ki a fedél rögzítő csavarját és vegye le a 
fedelet.

Elektronikai egység fedele

Baloldali fedél
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2. Szezon elejei üzembe helyezés ellőtt

a) Ellenőrizze a beltéri és a kültéri egység levegőbemenetét, hogy nem blokkolja-e őket valamilyen 
akadály.

b) Hívjon villanyszerelőt, hogy ellenőrizze, megfelelően van-e földelve a berendezés.
c) Ellenőrizze, szükséges-e a távvezérlő elemeinek cseréje.
d) Hívjon szerviztechnikust, hogy ellenőrizze, megfelelően van-e behelyezve a levegőszűrő.

Amennyiben a berendezés hosszabb ideig nem volt üzemeltetve, bekapcsolás előtt 8 órán át hagyja 
csatlakoztatva a tápellátást, hogy feszültség alatt legyen a készülék.

Megjegyzés: A feljebb feltüntetett műveleteket szakképzett szerelőnek kell végeznie.

3. Szezon végi karbantartás

a) Kapcsolja ki a tápellátás főkapcsolóját.
b) Szakemberrel tisztíttassa ki a levegőszűrőket és egyéb alkatrészeket.
c) Hagyja a ventilátort további 2 - 3 órán keresztül üzemelni, hogy kiszárítsa az egység belsejét.

Megjegyzés: A feljebb feltüntetett műveleteket szakképzett szerelőnek kell végeznie.
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TÁVVEZÉRLŐ

1 A vezérlőelemek és a kijelző

2-2-1. Táblázat: A távvezérlő használatára vonatkozó utasítások

1 Jeladó  Kiküldi az infravörös jelet a beltéri egység jelérzékelőjébe.

2 ON/OFF 
nyomógomb

 A nyomógomb megnyomásával bekapcsolja az egységet. 
Ismételt megnyomásával kikapcsolja az egységet. Az egység 
kikapcsolásakor megszünteti az alvás funkciót, de a memória 
megőrzi a beállított idejét.

3 MODE 
nyomógomb

 A gomb megnyomásával megválaszthatja az üzemmódot a 
következő sorrendben Automatika, Hűtés, Párátlanítás, Ventilátor 
és Fűtés. A tápellátás bekapcsolását követően alapértelmezetten 
az Automatika üzemmód van beállítva. A beállított hőmérséklet nem 
jelenik meg a kijelzőn. A hőmérséklet alapértelmezett beállítása 
Fűtés üzemmódban 28 °C, a többi üzemmódban pedig 25 °C.

 

  Automatika,  Hűtés,  Párátlanítás,  Ventilátor,  Fűtés 
(csak a fűtéssel is rendelkező modellek esetében).
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4 – nyomógomb  A – gomb megnyomásával csökkenti a beállított hőmérsékletet. 
Ha a nyomógombot 2 másodpercnél tovább tartja lenyomva, a 
beállított hőmérséklet értéke gyorsan fog csökkenni. Az Automatika 
üzemmódban nem lehet beállítani a hőmérsékletet. A beállítás 
terjedelme 16–30 °C.

+ nyomógomb  A + gomb megnyomásával növeli a beállított hőmérsékletet. 
Ha a nyomógombot 2 másodpercnél tovább tartja lenyomva, a 
beállított hőmérséklet értéke gyorsan fog növekedni. Az Automatika 
üzemmódban nem lehet beállítani a hőmérsékletet. A beállítás 
terjedelme 16–30 °C.

5 FAN nyomógomb  Ezzel a nyomógombbal a ventillátor sebességét lehet ciklikusan 
átállítani a következő sorrendben: Automatika, Alacsony fordulat, 
Közepes fordulat, és Magas fordulat

 
  Alacsony fordulat
  Közepes fordulat
  Magas fordulat

6  nyomógomb  A nyomógomb megnyomásával ciklikusan állíthatja be a kiáramló 
levegő irányát. A beállítás az alábbi sorrendben választható meg:

 

 Miközben a lamella fel- ill. lefelé forog, és kikapcsolja a mozgását, a 
lamella megmarad az aktuális helyzetében.

 Az  ikon azt jelzi, hogy a légterelő lamella oda vissza forog a fenti 
és a lenti állás között mind az öt pozícióba. (A lamella forgatás 
egyszerűsített funkciójának beállítása egyes egységeknél: Miután 
behelyezte az elemeket a távvezérlőbe, kikapcsolt egységnél 
nyomja meg egyidejűleg a (+) és a  gombokat; az  ikon kétszer 
felvillan. Majd az egység bekapcsolását követően a légterelés 
funkciót a  nyomógombbal aktiválhatja; a funkció bekapcsolását 
az  ikon szemlélteti. A nyomógomb ismételt megnyomásával 
kikapcsolja a funkciót.)

7 CLOCK 
nyomógomb

 A CLOCK nyomógomb megnyomásakoraz  ikon villog. 5 
másodpercen belül a + vagy a – gombokkal állítsa be az aktuális 
időt. Hogyha a gombok valamelyikét 2 másodpercnél tovább tartja 
lenyomva, az idő minden 0,5 másodpercben 1 perccel majd minden 
0,5 másodpercben 10 perccel fog növekedni vagy csökkenni. Az 
idő beállítását követően ismét nyomja meg a CLOCK nyomógombot 
a beállítás megerősítésére. Miután behelyezi az elemeket a 
távvezérlőbe, az óra alapértelmezett beállítása 12:00.

OFF
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8 TIMER ON
nyomógomb

 A nyomógomb segítségével beállíthatja az egység időzített 
bekapcsolását. A gomb megnyomását követően eltűnik az 

 ikon, és az ON jelzés fog villogni. A bekapcsolás idejeként 
00:00 lesz látható. 5 másodpercen belül nyomja meg a (+) vagy 
a (–) nyomógombot, hogy beállítsa a bekapcsolás idejét. A 
nyomógombok minden egyes megnyomására az idő 1 perccel 
megváltozik. Ha lenyomva tartja a gombok valamelyikét, az idő 
gyorsan fog növekedni vagy csökkenni 1-1 perccel, majd 10 
percekkel. Az idő beállítását követően 5 másodpercen belül nyomja 
meg a T-ON nyomógombot a beállítás megerősítésére. Az időzítő 
beállítása előtt szükséges az óra pontos beállítása (a CLOCK 
nyomógombbal).

9 X-FAN 
nyomógomb

 A nyomógomb segítségével aktiválható/deaktiválható az X-FAN 
funkció. Ha Hűtés vagy Párátlanítás üzemmódban megnyomja az 
X-FAN nyomógombot, megjelenik az  ikon, jelezve ezzel, hogy 
a funkció aktív. A gomb ismételt megnyomására az  ikon eltűnik, 
és a funkció inaktív lesz. A tápellátás csatlakoztatását követően 
az X-FAN funkció alapértelmezetten ki van kapcsolva. Az egység 
kikapcsolt állapotában az X-FAN funkció deaktiválható, de nem 
aktiválható.

10 TEMP 
nyomógomb

 A nyomógomb megnyomásával kiválaszthatja a helyiség kívánt 
hőmérsékletének vagy az aktuális hőmérsékletének a kijelzését.

 Az egység bekapcsolását követően alapértelmezetten a kívánt 
hőmérséklet jelenik meg.

 Ha a TEMP gomb megnyomását követően megjelent az  ikon, a 
beltéri egység kijelzője a kívánt hőmérsékletet fogja mutatni. Az  
ikon kijelzésekor megjelenik a helyiség valós hőmérséklete; a  
lehetőség nem jeleníthető meg. Ha a helyiség valós hőmérséklete 
van kijelezve, és az egységbe másik jel érkezik a távvezérlőből, 
a kijelzés átáll a kívánt hőmérséklet megjelenítésére, majd 5 
másodperc után visszaáll a helyiség valós hőmérsékletére. (Ez a 
funkció csak egyes modelleknél elérhető.)

11 TIMER OFF 
nyomógomb

 Ez a nyomógomb az egység időzített kikapcsolásának beállítását 
szolgálja. A beállítás folyamata egyezik az időzített bekapcsolás 
beállításának folyamatával, csak eközben az OFF jelzés villog.

12 TURBO 
nyomógomb

 A nyomógomb Hűtés vagy Fűtés üzemmódban történő 
megnyomásával be-/kikapcsolhatja a Turbo funkciót. Ha a funkció 
aktív, megjelenik az  ikon. Üzemmód váltásakor, vagy a ventilátor 
sebességének átállításakor a funkció automatikusan megszűnik. 
(Ez a funkció csak egyes modelleknél elérhető.)

13 SLEEP 
nyomógomb

 A nyomógomb megnyomásával bekapcsolja/kikapcsolja az 
Alvás funkciót. A tápellátás bekapcsolását követően a funkció 
alapértelmezetten ki van kapcsolva. Az egység kikapcsolásával 
megszűnik az alvás funkció beállítása. A funkció bekapcsolásakor 
megjelenik az  ikon. A Ventilátor és Automatika üzemmódokban 
nem elérhető a funkció.

14 LIGHT 
nyomógomb

 A nyomógomb megnyomásával bekapcsolja/kikapcsolja a kijelző 
kivilágítását. Bekapcsolt kivilágításnál az  ikon látható. Hogyha a 
kivilágítást kikapcsolja, az  ikon eltűnik.
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Elemek cseréje

1. Vegye le a távvezérlő hátoldalán az elemtartó fedelét. 
(Lásd az ábrát.)

2. Vegye ki az öreg elemeket.
3. Helyezzen be két darab új, száraz AAA típusú 1,5 voltos 

elemet - ügyeljen a polaritásra.
4. Helyezze vissza az elemek fedelét.

► Megjegyzések:
 Elemcserekor cserélje ki az összes elemet egyszerre, 

és ne használjon különböző típusú elemeket, mert az 
meghibásodáshoz vezethet.

• Amennyiben a távvezérlőt hosszabb ideig nem fogja 
használni, kérem, vegye ki belőle az elemeket, hogy ne 
folyhassanak ki a távvezérlőbe.

• Használat közben vegye figyelembe a hatótávolságot.
• A távvezérlőnek 1 méternél nagyobb távolságra kell lennie 

a televíziótól vagy a rádiótól.
• Ha a távvezérlő nem működik megfelelően, vegye ki belőle 

az elemeket, majd 30 másodperc elteltével helyezze vissza 
azokat. Ha ezek után sem működik, cserélje ki az elemeket 
újakra.

Elemek cseréjének ábrázolása
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UTASÍTÁSOK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

A készülék beszerelése és használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kezelési útmutatót.

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a légkondicionáló berendezést. A készülék használata előtt 
figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg a jövőbeli használat érdekében. Kérjük, 
szenteljen különös figyelmet az alábbi jelöléseknek.

Jelölés Jelentése

 Intelem! Intelem: Ez a jelölés azokra a műveletekre figyelmeztet, amelyek helytelen 
elvégzése a felhasználók halálát vagy súlyos sérülését okozhatja.

 Figyelmeztetés Figyelmeztetés: Ez a jelölés azokra a műveletekre figyelmeztet, 
amelyek helytelen elvégzése a felhasználók sérülését, vagy a tulajdon 
megrongálódását okozhatja.

 Figyelmeztetés
• A vezetékes vezérlőt soha ne szerelje be nedves helyre, és ne tegye közvetlen napsütésnek.
• Óvja a vezetékes vezérlőt az ütésektől és a földre eséstől. Nem ajánlott a vezérlő gyakori be-/

kiszerelése.
• Ne kezelje a vezetékes vezérlőt vizes kézzel, és vigyázzon arra, hogy ne kerülhessen a belsejébe 

semmilyen folyadék.
• A vezetékes vezérlő be-/kiszerelését soha ne végezze egyedül. Szükség esetén lépjen 

kapcsolatba a felhatalmazott szervizközponttal.
• Ez egy univerzális távvezérlő és különböző funkciókkal rendelkező légkondicionáló típusokhoz 

használható. Amennyiben valamelyik típus nem rendelkezik az összes itt leírt funkcióval, a hiányzó 
funkciókat nem lehet rajta használni. Ez az útmutató nem tartalmaz információkat az egyes típusok 
használható funkcióiról.

• Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg a jövőbeli használat 
érdekében.
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1 A VEZETÉKES VEZÉRLŐ LEÍRÁSA

1. ábra: A vezetékes vezérlő

1.1 Kijelző

2. ábra: LCD kijelző
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1.2 A kijelzőn látható jelek

1. táblázat

Sz. Ikon Funkció leírása

1 A levegő jobbra és balra terelése

2 A levegő felfelé és lefelé terelése

3 Szellőztetés funkció

4 Alvás funkció

5 Automatika üzemmód

6 Hűtés üzemmód

7 Párátlanítás üzemmód

8 Ventilátor üzemmód

9 Fűtés üzemmód

10 Egészség funkció

11 I-Demand funkció

12 Nyaralás funkció

13 A fő és alárendelt vezetékes vezérlő állapotának kijelzése

14 Átállítás blokkolása
A nyomógombok, a hőmérséklet beállítása, be-/kikapcsolás, az üzemmód 
és energia takarékosság beállítása a távvezérlőn le van blokkolva.

15 A ventilátor sebessége

16 Memória funkció
A tápellátás megújulását követően az egység az eredetileg beállított 
üzemmód szerint üzemel tovább.

17 TURBO funkció

18 Energiatakarékos funkció
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Sz. Ikon Funkció leírása

19 Környezeti/Kívánt hőmérséklet

20 Elektromos fűtés

21 Nedvesség kifújatása (A ventilátor kikapcsolás utáni üzemelése)

22 Leolvasztás

23 A szűrő tisztítása

24 Az idő beállítása

25 Kártyával történő vezérlés / a szállodai berendezés a vendég kártyájának 
behelyezését követően indul el.

26 Csendes üzemelés

27 A távvezérlő lezárása
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2 A NYOMÓGOMBOK FUNKCIÓI

2.1 Nyomógombok

3. ábra: A vezérlő nyomógombjai

2.2 A nyomógombok használata
Sz. Nyomógomb Funkció leírása

1 Enter/Cancel 1) A funkció megválasztása/megszüntetése.
2) A kültéri és a beltéri hőmérséklet megjelenítésére tartsa 

lenyomva 5 mp-ig.

2 ▲ 1) A beltéri egység üzemeltetési hőmérsékletének beállítási 
tartománya: 16 ~ 30°C.

2) Az időzítő beállítása: 0.5-24 óra terjedelmében.
3) A levegő funkció beállítása.
4) A beállítás mentése.
5) A beállítás törlése.

6 ▼

3 Fan A ventilátor sebességének beállítása Magas fordulat/Közepesen 
magas fordulat/Közepes fordulat/Közepesen alacsony fordulat/
Alacsony fordulat/Automatikus sebesség között.

4 Mode Üzemmód beállítása: Hűtés/Fűtés/Ventilátor/Párátlanítás.

5 Function A Légterelés/Levegő/Alvás/Egészség/I-Demand/Nyaralás/Turbo/
Energiatakarékosság/Elektromos fűtés/Nedvesség kifújatása/
Csendes üzemelés funkciók közötti átkapcsolás.

7 Timer Az időzítő beállítása

8 On/Off A beltéri egység bekapcsolása/kikapcsolása.

4 + 2 Mode + ▲ Üzemelési beállítások megőrzése. Az egység kikapcsolt 
állapotában 5 mp-re nyomja meg a Mode és a ▲  
nyomógombokat, hogy aktiválja/megszüntesse a Memória 
funkciót. (Ha a Memória funkció aktív, a beltéri egység a 
tápellátás megszakadását és megújulását követően megújítja 
az előtte érvényes beállításokat. Ellenkező esetben a beltéri 
egység a tápellátás megújulását követően kikapcsolva marad. 
Alapértelmezett beállításként aktiválva van a Memória funkció.)
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Sz. Nyomógomb Funkció leírása

2 + 6 ▲ + ▼ Billentyűzet lezárása. Az egység probléma mentes indulása 
esetén vagy az egység kikapcsolt állapotában 5 mp-re 
egyidejűleg nyomja meg a ▲ ▼ nyomógombokat, hogy lezárja 
a billentyűzetet. Lezárt állapotban semmilyen más gomb nem 
lesz használható. A feloldásra ismét 5 mp-re nyomja meg a ▲ ▼ 
nyomógombokat.

4 + 6 Mode + ▼ °F / °C közötti átkapcsolás. Hogyha az egység ki van kapcsolva, 
5 másodpercre nyomja meg egyidejűleg a MODE és a ▼ 
nyomógombokat, hogy átkapcsoljon a Celsius vagy Fahrenheit 
fokok kijelzése között.

3 VEZÉRLÉS

3.1 Bekapcsolás/kikapcsolás

Az egység bekapcsolására/kikapcsolására nyomja meg az ON/OFF nyomógombot.
Megjegyzések:
1. A 4. ábra az egység tápellátásának bekapcsolása utáni "Kikapcsolt" állapotát ábrázolja.
2. Az 5. ábra az egység tápellátásának bekapcsolása utáni "Bekapcsolt" állapotát ábrázolja.

4. ábra: "Kikapcsolt" állapot 5. ábra: "Bekapcsolt" állapot
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3.2 Üzemmód beállítása

Bekapcsolt egységnél nyomja meg a Mode nyomógombot. Így választhat üzemmódot a következő 
sorrendben: Automatika ( ), Hűtés ( ), Párátlanítás ( ), Ventilátor ( ) és Fűtés ( ) (lásd a 6. 
ábrát)

6. ábra

3.3 A hőmérséklet beállítása

Bekapcsolt egységnél nyomja meg a ▲ vagy a ▼ nyomógombot, hogy növelje vagy csökkentse 
a kívánt hőmérsékletet. Ha a gombok valamelyikét lenyomva tartja, a hőmérséklet minden 0,5 
másodpercben 1°C-kal fog növekedni, illetve csökkenni.
A Hűtés, Párátlanítás, Ventilátor és Fűtés üzemmódokban a beállítás tartománya 16°C~30°C.
Az Automatika üzemmódban nem állítható be a hőmérséklet.

A beállítást a 7. ábra mutatja

Automatika Hűtés Párátlanítás Ventilátor Fűtés



– 9 –

7. ábra: A hőmérséklet beállítása

3.4 A ventilátor sebességének beállítása

A FAN nyomógomb minden egyes megnyomásakor ciklikusan változtatja a beltéri egység 
ventilátorának sebességét a következő sorrendben (lásd a 8. ábrát):

8. ábra: A ventilátor sebességének beállítása

Alacsony fordulat Közep. alacsony for. Közepes fordulat Közep. magas for.

Automatika Nagyon magas for. Magas fordulat
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3.5 A levegő jobbra/balra terelése

A funkció aktiválása: Bekapcsolt egységnél a Function nyomógomb segítségével válassza ki A 
levegő jobbra/balra terelése funkciót, majd nyomja meg az Enter/Cancel nyomógombot a funkció 
aktiválására.
A funkció deaktiválása: Ha a légterelés funkciója aktív, a Function nyomógomb segítségével 
válassza ki A levegő jobbra/balra terelése funkciót, majd nyomja meg az Enter/Cancel nyomógombot a 
funkció kikapcsolására.

A levegő jobbra/balra terelése funkció beállítását a 9. ábra szemlélteti.

9. ábra: A levegő jobbra/balra terelése funkció beállítása

Bekapcsolt egység, A levegő 
jobbra/balra terelése funkció 

kikapcsolva.

A Function nyomógomb 
segítségével válassza ki A 

levegő jobbra/balra terelése 
funkciót.

Az Enter/Cancel nyomógomb 
segítségével aktiválja A levegő 
jobbra/balra terelése funkciót.

Az Enter/Cancel nyomógomb 
segítségével kapcsolja ki A 
levegő jobbra/balra terelése 

funkciót.

A Function nyomógomb 
segítségével válassza ki A 

levegő jobbra/balra terelése 
funkciót.
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3.6 A levegő felfelé/lefelé terelése

A funkció aktiválása: Bekapcsolt egységnél a Function nyomógomb segítségével válassza ki A 
levegő felfelé/lefelé terelése funkciót, majd nyomja meg az Enter/Cancel nyomógombot a funkció 
aktiválására.
A funkció deaktiválása: Ha a légterelés funkciója aktív, a Function nyomógomb segítségével 
válassza ki A levegő felfelé/lefelé terelése funkciót, majd nyomja meg az Enter/Cancel nyomógombot 
a funkció kikapcsolására.

A levegő felfelé/lefelé terelése funkció beállítását a 10. ábra szemlélteti.

10. ábra: A levegő felfelé/lefelé terelése funkció beállítása

Bekapcsolt egység, A levegő 
felfelé/lefelé terelése funkció 

kikapcsolva.

A Function nyomógomb 
segítségével válassza ki A 

levegő felfelé/lefelé terelése 
funkciót.

Az Enter/Cancel nyomógomb 
segítségével aktiválja A levegő 
felfelé/lefelé terelése funkciót.

Az Enter/Cancel nyomógomb 
segítségével kapcsolja ki A 
levegő felfelé/lefelé terelése 

funkciót.

A Function nyomógomb 
segítségével válassza ki A 

levegő felfelé/lefelé terelése 
funkciót.
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3.7 Az időzítő beállítása

Az egység bekapcsolásának időzítése
Az egység automatikus indulása időpontjának beállítására szolgál. Kikapcsolt egységnél a Timer 
nyomógomb megnyomásakor a kijelzőn megjelenik az xx. Hour adat és a villogó ON felirat. Most 
a ▲ vagy a ▼ nyomógomb megnyomásával állítsa be az időzítőt, majd a Timer nyomógomb 
megnyomásával erősítse meg a beállítást.
Ha a Timer nyomógombbal való megerősítés előtt megnyomja a Mode nyomógombot, az időzítő 
menüje átáll az időzített kikapcsolás beállítására. Az időzített kikapcsolás beállítását követően a 
kijelzőn az „xx. HOUR ON OFF“ adat lesz látható; az  xx. adat az időzített bekapcsolás idejét jelzi, a 
kikapcsolás ideje nem lesz látható.

Az egység kikapcsolásának időzítése
Az egység automatikus kikapcsolása időpontjának beállítására szolgál. Bekapcsolt egységnél a 
Timer nyomógomb megnyomásakor a kijelzőn megjelenik az xx. Hour adat és a villogó ON felirat. 
Most a ▲ vagy a ▼ nyomógomb megnyomásával állítsa be az időzítőt, majd a Timer nyomógomb 
megnyomásával erősítse meg a beállítást.
Ha a Timer nyomógombbal való megerősítés előtt megnyomja a Mode nyomógombot, az időzítő 
menüje átáll az időzített bekapcsolás beállítására. Az időzített bekapcsolás beállítását követően a 
kijelzőn az „xx. HOUR ON OFF“ adat lesz látható; az  xx. adat az időzített kikapcsolás idejét jelzi, a 
bekapcsolás ideje nem lesz látható.

Az időzítő beállításainak megszüntetése
Az időzítő beállítását a Timer nyomógombbal szüntetheti meg. A beállítás megszüntetését követően 
nem látható az xx. HOUR adat a kijelzőn.

Az időzítő beállítását bekapcsolt egységnél a 11. ábra mutatja:

Bekapcsolt egység, az időzítő 
nincs beállítva.

Nyomja meg a Timer 
nyomógombot a kikapcsolás 

beidőzítésére.

A ▲/▼ nyomógombok segítségével 
állítsa be a kikapcsolás idejét.

A ▲/▼ nyomógombok segítségével 
állítsa be a bekapcsolás idejét.

Nyomja meg a Mode nyomógombot a 
bekapcsolás beidőzítésére.

Nyomja meg a Timer nyomógombot 
az időzítő aktiválására.
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11. ábra: Az időzítő beállítása bekapcsolt egységnél

Az időzítő beállítási tartománya: 0.5-24 óra. A ▲ vagy a ▼ nyomógomb minden egyes 
megnyomásakor fél órával megnő vagy csökken a kívánt idő. Ha valamelyiket hosszabb ideig 
lenyomva tartja, minden 0,5 másodpercben automatikusan fél órával megnő vagy csökken a kívánt 
idő.

Megjegyzések:
1. Ha az időzített bekapcsolás és az időzített kikapcsolás is be van állítva, kikapcsolt egységnél a 

csak a bekapcsolás ideje, bekapcsolt egységnél pedig csak a kikapcsolás ideje lesz látható a 
kijelzőn.

2. Az egység időzített bekapcsolása csak az egység kikapcsolásától kezdve lesz visszaszámlálva. Az 
egység időzített kikapcsolása csak az egység bekapcsolásától kezdve lesz visszaszámlálva.

3.8 Szellőztetés funkció beállítása

A funkció aktiválása: Bekapcsolt egységnél a Function nyomógomb segítségével válassza ki a 
Szellőztetés funkciót. Ha villog a kiválasztott funkció ikonja, a ▲ vagy ▼  gomb segítségével válassza 
meg a Szellőztetés kívánt módját, majd nyomja meg az Enter/Cancel nyomógombot a funkció 
aktiválására.
A funkció aktív állapotában a kijelzőn látható lesz az ikonja. A Szellőztetés funkció alapértelmezett 
típusa az „1“-es számú mód.
10 féle szellőztetés funkció létezik, de a vezetékes távvezérlővel (csak 1-2 féle mód érhető el - 
ellenőrizze az adott modellnél elérhető módokat).
1 – Az egység 60 percig üzemel folyamatosan, és a friss levegő bevezetése 6 percig tart.
2 – Az egység 60 percig üzemel folyamatosan, és a friss levegő bevezetése 12 percig tart.
3 – Az egység 60 percig üzemel folyamatosan, és a friss levegő bevezetése 18 percig tart.
4 – Az egység 60 percig üzemel folyamatosan, és a friss levegő bevezetése 24 percig tart.
5 – Az egység 60 percig üzemel folyamatosan, és a friss levegő bevezetése 30 percig tart.
6 – Az egység 60 percig üzemel folyamatosan, és a friss levegő bevezetése 36 percig tart.
7 – Az egység 60 percig üzemel folyamatosan, és a friss levegő bevezetése 42 percig tart.
8 – Az egység 60 percig üzemel folyamatosan, és a friss levegő bevezetése 48 percig tart.
9 – Az egység 60 percig üzemel folyamatosan, és a friss levegő bevezetése 54 percig tart.
10 – Az egység 60 percig üzemel folyamatosan, és a friss levegő bevezetése megszakítás nélkül 

történik.

A funkció deaktiválása: Ha a Szellőztetés funkciója aktív, a Function nyomógomb segítségével 
válassza ki a Szellőztetés funkciót, majd amikor a kiválasztott funkció ikonja villog, nyomja meg az 
Enter/Cancel nyomógombot a funkció kikapcsolására. A funkció ikonja eltűnik.

A Szellőztetés funkció beállítását a 12. ábra mutatja:

Bekapcsolt egység, a Szellőztetés 
funkció nincs beállítva.

A Function nyomógomb segítségével 
válassza ki a Szellőztetés funkciót.

A ▲/▼ nyomógombok segítségével 
állítsa be a Szellőztetés módját.
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12 ábra: a Szellőztetés funkció beállítása

3.9 Alvás funkció beállítása

A funkció aktiválása: Bekapcsolt egységnél a Function nyomógomb segítségével válassza ki az 
Alvás funkciót, majd nyomja meg az Enter/Cancel nyomógombot a funkció aktiválására.
A funkció deaktiválása: Ha az Alvás funkció aktív, a Function nyomógomb segítségével válassza ki 
az Alvás funkciót, majd nyomja meg az Enter/Cancel nyomógombot a funkció kikapcsolására.

Az Alvás funkció beállítását a 13. ábra mutatja:

Az Enter/Cancel nyomógomb 
segítségével kapcsolja ki a 

Szellőztetés funkciót.

A Function nyomógomb 
segítségével válassza ki a 

Szellőztetés funkciót.

Az Enter/Cancel nyomógomb 
segítségével aktiválja a 
Szellőztetés funkciót.

Bekapcsolt egység, az Alvás 
funkció nincs beállítva.

A Function nyomógomb 
segítségével válassza ki az Alvás 

funkciót.

Az Enter/Cancel nyomógomb 
segítségével aktiválja az Alvás 

funkciót.
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Az Enter/Cancel nyomógomb 
segítségével kapcsolja ki az 

Alvás funkciót.

A Function nyomógomb 
segítségével válassza ki az Alvás 

funkciót.

13 ábra: az Alvás funkció beállítása

Megjegyzések:
1. Az Alvás funkció a tápellátás megújítását követően alapértelmezetten ki van kapcsolva.
2. Az Alvás funkció a Ventilátor üzemmódban nem elérhető.
3. A Csendes üzemelés funkció az Alvás funkció bekapcsolásától/kikapcsolásától függetlenül aktív 

állapotban marad.
4. Hűtés üzemmód: Az alvás funkció bekapcsolt állapotában beállíthatja a következő hőmérsékleti 

terjedelmeket: 16–23°C, 24–27°C, 28–29°C,  vagy a 30°C-os hőmérsékletet. Mindnek más a 
folyamatgörbéje, amint az a 14. ábrán is látszik.

Példa: Ha a beállított hőmérséklet 25°C, a hőmérséklet óránként 1°C-kal növekszik, amíg el nem 
éri a 27°C-ot. 7 óra elteltével visszacsökken 26°C-ra. Ezt követően az egység ezzel a beállított 
hőmérséklettel üzemel tovább.

14. ábra: Az Alvás funkció folyamatgörbéje Hűtés üzemmódban

Idő [óra]

H
őm

ér
sé

kl
et

 [°
C

]
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Hűtés üzemmód: Az alvás funkció bekapcsolt állapotában beállíthatja a következő hőmérsékleti 
terjedelmeket: 16°C, 17–20°C, 21–27°C vagy 28–30°C. Mindnek más a folyamatgörbéje, amint az a 
15. ábrán is látszik.Példa: Ha a beállított hőmérséklet 22°C, a hőmérséklet óránként 1°C-kal csökken, 
amíg el nem éri a 20°C-ot. Ezt követően az egység ezzel a beállított hőmérséklettel üzemel tovább.

15. ábra: Az Alvás funkció folyamatgörbéje Fűtés üzemmódban

3.10 Egészség funkció beállítása

A funkció aktiválása: Bekapcsolt egységnél a Function nyomógomb segítségével válassza ki az 
Egészség funkciót, majd amikor a kiválasztott funkció ikonja villog, nyomja meg az Enter/Cancel 
nyomógombot a funkció aktiválására.
A funkció deaktiválása: Ha az Egészség funkció aktív, a Function nyomógomb segítségével 
válassza ki az Egészség funkciót, majd amikor a kiválasztott funkció ikonja villog, nyomja meg az 
Enter/Cancel nyomógombot a funkció kikapcsolására.

Az Egészség funkció beállítását a 16. ábra mutatja:

Idő [óra]

H
őm

ér
sé

kl
et

 [°
C

]

Bekapcsolt egység, az egészség 
funkció nincs beállítva.

A Function nyomógomb 
segítségével válassza ki az 

Egészség funkciót.

Az Enter/Cancel nyomógomb 
segítségével aktiválja az 

Egészség funkciót.
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Az Enter/Cancel nyomógomb 
segítségével kapcsolja ki az 

Egészség funkciót.

A Function nyomógomb 
segítségével válassza ki az 

Egészség funkciót.

16 ábra: az Egészség funkció beállítása

Megjegyzések:
1. At Egészség funkció az egység kikapcsolásával deaktiválódik.
2. Az Egészség funkció nem deaktiválható az üzemmódok közötti átkapcsolással.
3. A tápellátás kiesése és megújulása esetén az Egészség funkció továbbra is aktív marad.

3.11 I-Demand funkció beállítása

A funkció aktiválása: Hűtés üzemmódban a Function nyomógomb segítségével válassza ki a 
I-Demand funkciót, majd amikor a kiválasztott funkció ikonja villog, nyomja meg az Enter/Cancel 
nyomógombot a funkció aktiválására.
A funkció deaktiválása: Ha a I-Demand funkció aktív, a Function nyomógomb segítségével válassza 
ki a I-Demand funkciót, majd amikor a kiválasztott funkció ikonja villog, nyomja meg az Enter/Cancel 
nyomógombot a funkció kikapcsolására.

A I-Demand funkció beállítását a 17. ábra mutatja:

Bekapcsolt egység, a I-Demand 
funkció nincs beállítva.

A Function nyomógomb 
segítségével válassza ki a 

I-Demand funkciót.

Az Enter/Cancel nyomógomb 
segítségével aktiválja a 

I-Demand funkciót.
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Az Enter/Cancel nyomógomb segítségével 
kapcsolja ki a I-Demand funkciót.

A Function nyomógomb segítségével 
válassza ki a I-Demand funkciót.

17 ábra: a I-Demand funkció beállítása

Megjegyzések:
1. A I-Demand funkció nem deaktiválható az üzemmódok közötti átkapcsolással vagy az egység be-/

kikapcsolásával.
2. A tápellátás kiesése és megújulása esetén a I-Demand funkció továbbra is aktív marad.
3. Az I-Demand funkciót nem lehet az Alvás vagy a Csendes üzemelés funkciókkal párhuzamosan 

aktiválni, és ha aktiválja ezeket a funkciókat, a beállított I-Demand funkció deaktiválódik.
4. Ha az I-Demand funkció aktív, az egység automatikus ventilátorsebességgel üzemel. Eközben nem 

használható a Turbo sebesség.
5. Ha az I-Demand funkció aktív, a hőmérséklet automatikusan 27°C-ra lesz állítva, és nem állítható 

át.
6. Amíg blokkolással védett a hőmérséklet beállítása, addig nem aktiválható a I-Demand funkció.

3.12 Nyaralás funkció beállítása

A Nyaralás funkció a beltéri hőmérséklet megőrzésére és a gyors fűtés aktiválására szolgál.
A funkció aktiválása: Fűtés üzemmódban a Function nyomógomb segítségével válassza ki a 
Nyaralás funkciót, majd amikor a kiválasztott funkció ikonja villog, nyomja meg az Enter/Cancel 
nyomógombot a funkció aktiválására.
A funkció deaktiválása: Ha a Nyaralás funkció aktív, a Function nyomógomb segítségével válassza 
ki a Nyaralás funkciót, majd amikor a kiválasztott funkció ikonja villog, nyomja meg az Enter/Cancel 
nyomógombot a funkció kikapcsolására.

A Nyaralás funkció beállítását a 18. ábra mutatja:

Bekapcsolt egység, a Nyaralás 
funkció nincs beállítva.

A Function nyomógomb segítségével 
válassza ki a Nyaralás funkciót.

Az Enter/Cancel nyomógomb 
segítségével aktiválja a Nyaralás funkciót.
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Az Enter/Cancel nyomógomb segítségével 
kapcsolja ki a Nyaralás funkciót.

A Function nyomógomb segítségével 
válassza ki a Nyaralás funkciót.

18 ábra: a Nyaralás funkció beállítása

Megjegyzések:
1. A Nyaralás funkciót csak Fűtés üzemmódban aktiválhatja.
2. A Nyaralás funkció aktiválásakor deaktiválódik a Turbo funkció.
3. A Nyaralás funkció aktiválásakor deaktiválódik az Alvás és a Csendes üzemelés funkció.
4. A tápellátás kiesése és megújulása esetén a Nyaralás funkció továbbra is aktív marad.
5. Amíg a Nyaralás funkció aktív, nem blokkolható a hőmérséklet távvezérlő általi beállítása. 

Ellenkezőleg, ha aktív a távvezérlő általi vezérlés blokkolása, a Nyaralás funkció nem aktiválható.
6. Amíg a Nyaralás funkció aktív, a vezetékes távvezérlőn 8°C-os hőmérséklet lesz látható. A beltéri 

egység ventilátora automatikus fordulaton üzemel.
7. Üzemmód váltásakor a Nyaralás funkció deaktiválódik. Visszaáll a Nyaralás funkció aktiválása 

előtti kívánt hőmérséklet beállítása.
8. Az egység kikapcsolását és ismételt bekapcsolását követően a Nyaralás funkció továbbra is aktív 

marad.

3.13 Turbo funkció beállítása

A TURBO funkció aktiválása után a ventilátor maximális fordulaton üzemel, hogy a helyiség 
hőmérséklete a leggyorsabban lehűlhessen vagy felmelegedhessen a kívánt értékre.
A funkció aktiválása: Hűtés vagy Fűtés üzemmódban a Function nyomógomb segítségével válassza 
ki a Turbo funkciót, majd nyomja meg az Enter/Cancel nyomógombot a funkció aktiválására.
A funkció deaktiválása: Ha a Turbo funkció aktív, a Function nyomógomb segítségével válassza ki a 
Turbo funkciót, majd nyomja meg az Enter/Cancel nyomógombot a funkció kikapcsolására.

A Turbo funkció beállítását a 19. ábra mutatja:
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Bekapcsolt egység, a Turbo 
funkció nincs beállítva.

A Function nyomógomb 
segítségével válassza ki a Turbo 

funkciót.

Az Enter/Cancel nyomógomb 
segítségével aktiválja a Turbo 

funkciót.

Az Enter/Cancel nyomógomb 
segítségével kapcsolja ki a Turbo 

funkciót.

A Function nyomógomb 
segítségével válassza ki a Turbo 

funkciót.
19 ábra: a Turbo funkció beállítása

Megjegyzések:
1. A tápellátás kiesése és megújulása esetén a Turbo funkció aktív marad. A Párátlanítás, Ventilátor 

és Automatika üzemmódban nem kapcsolható be a Turbo funkció, és az ikonja sem jelenik meg.
2. A Csendes üzemelés funkció aktiválásakor a Turbo funkció automatikusan deaktiválódik.
3. A Turbo funkció a Fan nyomógombbal is aktiválható.
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3.14 Energiatakarékosság funkció beállítása

Az Energiatakarékosság funkciója azt okozza, hogy a légkondicionáló kisebb hőmérsékleti 
tartományban üzemeljen, miközben gyengébb a hőmérsékleti határérték a Hűtés vagy a Párátlanítás 
üzemmódban, illetve alacsonyabb lesz a Fűtés üzemmód felső határértéke.
A funkció aktiválása:
1. Energiatakarékosság a Hűtés üzemmódban:
 Amikor az egység Hűtés vagy Párátlanítás üzemmódban üzemel, a Function nyomógomb 

segítségével válassza ki az Energiatakarékosság (SAVE) funkciót, majd amikor a kiválasztott 
funkció ikonja villog, a ▲/▼ gombok segítségével állítsa be a hőmérséklet alsó határértékét. Ezt 
követően nyomja meg az Enter/Cancel nyomógombot a beállítás megerősítésére és a funkció 
aktiválására.

2. Energiatakarékosság a Fűtés üzemmódban:
 Amikor az egység Fűtés üzemmódban üzemel, a Function nyomógomb segítségével válassza ki az 

Energiatakarékosság (SAVE) funkciót, majd amikor a kiválasztott funkció ikonja villog, nyomja meg 
a Mode nyomógombot, hogy belépjen a fűtés energiatakarékos üzemmódjának beállításába. Ekkor 
a ▲/▼ gombok segítségével állítsa be a hőmérséklet felső határértékét. Ezt követően nyomja meg 
az Enter/Cancel nyomógombot a beállítás megerősítésére és a funkció aktiválására.

A funkció deaktiválása: Ha az Energiatakarékosság funkciója aktív, a Function nyomógomb 
segítségével válassza ki az Energiatakarékosság funkciót, majd nyomja meg az Enter/Cancel 
nyomógombot a funkció kikapcsolására.

Az Energiatakarékosság funkció beállítását a 20. ábra mutatja:

20. ábra: Energiatakarékosság funkció beállítása

Bekapcsolt egység, az 
Energiatakarékosság funkció 

nincs beállítva.

A Function nyomógomb 
segítségével válassza ki az 

Energiatakarékosság funkciót.

A ▲/▼ nyomógombok segítségével 
állítsa be a Hűtés üzemmód alsó 

hőmérsékleti határértékét. 

Az Enter/Cancel nyomógomb 
segítségével aktiválja az 

Energiatakarékosság funkciót.

A ▲/▼ nyomógombok segítségével 
állítsa be a Fűtés üzemmód felső 

hőmérsékleti határértékét.

A Mode nyomógombok segítségével 
lépjen be a Fűtés üzemmód 
Takarékos hőmérsékletének 

beállításába.
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Megjegyzések:
1. Ha az Energiatakarékosság funkciót Automatika üzemmódban aktiválja, az egység beszünteti az 

Automatika üzemmódot, és átáll a megfelelő üzemmódra. Emellett az Energiatakarékosság funkció 
aktiválásakor deaktiválódik az Alvás üzemmód.

2. Megjegyzés: Ha az Energiatakarékosság funkció menüjében megnyomja a Function 
nyomógombot, vagy az utolsó művelettől öt másodpercen belül nem végez más műveletet, a 
rendszer befejezi a funkció beállítását, és az Energiatakarékosság aktuális adatai nem lesznek 
elmentve a memóriába.

3. Az Energiatakarékosság funkció beállítása áramszünet után is megőrződik.
4. A Hűtés üzemmód alsó határértéke 16 °C és a Fűtés üzemmód felső határértéke 30 °C.
5. Ha az energiatakarékosság funkciójának beállításakor a határértéken túl eső hőmérsékletet állít 

be, az egység a határérték hőmérsékletét veszi figyelembe.

3.15 Elektromos fűtés funkció beállítása

Fűtés üzemmódban igénybe vehető az elektromos segédfűtés, hogy növelje a fűtés hatékonyságát. 
Általánosságban az elektromos segédfűtés automatikusan aktiválódik, ahányszor az egység más 
üzemmódból Fűtés üzemmódra vált.
A funkció aktiválása: A Function nyomógomb segítségével válassza ki az Elektromos fűtés 
(E-HEATER) funkciót, majd amikor a kiválasztott funkció ikonja villog, nyomja meg az Enter/Cancel 
nyomógombot a funkció aktiválására.
A funkció deaktiválása: A Function nyomógomb segítségével válassza ki az Elektromos fűtés 
(E-HEATER) funkciót, majd amikor a kiválasztott funkció ikonja villog, nyomja meg az Enter/Cancel 
nyomógombot a funkció deaktiválására.

Az Elektromos fűtés funkció beállítását a 21. ábra mutatja:

Bekapcsolt egység, az 
Elektromos fűtés funkció nincs 

beállítva.

A Function nyomógomb 
segítségével válassza ki az 
Elektromos fűtés funkciót.

Az Enter/Cancel nyomógomb 
segítségével aktiválja az 

Elektromos fűtés funkciót.

Az Enter/Cancel nyomógomb segítségével 
kapcsolja ki az Elektromos fűtés funkciót.

A Function nyomógomb segítségével 
válassza ki az Elektromos fűtés funkciót.
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21. ábra: Elektromos fűtés funkció beállítása

Megjegyzések:
Az Elektromos fűtés funkció nem elérhető a Hűtés, Párátlanítás és a Ventilátor üzemmódokban.
Az Elektromos fűtés ikonja nem jelenik ezekben az üzemmódokban.

3.16 Nedvesség kifújatása funkció beállítása

Nedvesség kifújatása funkció: Az egység kikapcsolását követően a beltéri egység ventilátora még egy 
ideig tovább üzemel, hogy kiszárítsa a hőcserélőben lecsapódott nedvességet, megakadályozva ezzel 
a penészképződést.
A funkció aktiválása: Hűtés vagy Párátlanítás üzemmódban a Function nyomógomb segítségével 
válassza ki a Nedvesség kifújatása (BLOW) funkciót, majd amikor a kiválasztott funkció ikonja villog, 
nyomja meg az Enter/Cancel nyomógombot a funkció aktiválására.
A funkció deaktiválása: A Function nyomógomb segítségével válassza ki az Nedvesség kifújatása 
(BLOW) funkciót, majd amikor a kiválasztott funkció ikonja villog, nyomja meg az Enter/Cancel 
nyomógombot a funkció deaktiválására.

A Nedvesség kifújatása funkció beállítását a 20. ábra mutatja:

22. ábra:A Nedvesség kifújatása funkció beállítása

Bekapcsolt egység, a Nedvesség 
kifújatása funkció nincs beállítva.

A Function nyomógomb 
segítségével válassza ki a 

Nedvesség kifújatása funkciót.

Az Enter/Cancel nyomógomb 
segítségével aktiválja a Nedvesség 

kifújatása funkciót.

Az Enter/Cancel nyomógomb 
segítségével kapcsolja ki a 

Nedvesség kifújatása funkciót.

A Function nyomógomb 
segítségével válassza ki a 

Nedvesség kifújatása funkciót.
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Megjegyzések:
1. Ha a Nedvesség kifújatása funkció aktív, az egység ON/OFF nyomógombbal történő kikapcsolását 

követően a beltéri egység ventilátora megközelítőleg 10 percig tovább üzemel alacsony fordulaton. 
Ha ezalatt deaktiválja a Nedvesség kifújatása funkciót, a deaktiválásakor azonnal leáll a beltéri 
egység ventilátora.

2. A Ventilátor és Fűtés üzemmódokban nem elérhető a Nedvesség kifújatása funkció.

3.17 Filter funkció beállítása

A funkció aktiválása: Bekapcsolt egységnél a Function nyomógomb segítségével válassza ki a 
Filter (FILTER) funkciót. Amikor a kiválasztott funkció ikonja villog, az idő helyén  a szennyeződés 
mértékének beállítása jelenik meg. A ▲/▼ gombok segítségével állítsa be a szennyeződés mértékét 
(az időzítő mezejében látható), majd nyomja meg az Enter/Cancel nyomógombot a beállítás 
megerősítésére és a funkció aktiválására.
A funkció deaktiválása: Amikor a Filter funkció aktív, a Function nyomógomb segítségével válassza 
ki a Filter (FILTER) funkciót, majd amikor a kiválasztott funkció ikonja villog, a ▲/▼ gombok 
segítségével állítsa be a szennyeződés mértékét 00-ra (az időzítő mezejében látható). Ezt követően 
nyomja meg az Enter/Cancel nyomógombot a beállítás megerősítésére és a funkció deaktiválására.

A Filter funkció beállítását a 23. ábra mutatja:

Bekapcsolt egység, a Filter 
funkció nincs beállítva.

A Function nyomógomb 
segítségével válassza ki a Filter 

funkciót.

A ▲/▼ nyomógombok segítségével 
állítsa be a szennyeződés mértékét.

A ▲/▼ nyomógombok 
segítségével állítsa a 

szennyeződés mértékét 00-ra.

A Function nyomógomb 
segítségével válassza ki a Filter 

funkciót.

Az Enter/Cancel nyomógomb 
segítségével aktiválja a Filter 

funkciót.
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23. ábra: a Filter funkció beállítása

A Filter funkció aktiválásakor az idő helyén két számjegy látható. Az első számjegy a szennyezettség 
mértékét jelzi. A második számjegy a beltéri egység ventilátorának teljes üzemelési idejét jelzi. 
Összesen 4 állapot létezik:
1. A Filter funkció inaktív (az idő helyén „00“ látható).
2. Ha a szűrő eléri az alacsony szintű szennyeződést, az első számjegy helyén megjelenik az „1“ 

érték. Ha a másik számjegy helyén a „0“ érték látható, a teljes üzemelési idő elérte az 5500 
üzemórát. A szám minden egyes növekedése újabb 500 üzemórás növekedést jelent. Amikor itt a 
„9“-es szám látható, az azt jelenti, hogy a teljes üzemelési idő elérte a 10 000 üzemórát.

3. Ha a szűrő eléri a közepes szintű szennyeződést, az első számjegy helyén megjelenik a „2“ érték. 
Ha a másik számjegy helyén a „0“ érték látható, a teljes üzemelési idő elérte az 1400 üzemórát. A 
szám minden egyes növekedése újabb 400 üzemórás növekedést jelent. Amikor itt a „9“-es szám 
látható, az azt jelenti, hogy a teljes üzemelési idő elérte az 5000 üzemórát.

4. Ha a szűrő eléri a magas szintű szennyeződést, az első számjegy helyén megjelenik a „3“ érték. 
Ha a másik számjegy helyén a „0“ érték látható, a teljes üzemelési idő elérte az 100 üzemórát. A 
szám minden egyes növekedése újabb 100 üzemórás növekedést jelent. Amikor itt a „9“-es szám 
látható, az azt jelenti, hogy a teljes üzemelési idő elérte az 1000 üzemórát.

A szennyeződés mértékének fokait és a hozzájuk tartozó üzemóra értékeket a 3. táblázat tartalmazza:

3. táblázat

A 
szennyeződés 

mértékének 
foka

Teljes 
üzemelési idő 
(üzemórák)

A 
szennyeződés 

mértékének 
foka

Teljes 
üzemelési idő 
(üzemórák)

A 
szennyeződés 

mértékének 
foka

Teljes 
üzemelési idő 
(üzemórák)

10 5500 20 1400 30 100

11 6000 21 1800 31 200

12 6500 22 2200 32 300

13 7000 23 2600 33 400

14 7500 24 3000 34 500

15 8000 25 3400 35 600

16 8500 26 3800 36 700

17 9000 27 4200 37 800

18 9500 28 4600 38 900

19 10000 29 5000 39 1000

Az Enter/Cancel nyomógomb 
segítségével deaktiválja a Filter funkciót.
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Megjegyzések:
1. A Filter funkció aktív állapotában a  ikon látható.
2. Amennyiben a szűrő tisztítása nem szükséges, akkor függetlenül attól, hogy módosult-e a 

beállítás vagy sem, az egység a az Enter/Cancel nyomógomb megnyomásakor nem indítja újra az 
időmérést.

3. Ha a szűrőt tisztítani kell, bekapcsolt és kikapcsolt állapotban is 0,5 másodperces 
időintervallumokban fog villogni a  ikon, hogy emlékeztesse a felhasználót a szűrő 
tisztításának szükségességére. A Function nyomógomb segítségével válassza ki a villogó ikont. 
A ▲/▼ gombok segítségével állítsa be a szennyeződés mértékének fokát, majd nyomja meg az 
Enter/Cancel,nyomógombot a funkció aktiválására. Ha a szennyeződés mértékének beállított foka 
alacsonyabb, mint előzőleg volt, az ikon továbbra is villogni fog. Ha a szennyeződés mértékének 
beállított foka magasabb, mint előzőleg volt, az ikon eltűnik és a Filter funkció továbbra is aktív 
marad.

4. A Filter funkció deaktiválásának egyetlen módja az, ha az ikon villogása közben a szennyeződés 
mértékének fokát „00“ értékre állítja be. Ezzel kinullázódik a teljes időmérés.
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3.18 Csendes üzemelés funkció beállítása

A funkció aktiválása: A Function nyomógomb segítségével válassza ki a Csendes üzemelés (QUIET) 
funkciót, majd amikor a kiválasztott funkció ikonja villog, nyomja meg az Enter/Cancel nyomógombot a 
funkció aktiválására.
A funkció deaktiválása: A Function nyomógomb segítségével válassza ki a Csendes üzemelés 
(QUIET) funkciót, majd amikor a kiválasztott funkció ikonja villog, nyomja meg az Enter/Cancel 
nyomógombot a funkció deaktiválására.

A Csendes üzemelés funkció beállítását a 24. ábra mutatja:

24. ábra: Csendes üzemelés funkció beállítása

Bekapcsolt egység, a Csendes 
üzemelés funkció nincs beállítva.

A Function nyomógomb 
segítségével válassza ki a 

Csendes üzemelés funkciót.

Az Enter/Cancel nyomógomb segítségével 
aktiválja a Csendes üzemelés funkciót.

Az Enter/Cancel nyomógomb 
segítségével kapcsolja ki a 

Csendes üzemelés funkciót.

A Function nyomógomb 
segítségével válassza ki a Csendes 

üzemelés funkciót.
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Megjegyzések:
1. A Ventilátor és Párátlanítás üzemmódokban nem elérhető a Csendes üzemelés funkció.
 Áramszünet után a Csendes üzemelés funkció alapvetően inaktív.
2. A Csendes üzemelés funkció aktiválásakor deaktiválódik a Turbo funkció.

3.19 Ultra-párátlanítás funkció beállítása

A funkció aktiválása: Amikor Párátlanítás üzemmódban 16°C-ra van állítva a hőmérséklet, nyomja 
meg kétszer a ▼ gombot. A kívánt hőmérséklet beállítása 12 °C-ra áll, és aktiválódik az Ultra-
párátlanítás funkció.
A funkció deaktiválása: Ha az Ultra-párátlanítás funkció aktív, akkor a ▲ gomb vagy az üzemmód-
váltó Mode gomb megnyomásával tudja a funkciót kikapcsolni.

3.20 További funkciók

3.20.1 A billentyűzet lezárásának funkciója
Az egység bekapcsolt üzemzavarmentes állapotában vagy az egység kikapcsolt állapotában 5 mp-re 
egyidejűleg nyomja meg a ▲ ▼ nyomógombokat, hogy lezárja a billentyűzetet. Lezárt állapotban 
megjelenik a  ikon. A billentyűzár feloldására ismét nyomja meg 5 mp-re egyidejűleg a ▲ ▼ 
nyomógombokat. Lezárt állapotban semmilyen más gomb nem lesz használható a távvezérlőn.

3.20.2 Memória funkció
A Memória funkció átállítása: Az egység kikapcsolt állapotában 5 mp-re nyomja meg a Mode és a 
▲  nyomógombokat, hogy aktiválja/deaktiválja a Memória funkciót. Amikor a Memória funkció aktív a 
kijelzőn megjelenik a MEMORY ikon.
Ha a Memória funkció inaktív, és áramszünet lép fel, a beltéri egység a tápellátás megújulását 
követően kikapcsolva marad.
Üzemelés megújulása: Ha a Memória funkció aktív, a vezetékes távvezérlő az áramszünet után a 
tápellátás megújulásakor visszaállítja a berendezés eredetileg beállított üzemmódját.
Megjegyzés: Az adatok mentése kb. 5 másodpercig tart. Eközben ne szakítsa meg a tápellátást, 
különben az adatok nem kerülnek mentésre.

3.20.3 A Celsius/Fahrenheit fokok közötti átkapcsolás
Hogyha az egység ki van kapcsolva, 5 másodpercre nyomja meg egyidejűleg a MODE és a ▼ 
nyomógombokat, hogy átkapcsoljon a Celsius vagy Fahrenheit fokok kijelzése között.

3.20.4 A környezeti hőmérséklet megállapítása
Az egység kikapcsolt állapotában 5 mp-re nyomja meg a Confirm nyomógombot, hogy belépjen a 
hőmérséklet megállapításának üzemmódjába. Ekkor az időzítő mezejében megjelenik a környezeti 
hőmérséklet típusának jelölése 01 vagy 02, a kívánt hőmérséklet helyén a valósan érzékelt 
hőmérséklet lesz látható. A 01-es típus a kinti környezeti hőmérsékletet jelöli, a 02-es típus pedig a 
helyiség benti hőmérsékletét. A valósan érzékelt hőmérséklet típusai között a Mode nyomógombbal 
kapcsolhat át. Ezt a kijelzési állapotot a Mode gombon kívül bármelyik másik nyomógomb 
megnyomásával megszünteti, vagy akkor is megszűnik, ha más vezérlési jel érkezik a távvezérlőből. A 
funkció akkor kikapcsol, ha 20 másodpercen belül nem végez semmilyen további műveletet.
Megjegyzések:
1. Amennyiben az egységhez nincs csatlakoztatva a kültéri környezeti hő-érzékelő, a kültéri 

környezeti hőmérséklet megjelenítésének funkciója a tápellátás bekapcsolását követő 12 óra 
elteltével le lesz blokkolva.

2. Amennyiben a kültéri környezeti hő-érzékelő meghibásodik, a kültéri környezeti hőmérséklet 
megjelenítésének funkciója a tápellátás bekapcsolását követő 12 óra elteltével le lesz blokkolva.
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3.20.5 A beltéri egység ventilátora kikapcsolási üzemmódjának beállítása
Az egység kikapcsolt állapotában 5 mp-re nyomja meg egyidejűleg a Function és a Timer 
nyomógombot; a vezetékes vezérlő belép a paraméterek megállapításának üzemmódjába. Nyomja 
meg a Mode nyomógombot ahányszor szükséges, amíg a hőmérséklet mezejében nem jelenik meg 
a „05“ érték. Az egység belép a ventilátor kikapcsolási üzemmódjának beállításába. A ventilátor 
kikapcsolási üzemmódját érintően két lehetőség közül lehet választani:
• 1. üzemmód: Amikor a hőmérséklet elér bizonyos értékeket, a beltéri egység ventilátora a Fűtés 

üzemmódot kivéve semmilyen üzemmódban sem fog leállni. Az egység kikapcsolását követően a 
csatornás és a mennyezeti/parapet egységek esetében a ventilátor még 60 másodpercen keresztül 
üzemel, hogy kifújja a fennmaradó hőt, majd leáll. A kazettás egységek esetében a ventilátor 
alacsony fordulaton üzemel és a fennmaradó hőt csak akkor fogja 60 másodpercen keresztül 
kifújni, ha az egység üzemzavar miatt állt le.

• 2. üzemmód: Bizonyos hőmérséklet elérése után az egység aktuális üzemmódjától függetlenül a 
ventilátor még 10 másodpercen keresztül üzemel, majd leáll.

A ▲ / ▼ gombok segítségével beállíthatja a ventilátor kikapcsolásának üzemmódját. Az 1. üzemmód 
esetében az időzítő mezejében a 00 érték látható, míg a 2. üzemmód esetében az időzítő mezejében 
a 01 érték látható. Ezt követően mentse el a beállítást az Enter/Cancel nyomógomb megnyomásával.

A beállítást a 25. ábra mutatja:

25. ábra: A beltéri egység ventilátora kikapcsolási üzemmódjának beállítása

Kikapcsolt egység. Nyomja meg 5 mp-re egyidejűleg 
a Function és a Timer 

nyomógombokat; a vezetékes 
vezérlő belép a paraméterek 

beállításába.

Nyomja meg a Mode nyomógombot 
ahányszor szükséges, amíg a hőmérséklet 
mezejében nem jelenik meg a „05“ érték. 
Az egység belép a ventilátor kikapcsolási 

üzemmódjának beállításába.

Az Enter/Cancel nyomógomb 
megnyomásával mentse el a 

beállításokat és lépjen ki a paraméterek 
beállításából.

A ▲/▼ nyomógombok 
segítségével állítsa be a ventilátor 

kikapcsolásának üzemmódját.
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Megjegyzés: 
A ventilátor kikapcsolási módját csak akkor tudja beállítani, ha a paraméterek beállítási menüjében a 
„05“-ös érték látható a kijelzőn. A többi paraméter módosítása nem engedélyezett, és a cégünk nem 
vállal semmilyen felelősséget a felhasználó általi paramétermódosításból származó károkért, amelyek 
a légkondicionáló berendezésben vagy egyéb vagyonában keletkeznek.

4 A VEZETÉKES VEZÉRLŐ BESZERELÉSE

4.1 Alapvető alkatrészek

26. ábra: A vezetékes vezérlő alapvető alkatrészei

4.2 A beszerelés helyének megválasztása

1. Ne szerelje be a vezetékes vezérlőt nedves helyre vagy oda, ahol közvetlen napfény éri.
2. Ne szerelje be a vezetékes vezérlőt magas hőmérsékletű tárgyak közelébe, vagy olyan helyekre, 

ahol víz fröccsenhet rá.
3. Ne szerelje be a vezetékes vezérlőt egyenesen az ablakkal szembe, hogy elkerülje a hibás 

működést a szomszédoknál használt esetlegesen azonos típusú vezetékes vezérlő általi zavarás 
miatt.

4. Helyezze a esetleges vezetékes vezérlőt kellő távolságra a fali elektromos elosztószekrénytől, 
elosztóvezetéktől.

 A vezetékes vezérlő kábelét nem szabad az erőátviteli kábelekkel egy helyen vezetni.
5. Az elektromágneses zavarás, vagy egyéb tényezők okozta hibás működés elkerülése érdekében a 

beszereléskor tartsa be az alábbi utasításokat:
 a. Ellenőrizze, hogy a kommunikációs kábel megfelelő csatlakozókapcsokhoz lett-e csatlakoztatva, 

különben a jelátvitel nem fog helyesen működni.
 b. A vezetékes vezérlő kommunikációs kábelét és a tápkábelt egymástól legalább 20 cm-es 

távolságban kell vezetni, különben hibák léphetnek fel a jelátvitelben.
 c. Amennyiben a légkondicionáló berendezést olyan helyen kell beszerelni, ahol elektromágneses 

zavarásnak lehet kitéve, ott árnyékolt jelátviteli kábelt kell alkalmazni.

4. táblázat: Alapvető alkatrészek

Sz. Leírás Mennyiség

1 Fali befogadó doboz 1

2 Hátlap 1

3 M4×25 csavar 2

4 Előlap 1
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4.3 A vezetékes vezérlő beszerelése

Első lépésben válassza meg a megfelelő kábelt és annak bekötési módját.
1. Válasszon megfelelő kommunikációs kábelt a vezetékes vezérlő bekötéséhez: 2 eres jelátviteli 

kábel (egy vezető erének keresztmetszete ≥ 0,75 mm2, hossza < 30 m, javasolt hossza: 8 m).
2. Csatlakoztassa le a beltéri egység tápellátását, majd a csavarokkal csatlakoztassa hozzá a 

jelátviteli kábelt a beltéri egység sorkapcsának megfelelő csatlakozókapcsaihoz.

Ezt követően végezze el a beszerelés egyes lépéseit a 27. ábra szerint:

27. ábra: A vezetékes vezérlő beszerelése

Rövidített utasítások:
1. Húzza ki a 2-eres jelátviteli kábelt a fali beszerelési nyíláson át, majd húzza keresztül a vezérlő 

hátlapjának alsó részében található kör alakú lyukon.
2. M4×25 csavarok segítségével rögzítse a vezetékes vezérlő hátlapját a falhoz.
3. Csatlakoztassa a jelátviteli vezetéket az X1 és X2 jelölésű rézkapcsokhoz. Ellenőrizze, hogy 

megfelelően lett-e rögzítve a kábel, és győződjön meg arról, hogy nem áll fenn rövidzárlat 
kockázata.

4. Helyezze fel az előlapot a hátlapra, majd pattintsa be.
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4.4 A vezetékes vezérlő kiszerelése

A vezetékes vezérlőt egyszerűen kiszerelheti követve a 28. ábrát:

28. ábra:A vezetékes vezérlő kiszerelése

5 HIBÁK MEGJELENÍTÉSE

Ha üzemzavar lép fel az egységben, a vezetékes vezérlőn megjelenik a hiba kódja. Ha több 
üzemzavar lép fel egyszerre, a hibakódok felváltva fognak megjelenni. Ha üzemzavar lép fel, azonnal 
kapcsolja ki az egységet, és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. A hiba megjelenítését a 29. 
ábrán a magasnyomás elleni védelem kijelzése szemlélteti.

29. ábra
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Hibakódok és jelentéseik

5. táblázat:

Szám A hiba 
kódja

Hiba leírása

1 E1 A kompresszor magasnyomás elleni védelme

2 E2 A beltéri egység befagyása elleni védelem

3 E3 A kompresszor alacsony nyomás elleni védelme, alacsony a hűtőközeg 
szintje

4 E4 A kompresszor kimenetének túl magas hőmérséklete elleni védelem

5 E6 Kommunikációs hiba

6 E8 A beltéri egység ventilátora motorjának hibája

7 E9 A kondenzátum túlcsordulása elleni védelem

8 F0 A benti hőmérséklet hőérzékelőjének hibája

9 F1 A hőcserélő hőérzékelőjének hibája

10 F2 A kondenzátor hőérzékelőjének hibája

11 F3 A kinti hőmérséklet hőérzékelőjének hibája

12 F4 A kimenet hőérzékelőjének hibája

13 F5 A vezetékes vezérlőnél található hőérzékelő hibája

14 C5 Hibás teljesítési kód

15 EE A kültéri egység memóriachipjének üzemzavara

16 PF Az elektromos bekötődoboz érzékelőjének üzemzavara

17 H3 A kompresszor túlterhelése elleni védelem

18 H4 Túlterhelés

19 H5 IPM védelem

20 H6 A ventilátor DC motorjának üzemzavara

21 H7 A szinkronizáltság elvesztése elleni védelem (a kompresszor 
meghibásodása (DC Inverter))

22 Hc PFC védelem

23 L1 A nedvesség érzékelőjének üzemzavara

24 Lc Aktiválási hiba

25 Ld A kompresszor fázissorrendjének védelme

26 LF Tápellátás védelme

27 Lp Eltérés a beltéri és a kültéri egység között

28 U7 Az áramlási irány megváltozása elleni védelem a 4-utas szelepnél

29 P0 A teljesítményfokozat resetelésének védelme

30 P5 Túlfeszültség elleni védelem

31 P6 A fő vezérlés és a teljesítményfokozat modulja közti kommunikációs hiba

32 P7 A teljesítményfokozat modulja érzékelőjének hibája
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Szám A hiba 
kódja

Hiba leírása

33 P8 A teljesítményfokozat moduljának túl magas hőmérséklete elleni védelem

34 P9 Nullvezetéken való áthaladás esetén aktiválódó védelem

35 PA Váltóáram védelme

36 Pc A teljesítményfokozat áramhibája

37 Pd Az érzékelő csatlakoztatásának védelme

38 PE Hőmérsékleti drift elleni védelem

39 PL A busz alacsony feszültség elleni védelme

40 PH A busz magas feszültség elleni védelme

41 PU A töltőáramkör üzemzavara

42 PP Abnormális bemeneti feszültség

43 ee A teljesítményfokozat memóriachipjének meghibásodása

Az üzemzavar eltávolítása érdekében hívja fel az ügyfélszolgálatot vagy vegye fel a kapcsolatot a 
légkondicionáló forgalmazójával.



Információ az elhasznált elektromos készülékről 
(magánháztartások)

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. Némely országban ezeket 
a termékeket vissza lehet vinni közvetlenül a kiskereskedésbe abban az esetben, ha hasonló új 
terméket rendel a vevő. 
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. 
A hulladék nem megfelelő megsemmisítése esetén bírságot szabhatnak ki az érvényben levő 
törvények alapján. 

Jogi személyeknek az Európai Unióban 
Elhasználódott elektromos vagy elektronikai készülékek megsemmisítéséről bővebb információkért 
forduljon a helyi eladóhoz vagy forgalmazóhoz. 

Információk a megsemmisítésről az Európai Unión kívül 
Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes. Ha a jelen készüléket kívánja megsemmisíteni, 
kérem forduljon a helyi hivatalhoz vagy a forgalmazóhoz és kérjen információt ezen típusú hulladék 
megsemmisítésének legmegfelelőbb módjáról.


