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TERMÉKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
 
Ha a berendezésével kapcsolatban problémái vagy kérdései merülnek fel, akkor Önnek szüksége lehet a 
következő információkra. A típus és gyártási számok a berendezés alján levő névtáblán találhatók. 

Típusszám ..............................................................................................Sorozatszám.................................................... 

Vásárlási dátum .................................................... .......................................................................................................... 

A szakkereskedő címe.......................................... .......................................................................................................... 

Telefonszám ......................................................... 
 

Azonossági nyilatkozat 
 
Ezt a terméket CE jellel látták el, mert megfelel az EEC 89/336/EEC, 73/23/EEC, 92/31/EEC és 93/68/EEC 
irányelveknek. 
A fenti nyilatkozat érvénytelenné válik nem megfelelő használat és/vagy a használati útmutatóban leírt 
irányelvek be nem tartása esetén. 
 
FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK 
 
A következő jelzéseket használtuk ebben a leírásban, hogy figyelmeztessük Önt a felhasználóra, a 
karbantartóra és a berendezésre  potenciálisan veszélyes alkalmakra. 
 
FIGYELEM! Ez a jelzés figyelmeztet az olyan veszélyes vagy nem biztonságos dolgokra, amelyek 

személyi sérülést vagy akár halált is okozhatnak. 
VIGYÁZAT! Ez a jelzés figyelmeztet az olyan veszélyes vagy nem biztonságos dolgokra, amelyek 

személyi sérülést, a berendezés vagy valamely tulajdonságának károsodását okozhatja. 
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BESZERELÉSI ÉS ELHELYEZÉSI TANÁCSOK 

 
•••• Ajánlatos a berendezést a mellékelt szerelési útmutatónak megfelelően szakemberekkel üzembe 

helyeztetni. 
• Szerelés előtt ellenőrizze, hogy otthonában vagy irodájában az elektromos hálózat feszültsége 

megegyezik-e a névtáblán levővel. 
 

• Ne használja a gépet párás helyen, ahol tűzveszélyes gázok vannak valamint 
üvegházhoz hasonlóan nedves környezetben.  

• Ne telepítse a berendezést nagyon sok hőt kibocsátó berendezés közelében. 
 

KERÜLJE EL: Az erős korróziótól való védelem érdekében ne telepítse a kültéri egységet olyan 
helyre, ahol a sós tengervíz ráfröccsenhet, vagy gyógyforrás kénes levegőjének 
közelébe. 

 

ELEKTROMOS KÖVETELMÉNYEK 
 
1. Minden kábelezés meg kell feleljen a helyi elektromos előírásoknak. Részletes tájékoztatást 

közvetítőjétől, vagy képzett villanyszerelőtől kérjen. 
2. A berendezést csak földelt elektromos hálózathoz lehet kötni és minden egységet földelni kell. 
3. A kábelezést szakember végezze el. 
 
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
 

• A berendezés használata előtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót! Ha mégis nehézségei 
akadnának, kérjen segítséget a szakkereskedőtől.  

• Az egységet kellemes szobahőmérséklet előállítására tervezték. Csak rendeltetésszerűen 
használja.  

 

•••• Soha ne használjon, vagy tároljon benzint, vagy más éghető folyadékot a 
klímaberendezés közelében, ez nagyon veszélyes. 

•••• Ez a klímaberendezés nem rendelkezik friss levegőt beszívó ventilátorral, 
ezért gyakran ki kell nyitni az ajtót vagy az ablakot, ha gáz, vagy olajtüzelésű 
fűtőberendezés is van ugyanabban a szobában. Ellenkező esetben az oxigén 
mennyisége veszélyesen lecsökkenhet. 

 

•••• A berendezést ne a csatlakozóból való kihúzással kapcsolja ki és be. 
Használja a Művelet KI/BE gombot!  

•••• Ne ragasszon semmit a kifúvó nyíláshoz. A ventillátor magas fordulatszáma 
miatt veszélyes.  

•••• Gyerekek ne játsszanak a berendezéssel! 
•••• Ne hűtse le (vagy fűtse fel) nagyon a szobát, ha kisgyermek vagy 

mozgássérült tartózkodik a helyiségben. 

 

 FIGYELEM! 

 

 VIGYÁZAT! 

        FIGYELEM! 
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A BERENDEZÉS RÉSZEI 

 

 
 
MEGJEGYZÉS 
 
Ez az ábra az alap típust mutatja be. Az Ön által választott típus külsőleg némileg eltérhet a rajzon láthatótól. 
Ez a klímaberendezés két részből, egy kültéri és egy beltéri egységből áll. A készüléket távvezérlővel 
működtetheti. 
 

Levegőkifúvás:  A levegőt a szűrőn keresztül a légkifúvó résen át juttatja a helyiségbe. 

Levegőbeszívás:  A visszaszívott levegő ide áramlik és áthalad a szűrőkön, amelyek eltávolítják a 
port és az egyéb szenyeződéseket. 

Távvezérlő A vezeték nélküli távvezérlő vezérli a készülék KI/BEKAPCSOLÁSÁT, az 
üzemmódok kiválasztását, a hőmérsékletet, a ventilátor sebességet, az időzítést és 
a légterelést. 

Dérvízcső:  A helyiségből lecsapódó nedvesség elvezetésére szolgál. 

Hűtőközeg csövek:  A kül- és beltéri egység közötti hűtőközeg szállítása történik rajtuk keresztül. 

Kültéri egység: A kültéri egység tartalmazza a kompresszort, a ventilátor motort, a kondenzátort és 
egyéb elektromos alkatrészeket. 
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FONTOS! 
Kerülje az elektromos vagy mágneses zavart keltő berendezések (pl. mobil telefon) használatát a 
távvezérlő közelében (1 méteren belüli), mert zavart okozhat a berendezés működésében. Ha ez 
mégis bekövetkezett, áramtalanítsa a berendezést, majd indítsa újra pár perc várakozási idő után. 

 

Jelvevő:  érzékeli a távvezérlő által kibocsátott jeleket. 

Üzemmód kiválasztó:  Ha a távvezérlő nem használható, ennek a gombnak a lenyomásával lehetővé 
válik az hűtő- és fűtő üzemmód automatikus használata. A gomb újbóli 
lenyomásával leállíthatja a berendezést. 

TESZT üzemmód:  Az OPERATION gomb lenyomva tartásával (min. 5 mp) léphet be a TESZT 
üzemmódba. Ezt az üzemmódot csak a légkondícionáló berendezés 
szervizelésekor használja. 

VIGYÁZAT! Normál működés közben ne kapcsoljon TESZT üzemmódra! 

ÜZEMMÓD kijelző lámpa Ez a lámpa gyullad ki, ha a berendezés folyamatos AUTOMATA, FŰTŐ (csah 
hűtő-fűtő berendezéseknél), HŰTŐ,SZÁRÍTÓ vagy VENTILÁTOR 
üzemmódban működik. 

IDŐZÍTÉS kijelző lámpa Ez a lámpa gyullad ki, ha a rendszer az időzítő által vezérelt. 

STANDBY lámpa 
(Rendelkezésre állás) 

Ez a lámpa gyullad ki, ha a készülék fűtésre készül fel, vagy a rendszer 
leolvasztása alatt van. 
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MEGJEGYZÉS  A távvezérlő fenti illusztrációja a vezérlő fedelének lehajtása utáni állapotot mutatja. 

Jeladó:  A távvezérlő bármely gombját lenyomva a kijelzőn megjelenik az adatátviteli 
jel, jelezve, hogy a beállításokon történt változtatásokat a távvezérlő 
továbbította a berendezés felé.. 

Szenzor:  A távvezérlőben lévő szenzor érzékeli a helyiség levegőjének hőmérsékletét. 

Kijelző:  A kijelző informál az aktuális üzemmódról a távvezérlő bekapcsolt állapota 
közben. Ha a berendezés kikapcsolt állapotban van, a légterelő (FLAP) és a 
ventilátor sebesség (FAN SPEED) beállítások nem látszanak. 

QUIET (csendes) 
üzemmód kiválasztó 

E gomb lenyomásával a ventilátorlapátok a ventilátor sebesség alacsony 
fokozatánál lassabb forgásba kezdenek, így biztosítják a még csendesebb 
zajszintet. 

KI/BE kapcsolás Ezzel a gombbal kapcsolható ki vagy be a berendezés. 

1 ÓRÁS IDŐZÍTÉS E gomb segítségével a berendezés egy óra működés után kikapcsol, 
függetlenül attól, hogy a készülék éppen üzemelt-e vagy kikapcsolt állapotban 
volt. 

Hőmérséklet beállító 
gomb 
 

���� Ezzel a gombbal tudja csökkenteni a beállítandó értéket. 
���� Ezzel a gombbal tudja növelni a beállítandó értéket. 
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ÜZEMMÓD 
KIVÁLASZTÓ 
 
AUTOMATIKUS (AUTO)* 

 

 

FŰTÉS (HEAT)* 

 

SZÁRÍTÁS (DRY) 
 

HŰTÉS (COOL) 
 

VENTILÁTOR (FAN) 

 

A berendezés üzemmódját e gomb lenyomásával módosíthatja. 
 
 

 A berendezés érzékeli a beállított és a helyiség levegőjének 
hőmérséklet különbségét és automatikusan hűtés vagy fűtés 
üzemmódba kapcsol. 

 

 A berendezés felfűti a helyiség levegőjét. 
 

 A berendezés lecsökkenti a helyiség levegőjének páratartalmát. 
 

 A berendezés lehűti a helyiség levegőjét. 
 

 A berendezés a ventilátor segítségével csak a helyiség levegőjét 
keringeti. 

 

VENTILÁTOR 
SEBESSÉG 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
Automatikus szabályzás: a ventilátor sebességet a mikroszámítógép 
automatikusan szabályozza. 
 
Magas fordulaton. 
 
Közepes fordulaton. 
 
Alacsony fordulaton. 
 

ÉJSZAKAI (CSENDES) 
ÜZEMMÓD 

Hűtés, fűtés* vagy szárítás üzemmódban ezt a gombot lenyomva megjelenik a 
 jel és a távvezérlő a szabályozott hőmérsékletet energiatakarékos értékre 

állítja be. 

LÉGTERELŐ FUNKCIÓ 

 

 

 

MEGJEGYZÉS 

E gomb lenyomásával választható ki a kívánt légterelő funkció: 

Automatikus légterelés: fűtés üzemmódban* a légterelő lapát a 3-as állásba áll, 
hűtő vagy szárító üzemmódban pedig a 7-es állásba (lásd az alábbi ábrán).  

A légkivúvás iránya manuálisan is beállítható (6 állásban). 

A légterelőlapát automatikusan fel-le mozog. 

A légterelő funkció gomb lenyomásával a légterelés iránya az alábbiak szerint 
változik: 

 
 

MAGAS TELJESÍTMÉNY 
(HIGH POWER) 

 FŰTÉS*, SZÁRÍTÁS, HŰTÉS vagy VENTILÁTOR üzemmódban e gomb 
lenyomására a ventilátorlapát a magas fordulatszámú ventilátor sebességnél 
gyorsabb forgásba kezd 30 percen át az erősebb légmozgás érdekében. 

KI/BE KAPCSOLÁS 
IDŐZÍTÉSÉT BEÁLLÍTÓ 
GOMB 

Ha nincs jel: Az időzítő nincs bekapcsolva. 

  A berendezés bekapcsol a beállított időpontban 
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  A berendezés kikapcsol a beállított időpontban 

 A berendezés be- és kikapcsol, vagy ki- és 
bekapcsol a beállított időpontokban naponta. 

SZENZOR gomb 

 

MEGJEGYZÉS 

Megnyomva egy hegyes tárggyal (pl. tollheggyel), megjelenik a  jel a kijelzőn. 
A beltéri egységben lévő szenzor érzékeli a helyiség levegőjének 
hőmérsékletét és annak megfelelően szabályozza azt.  
Ha a távvezérlő hőforrás közelében van elhelyezve (pl. hősugárzó vagy direkt 
napfény), nyomja meg a SENSOR gombot, hogy a beltéri egység szenzora 
érzékelje a hőmérsékletet. 

Hőmérséklet kijelzés E gomb segítségével válthat a hőmérséklet kijelzésén °C és F között. 

Az időkijelző kiválasztás Ezzel a gombbal a kijelzőn válthat a 24 órás vagy a 12 órás kijelzésen. 

Mindent töröl gomb 
(ACL) 

A készüléket visszaállítja az eredeti beállításokra. Elemcserét követően nyomja 
le ezt a gombot. 

CÍMZÉS gomb 
(ADDRESS) 

A címzés gomb segítségével megelőzheti, hogy ha egy helyiségben két beltéri 
egység is található, a távvezérlőik jelei ne zavarják egymást a készülékek 
működésében. Alaphelyzetben a címzés ”A”-ra van állítva. További 
információkért forduljon a közvetítő céghez. 
Alapesetben a távvezérlőn lévő cimkét nem kell kitörni. 

* HŰTŐ/SZÁRÍTÓ/FŰTŐ ÜZEMMÓDDAL RENDELKEZŐ KÉSZÜLÉKEKNÉL 
 
MEGJEGYZÉS A távvezérlő általában 5 perces időközönként küld jelet a helyiség 

hőmérsékletéről a berendezés felé. Ha a berendezés nem kap jelet a 
távvezérlőtől 15 perc elteltével sem a távvezérlő elvesztéséből vagy egyéb 
meghibásodásból adódóan, a berendezés átvált a beltéri egységben lévő 
szenzorra és annak segítségével szabályozza tovább a helyiség hőmérsékletét. 
Ebben az esetben a távvezérlő környezetében lévő hőmérséklet eltérhet a beltéri 
egységnél érzékelt hőmérsékletétől. 

 
 

A TÁVVEZÉRLŐ HASZNÁLATA 
 
AZ ELEMEK ELHELYEZÉSE   

1. Nyomja meg és húzza a fedelet a 
nyílnak megfelelő irányba. 

 

2. Helyezze be a két AAA elemet. 
Győződjön meg róla, hogy az elemek a 
megfelelő irányban vannak-e. 

 

3. Az ACL gomb megnyomásához 
használjon egy tollhegyhez hasonló 
vékony tárgyat. 

 

 
 
 
FIGYELEM! 
• Az elemeket kb. fél évente kell cserélni, attól függően, hogy milyen gyakran használta a távirányítót. 

Cserélje ki, ha a távvezérlő lámpája nem világít, vagy nem tud távvezérlővel változtatni a berendezés 
állapotán. 

• Használjon új szivárgás mentes AAA elemeket. 
• Elem csere esetén kövesse "Az elemek elhelyezése" c. alfejezetben leírtakat.  
• Ha több mint egy hónapig nem akarja használni a távvezérlőt, akkor vegye ki belőle az elemeket.
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HOGYAN HASZNÁLJA A TÁVIRÁNYÍTÓT  
A távvezérlő használata során mindig irányítsa 
a távadó fejet a beltéri egység érzékelője felé.  
 
Győzödjön meg arról, hogy nincs-e akadály a 
távvezérlő és a beltéri egység között, ami 
gátolhatná a jel továbbítását. 
 
 
 
 
A TÁVVEZÉRLŐ ELHELYEZÉSE 
A távvezérlőt lehet változó helyről, vagy a falra helyezett tartóról működtetni. A légkondícionáló berendezés 
megfelelő működése érdekében ne helyezzük a távvezérlőt a következő helyekre: 
• Közvetlen napsütötte helyre. 
• Függöny mögé vagy más takart helyre. 
• Több, mint 8 méterre e berendezéstől. 
• A levegőáram útjába. 
• Ahol nagyon hideg vagy meleg előfordulhat. 
• Ahol elektromos vagy mágneses zavarás lehetséges. 
• Ahol a távvezérlő és a készülék közé valamilyen akadály kerülhet (mivel a távvezérlő 5 percenként 

ellenőrző jeleket küld) 
 
A TÁVVEZÉRLŐ FELSZERELÉSE 
 

 
1. Helyezze a helyére. 
2. Nyomja meg. 
 

 
• Helyezze a távirányítót a kívánt felszerelési helyre. 
• Győződjön meg arról, hogy a távvezérlő gombjainak megnyomására a készülék megfelelően reagál. 
• Ha a meggyőződött a helyes működésről egy csavarhúzó segítségével rögzítse a csavart a falba. 
• Távolítsa el az elemeket a távvezérlőből. 
• Az elemek mögött található lyukon keresztül csavar segítségével rögzítse a távvezérlőt a kívánt helyre. 
• Helyezze vissza az elemeket. 
• Ellenőrizze ismét, hogy a távvezérlő megfelelően működik. 
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AUTOMATIKUS ÜZEMMÓD HŰTŐ/SZÁRÍTÓ/FŰTŐ ÜZEMMÓDDAL RENDELKEZŐ KÉSZÜLÉKEKNÉL 
 
Ez az üzemmód automatikusan kapcsolja hűtés és fűtés üzemmódba a berendezésta helyiség hőmérséklete 
és a beállított érték közötti különbségnek megfelelően. 
 

MEGJEGYZÉS Ellenőrizze, hogy a villamos panel megszakítója fel 
van-e kapcsolva. 
 
Az automatikus üzemmód kiválasztása és a berendezés 
beprogramozása az alábbi módon történik: 
 

1.LÉPÉS Állítsa be az Üzemmód kiválasztó gombbal 
(MODE) az automatikus üzemmódot  

2.LÉPÉS Nyomja meg az ON/OFF gombot. 
. 
A berendezés leállításához nyomja le újból a KI/BEKAPCSOLÓ 
gombot. 

 
MEGJEGYZÉS A hőmérséklet beállítás megváltoztatásához nyomja le 
a hőmérséklet beállító gombokat és állítsa a kívánt értékre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÉZI VEZÉRLÉS 
 
 

MEGJEGYZÉS Ellenőrizze, hogy a villamos panel 
megszakítója fel van-e kapcsolva és a beltéri egység üzemmód 
kiválasztó .be van-e kapcsolva 

 
Az automatikus beállítások nem megfelelőek, az alábbi 
beállításokkal tud változtatni rajtuk: 

 
1.LÉPÉS Állítsa be az Üzemmód kiválasztó gombbal 

(MODE) a kívánt üzemmódot: 
Fűtéshez:  

Szárításhoz:  

Hűtéshez:  
Ventilátor üzemmódhoz:  

2.LÉPÉS Nyomja meg az ON/OFF gombot. 
3.LÉPÉS A hőmérséklet kívánt értékre történő 

beállításához nyomja meg a TEMP. gombot. 
Beállítható hőmérséklet 30°C max.,16°C min. 

4.LÉPÉS Állítsa be a FAN SPEED gombbal a kívánt 
ventilátor sebesség fokozatot. 

5.LÉPÉS Nyomja meg a FLAP gombot és állítsa be a 
légterelők irányát. (Lásd a "A levegőáramlás 
irányának beállítása" c. fejezetet) 

. 
A berendezés leállításához nyomja le újból a 
KI/BEKAPCSOLÓ gombot. 
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MEGJEGYZÉS A távvezérlő helyezze a lehető legjobb helyre a helyiségben, hogy az mintegy a helyiség hőmérséklet 
érzékelőjeként működhessen és ennek megfelelően tudjon információkat juttatni a beltéri egység felé 
és szabályozni annak működését. A távvezérlőt mindig tegye erre a helyre. 

 A berendezés egy beépített 5 perces késleltető áramkörrel rendelkezik a megbízható működés 
érdekében. A berendezés bekapcsolása után a kompresszor 3 percen belül indul el, áramszünet 
esetén a berendezés leáll. 

VENTILÁTOR SEBESSÉG SZABÁLYZÁSA 

AUTOMATIKUS 

Állítsa be a ventilátor sebességet automatikus állásra . Ezután a mikroszámítógép automatkusan vezérli 
a ventilátor sebességet. Ha a berendezés működésbe kezd, a mikroszámítógép észleli a helyiség 
levegőhőmérséklete és a beállított érték közötti különbséget, amely alapján automatikusan kiválasztja és 
kapcsolja a legmegfelelőbb ventilátor fokozatot. 
 
KÉZI SZABÁLYZÁS 
Ha a ventilátor sebességet kézzel szeretné szabályozni, válasszon a Magas , Közepes  és Alacsony 

 ventilátor fokozatok közül. 
 

CSAK VENTILÁTOR HASZNÁLATA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amennyiben csak a levegőt szeretné keringetni hőmérséklet szabályzás nélkül, kövesse az alábbi lépéseket: 
 

1.LÉPÉS Állítsa be az Üzemmód kiválasztó gombbal (MODE) a ventilátor üzemmódot . 
2.LÉPÉS A készülék bekapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot. 
3.LÉPÉS Válassza ki a ventilátor sebesség kiválasztó gomb segítségével a kívánt fokozatot. 

 
 

ÉJSZAKAI ÜZEMMÓD 
 

Az éjszakai üzemmóddal energiát takaríthat meg. 
1.LÉPÉS Nyomja meg az éjszakai üzemmód (NIGHT SETBACK) 

gombot. 
2.LÉPÉS A funkció törléséhez nyomja meg újra az éjszakai üzemmód 

gombot (NIGHT SETBACK). 
 

Mit jelent az éjszakai üzemmód? 
Ebben az üzemmódban a készülék a beállított hőmérsékleti érték eléréséig 
fog hűteni ill. fűteni, azután a termosztát leállítja a berendezést. 30 perc 
elteltével a berendezés automatikusan visszakapcsol a beállított 
hőmérsékletre, az alábbi táblázatnak és ábrának megfelelően: 
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ÜZEMMÓD BEÁLLÍTOTT HŐMÉRSÉKLET VÁLTOZÁS 
Fűtés 2°C-kal csökkentett 

 
 

Hűtés és Szárítás 1°C-kal emelt 

 
 

Ha a helyiség hőmérséklete eléri az új beállított értéket, a termosztát leállítja a berendezés működését. Kb. 
30 perc elteltével a berendezés önműködően 1°C-kal magasabb hőmérsékletre szabályoz. Amint a helyiség 
hőmérséklete elérte az újonnan beállított hőmérsékletet, a termosztát kikapcsolja a berendezést, majd újabb 
30 perc után 2°C-kal magasabb hőmérsékletre szabályoz. Ez az üzemmód akkor ajánlatos, ha csak enyhe 
hűtés szükséges. 
 

CSENDES (QUIET) ÜZEMMÓD 
 
A CSENDES (QUIET) üzemmód a beltéri egység ventilátorlapátjai által 
keltett zaj lecsökkentésére szolgál. 
 
Nyomja le a QUIET gombot, melynek hatására megjelenik a kijelzőn a jele. 
 
A CSENDES üzemmód kikapcsolására nyomja le újból a QUIET gombot. 
 
Csendes üzemmódban a ventilátor lapátok a ventilátor sebesség alacsony 
fokozatánál beállítható fokozatánál is lassabban forognak. 
 
Ha a berendezés már eleve alacsony légárammal működik, lehetséges, 
hogy a ventilátor lapátok által keltett zaj már nem csökken tovább a 
csendes üzemmód elindiításával. 
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NAGY TELJESÍTMÉNY (HIGH POWER) ÜZEMMÓD 
 
A NAGY TELJESÍTMÉNY (HIGH POWER) üzemmóddal megnövelhető a 
beltéri egység által keltett légáram. 
 
Nyomja le a HIGH POWER gombot, melynek hatására megjelenik a 
kijelzőn a jele. 
 
A NAGY TELJESÍTMÉNY üzemmód kikapcsolására nyomja le újból a 
HIGH POWER gombot. 
 
A NAGY TELJESÍTMÉNY üzemmód elindításával a ventilátor lapát a 
ventilátor fokozatnál beállítható magas ventilátor fokozatnál is gyorsabban 
kezd forogni 30 percen át, és ezáltal megnövekszik a helyiségben a 
légáram. 
 
NAGY TELJESÍTMÉNY üzemmód nem használható automatikus 
üzemmód közben (csak HŰTŐ/SZÁRÍTÓ/FŰTŐ üzemmóddal rendelkező 
készülékeknél). 
 
A CSENDES és a NAGY TELJESÍTMÉNY üzemmód egyszerre nem 
alkalmazható. 
 

MEGJEGYZÉS Ha fűtés üzemmódban magas ventilátor fokozatot állít be, a ventilátor magas fokozaton 
fog működni még a  jel megjelenésének ellenére is (csak HŰTŐ/SZÁRÍTÓ/FŰTŐ 
üzemmóddal rendelkező készülékeknél). 

 

HŰTÉS 
 
MEGJEGYZÉS Ellenőrizze, hogy a megszakító az áramköri panelen be van-e kapcsolva és a beltéri 

egység üzemkapcsolója ON állásban van-e. 

 A kívánt értékek beállításához és változtatásához kövesse az alábbi utasításokat: 
 

1.LÉPÉS Állítsa be az Üzemmód kiválasztó gombbal (MODE) a hűtési üzemmódot. 
2.LÉPÉS A készülék bekapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot. 
3.LÉPÉS A hőmérséklet kívánt értékre történő beállításához nyomja meg a TEMP. gombot. 

Beállítható hőmérséklet  
30°C max. 
16°C min. 

4.LÉPÉS 
 

Állítsa be a FAN SPEED gombbal a kívánt ventilátor sebesség fokozatot. 
Automata állásban a gép automatikusan igazítja a ventilátor sebességet az aktuális és a 
beállított hőmérsékletnek megfelelően. 

5.LÉPÉS Nyomja meg a FLAP gombot és állítsa be a légterelők irányát. 
(Lásd a "A levegőáramlás irányának beállítása" c. fejezetet) 

 

FŰTÉS – HŰTŐ/SZÁRÍTÓ/FŰTŐ ÜZEMMÓDDAL RENDELKEZŐ KÉSZÜLÉKEKNÉL 
 

1.LÉPÉS Állítsa be az Üzemmód kiválasztó gombbal (MODE) a fűtési üzemmódot. 
2.LÉPÉS A készülék bekapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot. 
3.LÉPÉS A hőmérséklet kívánt értékre történő beállításához nyomja meg a TEMP. gombot. 

Beállítható hőmérséklet 30°C max.,16°C min. 
4.LÉPÉS 

 
Állítsa be a FAN SPEED gombbal a kívánt ventilátor sebesség fokozatot. 
Automata állásban a gép automatikusan igazítja a ventilátor sebességet az aktuális és a 
beállított hőmérsékletnek megfelelően. 

5.LÉPÉS Nyomja meg a FLAP gombot és állítsa be a légterelők irányát. 
(Lásd a "A levegőáramlás irányának beállítása" c. fejezetet) 
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MEGJEGYZÉS  
A fűtési üzemmód elindítása után pár perccel a beltéri ventilátor alacsony fodrulatszámmal üzemel, míg a 
hőcserélő fel nem melegszik a megfelelő értékig, amit a fagyvédelmi rendszer üzemelése okoz. Ezalatt az 
időszak alatt a készenléti lámpa (STANDBY) égve marad. 

HŐCSERÉLŐ LEOLVASZTÁS – KÜLTÉRI EGYSÉG „STANDBY” ÁLLÁSBAN 
Ha alacsony a külső hőmérséklet, dér vagy jég megjelenését okozhatja a hőcserélőn, lecsökkentve a 
hűtőteljesítményt. Ha ez történt, a mikroszámítógép elindítja a fagyvédelmi rendszert. Ezzel egyidőben a 
beltéri ventilátor motor leáll és a készenléti lámpa (STANDBY) a teljes leolvasztásig égve marad. Fűtő 
üzemmódban pár perccel később újraindul.(Ennek az időtartamnak a hossza függ a helyiség és a külső 
hőmérsékletől). 

FŰTŐTELJESÍTMÉNY 
A hőszivattyús klímaberendezés a külső levegőből elvont hő által fűti a helyiséget: A fűtés hatásfoka 
lecsökken, ha a külső hőmérséklet nagyon alacsony. Ha így a fűtés nem megfelelő, használjon 
kiegészítőfűtést. 
 

SZÁRÍTÓ ÜZEMMÓD  
 

1.LÉPÉS Állítsa be az Üzemmód kiválasztó gombbal (MODE) a szárító üzemmódot . 
2.LÉPÉS A készülék bekapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot. 
3.LÉPÉS A hőmérséklet kívánt értékre történő beállításához nyomja meg a TEMP. gombot. 

Beállítható hőmérséklet  30°C max., 16°C min. 
 
MEGJEGYZÉS  
- A szárító üzemmódot abban az esetben használja, ha csökkenteni kívánja a helyiség levegőjének 

páratartalmát. 
- Amint a helyiség hőmérséklete eléri a beállított értéket, a berendezés automatikusan folytatja a ki- és 

bekapcsolási ciklusokat. 
- Szárító üzemmód közben a ventilátor automatikusan alacsony vagy nagyon alacsony fokozatra kapcsol, 

majd vissza és így tovább alcsonyról nagyon alacsonyra . 
- Szárító üzemmód nem működtethető, ha a helyiség hőmérséklete 15°C, vagy annál alacsonyabb. 

 
AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA 
 

MEGJEGYZÉS  
A távvezérlőn az alábbi hőmérséklet és időkijelzési 
lehetőségek kiválasztása lehetséges: 
- Hőmérséklet: °C 
- Idő: AM, PM 
 
 
 
 
 

 
 
1.) AKTUÁLIS IDŐ BEÁLLÍTÁSA 
 

1. lépés 
 

Nyomja le a CLOCK gombot egyszer, 
ha időkijelzés nem villog. 

Az időkijelzés magában villog. 

2. lépés Nyomja le a �� gombokat, amíg meg 
nem jelenik a kívánt érték. 

Az idő percenkénti lépésben is 
beállítható. Ha lenyomva tartja a 
gombot, az idő felgyorsulva, 10 
percenként növekszik. 

3. lépés Nyomja le újból a CLOCK gombot. Ezzel befejzete az aktuális idő 
beállítását. 
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2) KIKAPCSOLÁS IDEJÉNEK BEÁLLÍTÁSA Pl.: a berendezés kapcsoljon ki 11:00 órakor 
 

1. lépés 
 

Nyomja meg az OFF TIME beállító 
gombot egyszer.. 

Az időzítő  jel feltűnik a kijelzőn 
és megjelenik a jelenlegi kikapcsolás 
időpontja 

2. lépés Nyomja le a �� gombokat, amíg meg 
nem jelenik a kívánt érték (pl. AM 
11:00). 

Az időzítő  jel felvillan. Ha 
lenyomva tartja a gombot, az idő 
felgyorsulva, 10 percenként 
növekszik. 

3. lépés Pár másodperc várakozás után a 
beállítás rögzítődik. 

Az időzítő  jel megszűnik villogni 
és megjelenik az aktuális idő. 

 
 
 
3) BEKAPCSOLÁS IDEJÉNEK BEÁLLÍTÁSA Pl.: a berendezés kapcsoljon be 7:10 órakor 
 

1. lépés 
 

Nyomja meg az ON TIME beállító 
gombot egyszer.. 

Az időzítő  jel feltűnik a kijelzőn 
és megjelenik a jelenlegi bekapcsolás 
időpontja. 

2. lépés Nyomja le a �� gombokat, amíg meg 
nem jelenik a kívánt érték (pl. AM 
11:00). 

Az időzítő  jel felvillan. Ha 
lenyomva tartja a gombot, az idő 
felgyorsulva, 10 percenként 
növekszik. 

3. lépés Pár másodperc várakozás után a 
beállítás rögzítődik. 

Az időzítő  jel megszűnik villogni 
és megjelenik az aktuális idő. 

 
 
 
 
4) KI/BE kapcsolás beprogramozása Pl.: a berendezés kapcsoljon be 7:10-kor és kapcsoljon ki 11:00-kor. 
 
 
 
 
 
 

Állítsa be a ki/bekapcsolás 
időpontokat. 

Az aktuális idő du. 10:30 és a  
  jelek megjelennek.  

 
 
 
MEGJEGYZÉS 
A ki/bekapcsolás kombinálását alkalmazó programozás az aktuális idő szerint indítja el a beállított 
időpontban a berendezést, több beállítás esetén időrendi sorrendben. 
A ki/bekapcsolás kombinálásával történő programozás esetén a beállítások naponta megismétlődnek. 
A ki/bekapcsolás programozása leellenőrizhető beállításuk után az ON TIME és az OFF TIME beállító 
gombok segítségével. 
 
AZ IDŐZÍTÉS TÖRLÉSE - Nyomja meg a törlés (CANCEL) gombot. 
 - Akár a ki- vagy a bekapcsolás időpontját törli, nyomja meg azt a gombot, 

amelyik programot törölni kívánja, majd nyomja meg a törlés (CANCEL) 
gombot. 

MEGJEGYZÉS 
A légterelés iránya, a ventilátor sebesség és a hőmérséklet beálltások a programozás után 
megváltoztathatóak, még ha a berendezés ki is van kapcsolva. Ha a berendezés kikapcsolt állapotban van a 
bekapcsolás program idején, a berendezés bekapcsol amikor a beállítási időpontot elérte, biztosítva, hogy a 
program ne törlődjön. 
Ha a ki- és bekapcsolás időpontja egybe esik, az időzítés úgy működik, mintha kikapcsolták volna. 
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AZ 1 ÓRÁS IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA 
 

Ez az időzítő bekapcsolja a készüléket és egy órán át 
működteti majd kikapcsolja, függetlenül attól hogy a beállítás 
pillanatában a készülék működött vagy nem. 

 
Beállítás: 
Függetlenül attól, hogy a készülék működik vagy nem nyomja meg 
az 1 HR TIMER gombot. A kijelzőn megjelenik a jele. 
 
A beállítás törlése: 
Nyomja meg az ON/OFF gombot a készülék kikapcsolásához, 
várja meg amíg a készülék kikapcsol, majd nyomja meg ismét az 
ON/OFF gombot, hogy a berendezés bekapcsoljon. 
Az 1 órás időzítő most törlésre került, a készülék az eredeti 
beállításokkal működik tovább. 
 
MEGJEGYZÉS 
• Ha az 1 órás kikapcsolás időzítő működésének ideje alatt egyszer megnyomja az 1 HR. TIMER gombot, 

hogy törölje a parancsot majd ezután ismét, a készülék ettől az időponttól számítva egy órás működés 
után kikapcsol. 

• A kikapcsolás programozás és az 1 órás kikapcsolás időzítő együtt nem használható. Amelyik funkciót 
később állította be, az lesz érvényben. 

• Ha a kikapcsolás időzítő működése közben megnyomja az 1 HR. TIMER gombot, a kikapcsolás időzítővel 
beállított időpont törlődik és a készülék egy óra elteltével kikapcsol. 

 
AZ 1 ÓRÁS IDŐZÍTÉS ÉS A NAPI PROGRAMOZÁS EGYÜTTES MŰKÖDTETÉSE 
• Az 1 órás időzítő a napi programozás beállítása megelőzi a napi programozás beállításait. 
• Ha az 1 órás időzítőt bekapcsolja a kikapcsolás időzítő működése mellett, a kikapcsolás időzítővel 

beállított időpont törlődik és a készülék egy óra elteltével kikapcsol. 
 

A LEVEGŐÁRAMLÁS IRÁNYÁNAK BEÁLLÍTÁSA 

VÍZSZINTES (kézi beállítás) 
A vízszintes légáramlás szabályzása a függőleges terelőlapocskák jobbra vagy balra mozgatásával állítható, 
az ábrának megfelelően. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGYELEM ! 
Ha magas a páratartalom, hűtő vagy szárító üzemmódban a függőleges terelőlemezeket állítsa a 
készülékre merőleges helyzetbe. Ha a függőleges terelőlemezek jobbra vagy balra vannak fordítva, a 
levegősugár útjában akadályt képeznek és rajtuk nedvesség kicsapódhat ki ami lecsepeghet. 
 

Ne mozgassa a légterelőlapátokat kézzel, miközben a klímaberendezés üzemel. 
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FÜGGŐLEGES (távvezérlővel történő beállítás) 
A függőleges levegő kifúvási irányának beállítása a vízszintes terelőlemez távvezérlőről való szabályzásával 
történik. Ne mozgassa kézzel a terelőlemezt! Győződjön meg arról, hogy a távvezérlő be van-e kapcsolva. A 
FLAP gomb segítségével választhatja ki az automatikus pásztázási funkciót vagy az egyik pozíciót a 
terelőlemez 6 lehetséges pozíciója közül. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pásztázási funkció 

A terelőlemez folyamatosan mozog le és 
fel a fenti ábrán feltüntetett határon belül. 

Automatkus légterelés 
A légterelő lapát az ajánlott állásba 
állítódik. 
 

A légterelő kézi beállítása 
A fenti ábrának megfelelően a FLAP gomb 
segítségével állítsa a légterelő irányát 
hűtési, fűtési és szárítási üzemmódban a 
megfelelő állások egyikébe. 

MEGJEGYZÉS 
• A terelőlemez automatikusan bezár amikor a készüléket kikapcsolja. 
• Fűtési üzemmódban előfordulhat, hogy a ventilátor sebesség nagyon alacsony sebessége mellett a 

légterelő lapát vizszintes helyzetben áll (6.pozíció), míg a berendezés elkezdi a befújt levegőt 
felmelegíteni. Amint a levegő felmelegedett, a légterelőlapát pozíciója és a ventilátor sebessége 
megváltozik a távvezérlővel meghatározott beállításoknak megfelelően. 

 
FIGYELEM! 
• Használja a távvezérlő FLAP gombját a terelőlemez beállításához. Ha a terelőlemezt kézzel mozgatja, a 

kézzel beállított helyzet nem felel meg távvezérlőn beállított értéknek. Ha ez történik, kapcsolja ki a 
készüléket, várja meg míg a terelőlemez zárt állásba kerül majd kapcsolja be a készüléket ismét; a 
terelőlemez így visszamozdul a távvezérlőn beállított helyzetébe. 

• Hűtési üzemmódban ne hagyja a terelőlemezt függőleges helyzetben, mert a keletkezett kondenzátum 
lecsepeghet. 

 

TÁVVEZÉRLŐ NÉLKÜLI MŰKÖDTETÉS 
 

Ha a távirányító elveszett vagy elromlott, kövesse az alábbi 
utasításokat: 
 

1. HA A BERENDEZÉS LEÁLLT 
A berendezés elindításához állítsa nyomja meg az OPERATION 
gombot, a berendezés automatikus üzemmódban kezd el működni. A 
berendezés kikapcsolásához nyomja meg újból az OPERATION 
gombot. 
 

MEGJEGYZÉS  
A hőmérséklet 24°C (76°F) értékre, a ventillátor fokozat pedig 
automatikus üzemmódra áll be, a légterelő lapát pedig pásztázni kezd. 
 

2. HA A BERENDEZÉS ÜZEMEL 
A berendezés kikapcsolásához nyomja meg az OPERATION gombot. 
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VIGYÁZAT! 
Ne tartsa lenyomva az OPERATION gombot 5 másodpercnél tovább. Az OPERATION gomb 5 
másodpercnél tovább történő lenyomásával a TESZT üzemmód indul el, amit csak a berendezés 
szervizeléskor használható. Rendes körülmények között ne állítsa TESZT üzemmódba a berendezést. 

 
TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS 
 

FIGYELEM! 
 

1.  Biztonsága érdekében tisztítás előtt kapcsolja ki a berendezést és húzza ki a csatlakozót! 
2.  Ne öntsön vizet a beltéri egységre tisztítás céljából. Ez zárlatot okozhat a belső alkatrészeknél és 

veszélyes áramütést is okozhat. 
 
BURKOLAT ÉS RÁCS (beltéri egység) 
A beltéri egység burkolatát és rácsát kefés porszívófejjel tisztítsa, vagy tiszta ruhával törölje át. Erősebb 
foltok eltávolításához enyhe tisztítószerrel nedvesített törlőruhát használjon. A rács  tisztításakor vigyázzon a 
légterelő lapocskákra! A beszívó rács vízzel történő tisztításához eltávolítható. 

Beszívórács eltávolítása 
Fogja meg a légbeszívórács két oldalán lévő 
karokat, húzza magafelé a rácsot, majd távolítsa 
el. 
 

 
 
 

Beszívórács vízzel történő tisztítása 
Tisztítsa meg a rácsot óvatosan egy puha ronggyal, majd tisztítsa meg a szennyeződésektől.A nehezen 
eltávolítható szennyeződésekhez semleges hatású tisztítószer használható, majd öblítse le vízzel a felületet. 
 
VIGYÁZAT!  
1. Soha ne használjon oldószert vagy erős vegyszereket. Ne használjon nagyon forró vizet a 

műanyag részek tisztításához. 
2. Egyes fémsarkok és a kondenzátor lemezei élesek és szakszerűtlen kezelés során sérüléseket 

okozhatnak. Tisztításuk alkalmával különleges figyelemmel dolgozzunk! 
3.  A kültéri egység bordázatát és más elemeit évenként tisztítani kell. Ehhez kérje eladója vagy a 

szakszerviz segítségét! 
 
BAKTÉRIUM SZŰRŐ 
A levegőt beszívó nyílás mögötti szűrőt legalább kéthetente szükséges ellenőrizni és tisztítani. 
 

A SZŰRŐ ELTÁVOLÍTÁSA  
1. Fogja meg a légbeszívó rács két oldalát, húzza 

ki, majd emelje fel. 
2. Távolítsa el a rács hátoldalán található szűrőt. 
 

A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA 
A por eltávolításához használjon porszívót. Ha a 
szűrőn ragadós por van, langyos mosószeres 
vízzel mossa le, majd öblítse le. Hagyja 
megszáradni.  

SZŰRŐCSERE 
1. A szűrő visszahelyezésekor a "FRONT" (eleje) 

jelzés nézzen ön felé. Csúsztassa a szűrőt a 
készülékbe majd süllyessze  be a szűrőt a 
vájatba . 

2. Csúsztassa vissza a rácsot a beltéri egység 
felső részéhez és helyezze a helyére.
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3. Nyomja meg a rácsot jobb és bal alsó sarkánál, 
hogy rögzítse a berendezéshez. 

 
 
 
 
 
MEGJEGYZÉS 
Helyezze a légbeszívó rács jobb és bal felső sarkánál lévő tüskéket a beltéri egység jobb és bal felső 
sarkánál levő vájatokba. 
 
LÉGTISZTÍTÓ SZŰRŐ 
A légtisztító szűrő megtisztítja a levegőt a portól és szennyeződésektől, és csökkenti a dohányzásból 
származó szagot és füstöt. 
 
VIGYÁZAT! 
Ez a légtisztító szűrő nem szűri meg a káros gázokat és gőzöket, és nem is szellőzteti a helyiségben lévő 
levegőt. Nyisson ajtót vagy ablakot gyakran, ha gáz- vagy olajtüzelésű fűtőberendezést használ. Különben 
szélsőséges esetben a fulladás veszélye léphet fel. 
 

LÉGTISZTÍTÓ SZŰRŐ BEHELYEZÉSE 
A légtisztító szűrőt a légbeszívó rács mögé kell 
elhelyezni. 
1. Távolítsa el a légbeszívó rácsot. 
2. Helyezze a légtisztító szűrőt az ábra szerint. 
3. Helyezze vissza a légbeszívó rácsot. 

MEGJEGYZÉS 
Általában a légtisztító szűrő háromhavonkénti cseréje elegendő. 
Az elkoszolódott légtisztítószűrő nem mosható, nem használható újra. Vásároljon újat a cseréhez, az új légtiszító szűrő 
beszerzésével kapcsolatban forduljon az eladó céghez. 

A BERENDEZÉS ÉS A TÁVVEZÉRLŐ TISZTÍTÁSA 
A letörléshez használjon puha, szárah ruhát. 
A makacsabb szennyeződéseket melegvizzel (40°C-nál nem melegebb) benedvesített és kicsavart ruhával tudja 
eltávolítani. 
A légbeszívó rács levehető a könnyebb tisztíthatóság érdekében. 
 

A BESZÍVÓ RÁCS VÍZZEL TÖRTÉNŐ TISZTÍTÁSA 
Tisztítsa le egy puha szivaccsal, majd szárazruhával törölje át. 
Semleges hatású tisztítószer használható a makacsabb szennyeződésekhez, majd öblítse le és törölje át 
szárazruhával. 
 
 

ENERGIATAKARÉKOS ÖTLETEK 

 

MIT NE TEGYEN  

• Ne torlaszolja el a berendezés beszívó és kifúvó részeit. Az készülék így nem működik kielégítően, és 
károsodhat is.  

• Közvetlen napsugárzást ne engedjen a helyiségbe. Használjon árnyékolót vagy függönyt. Ha a szoba 
falait vagy oldalát melegítik a sugarak, hosszabb időbe kerül lehűteni.  

 

MIT TEGYEN 

• A légszűrőt mindig tartsa tisztán /lásd Tisztítás c. fejezetben/. Az eltömődött szűrő rontja a berendezés 
teljesítményét.  

• A hűtött levegőt ne hagyja megszökni, az ajtókat, ablakokat és más nyílásokat tartsa zárva. 
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KÜLÖNLEGES MEGJEGYZÉSEK 
 

ÁRAMKIMARADÁS MÜKÖDÉS KÖZBEN 
Áramkimaradás esetén a készülék leáll. A probléma megszűnésekor a készülék 5 perces késleltetéssel 
újraindul. 
 

KATTOGÓ HANGOK 
Hűtési üzemmódban, a hirtelen hőmérsékletkülönbség következtében a készülék műanyag részei kitágulnak 
vagy összehúzódnak. Ez okozza a kattogó hangokat. Ez normális jelenség, és a hang hamarosan 
megszűnik. 
 

A TÁVVEZÉRLŐ 
A távvezérlő ötpercenként a beállított értékekről ellenőrző jelet küld a klímaberendezéshez.  
 

KIKAPCSOLÁS 
A készülék kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot még egyszer 
 

HIBAELHÁRÍTÁS 

 

Ha a berendezés nem működik megfelelően, a szakember értesítése előtt ellenőrizze a következőket. Ha a 
hiba az Ön lehetőségein belül nem javítható, akkor értesítse kereskedőjét vagy a szakszervizt. 
 

 HIBA  LEHETSÉGES OK  JAVÍTÁS 
A készülék egyáltalán 
nem működik. 

1. Áramellátási zavar. 
2. Biztosíték kiolvadt. 
3. Alacsony feszültség. 
 
4. A távirányító elemei kimerültek. 

1. Kapcsolja be újra. 
2. Forduljon szakszervízhez. 
3. Forduljon villanyszerelőhöz 

vagy eladójához. 
4. Cserélje ki az elemeket. 

A működést jelző 
lámpa villog, de a 
készülék nem 
működik.  

Hiba az elektromos vezeték rendszerben.  Forduljon szakszervízhez. 

A kompresszor megy 
de hamarosan leáll. Eltömődés a kondenzátor előtt.   Távolítsa el az idegen tárgyat. 
Gyenge hűtő- vagy 
fűtőteljesítmény. 

1. Piszkos, eltömődött szűrő. 
2. Hőforrás vagy túl sok ember. 
3. Nyitott ablak vagy ajtó. 
4. Eltömődés a levegő ki- vagy bemeneténél. 
5. A termosztát túl magas hőmérsékleten (hűtésnél) vagy túl 

alacsony (fűtésnél) kapcsol. 
6. Külső hőmérséklet túl alacsony (hőszivattyús készüléknél). 
7. Leolvasztó rendszer nem működik (hőszivattyús ber.-nél) 

1. Tisztítás. 
2. Kiküszöbölni, ha lehet. 
3. Csukja be a nyílászárókat. 
4. Tisztítsa meg a jó légáram 

érdekében. 
5. Állítsa alacsonyabbra (vagy 

magasabbra) az értéket. 
6. Próbáljon kiegészítő fűtést 

alkalmazni. 
7.Forduljon szakszervízhez. 

Kattogó hangok 
hallatszanak a 
készülékből. 

Hűtő vagy fűtő üzemmódban a készülék műanyag részei 
kitágulnak vagy összehúzódnak a hirtelen hőmérséklet 
változás hatására. Ez okozza a kattogó hangokat. 

A hang hamarosan magától 
megszűnik. 
 
 

A működést jelző 
lámpa világít, de a 
kültéri egység nem 
működik. 

Mobil telefon használata a készülék közelében zavarhatja a 
berendezés működését. 

Áramtalanítsa a készüléket, majd 
1 perc múlva kapcsolja be. Ha 
ennek ellenére sem működik, 
forduljon szakszervízhez. 

 


