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A készülék telepítése vagy használata előtt el 

kell olvasni a kézikönyvet. 

A bel- és kültéri egység telepítése alatt

gyermekek nem léphetnek a munkaterületre. 

Váratlan balesetek fordulhatnak elő. 

Ügyelni kell a kültéri egység stabil rögzítésére. 

Meg kell győződni róla, hogy nem jut levegő a

hűtőközeg rendszerbe, illetve a légkondicionáló 

áthelyezésekor meg kell keresni az esetleges 
hűtőközeg-szivárgásokat. 

A légkondicionáló telepítését követően

tesztciklust kell végezni, és fel kell jegyezni az 

üzemi adatokat. 

A beépített vezérlőegységhez telepített

védőbiztosíték névleges teljesítménye 

4 A / 250 V. 

A beltéri egységet a maximális áramelvételhez 

méretezett biztosítékkal vagy más túlterhelés 
elleni eszközzel kell megvédeni. 

Ügyelni kell rá, hogy a hálózati feszültség

megegyezzen az adattáblán szereplővel. 

A főkapcsolót vagy hálózati csatlakozó 

dugót tisztán kell tartani. Az elektromos 
csatlakozódugót helyesen és stabilan kell az 

aljzatba dugni a rossz érintkezés miatt előforduló 

tűz- vagy áramütés-veszély elkerülése 
érdekében. 

Meg kell győződni róla, hogy a dugó megfelelő

a hálózati aljzathoz, ellenkező esetben a dugót ki 

kell cseréltetni. 

A készüléket el kell látni elektromos hálózati

leválasztó eszközzel, amely valamennyi pólusról 

leválaszt és teljes megszakítást biztosító, 
III. túlfeszültség kategória ellen védő, mindezt az

állandó kiépítésű vezetékezésbe kell integrálni a

vezetékezési előírások betartásával.

A légkondicionálót képesített szakembernek

kell telepítenie. 

A készüléket legalább 50 cm távolságra kell 

telepíteni gyúlékony anyagoktól (alkohol stb.) 
vagy nyomástároló edényektől (pld. aeroszolos 

palackoktól). 

A mennyiben a készüléket nem szellőztethető

helyen alkalmazzák, meg kell tenni a megfelelő 

óvintézkedéseket a kiszivárgó hűtőközeg 
környezeti felhalmozódása és az ebből adódó 

tűzveszély ellen. 

A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók és

szelektíven kell gyűjteni azokat. Leselejtezés 

után a légkondicionálót arra szakosodott 
hulladékgyűjtő helyre kell eljuttatni 

ártalmatlanítás céljából. 

A légkondicionáló kizárólag a jelen utasításnak

megfelelően üzemeltethető. Az itt szereplő 

tudnivalók nem terjednek ki minden esetlegesen 
előforduló állapotra és körülményre. Ahogy 

minden más elektromos háztartási készülék 

esetében, a telepítés, üzemeltetés és karbantartás 
során a kellő gondossággal kell eljárni. 

A készüléket a hatályos nemzeti

szabályozásoknak megfelelően kell telepíteni. 

A csatlakozások megnyitása előtt, az összes

áramkört le kell választani az áramforrásról. 

A készüléket a nemzeti elektromos bekötési

szabályozásoknak megfelelően kell telepíteni. 

8 éves vagy annál idősebb gyermekek, illetve

csökkent fizikai, szenzoros vagy mentális 

képességű, tapasztalatlan és az üzemeltetést nem 
ismerő személyek a készüléket kizárólag 

felügyelettel vagy a készülék biztonságos 

üzemeltetését bemutató oktatást és a felmerülő 
kockázatok megismerését követően használhatják. 

A készülékkel gyermekek nem játszhatnak. 

A tisztítást és a felhasználói karbantartást 
gyermek nem végezheti felügyelet nélkül. 
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A készülék telepítését tilos önállóan 

megkísérelni. Minden esetben forduljon ezzel 

foglalkozó szakemberhez. 

A takarítás és karbantartás szakembernek kell

végeznie. Tisztítás vagy karbantartás előtt a 

készüléket minden esetben le kell választani az 
elektromos hálózatról. 

Ügyelni kell rá, hogy a hálózati feszültség

megegyezzen az adattáblán szereplővel. 

A főkapcsolót vagy hálózati csatlakozó 

dugót tisztán kell tartani. Az elektromos 

csatlakozódugót helyesen és stabilan kell az 

aljzatba dugni a rossz érintkezés miatt előforduló 
tűz- vagy áramütés-veszély elkerülése 

érdekében. 

Tilos a működésben lévő készüléket a hálózatból

kihúzni, mivel szikra képződhet, tűz keletkezhet 

stb. 

A készülék otthoni környezet

légkondicionálására készült, más célra nem 
használható, mint ruhaszárítás, ételhűtés stb. 

A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók és

szelektíven kell gyűjteni azokat. Leselejtezés 

után a légkondicionálót arra szakosodott 

hulladékgyűjtő helyre kell eljuttatni 
ártalmatlanítás céljából. 

A készüléket mindenkor beszerelt szűrővel kell

üzemeltetni, A szűrő nélkül üzemeltetett 

légkondicionáló belső alkatrészein nagy 

mennyiségű por vagy szennyeződés halmozódhat 
fel, ami később üzemzavarokhoz vezethet. 

A felhasználó felel a készülék szakemberrel

történő telepíttetéséért, akinek gondoskodnia kell 

a földelés hatályos előírásoknak megfelelő 

kialakításáról és a thermomágneses áramköri 
megszakító beszereléséről. 

A távvezérlő elemeit újra kell hasznosítani vagy 

szelektíven kell gyűjteni. A használt elemek 

ártalmatlanítása – Az akkumulátorokat 

szelektíven, a kialakított kommunális 
gyűjtőpontokon helyezze el. 

Ne tartózkodjon huzamosabb ideig közvetlenül 

a hideg légáramban. A közvetlen és tartós hideg 

léghuzat veszélyes lehet az egészségre. 

Különösen körültekintően kell eljárni olyan 
helyiségekben, ahol gyermekek, idős vagy beteg 

emberek tartózkodnak. 

Ha a készülék füstöt vagy égett szagot bocsát ki, 

haladéktalanul válassza le az áramellátásról és 

forduljon szakszervizhez. 

A készülék további működtetése ilyen

körülmények között tüzet vagy áramütést 

okozhat. 

Javítást kizárólag a gyártó hivatalos szervize

végezhet. Szabálytalan javítás esetén a 

felhasználót áramütés vagy egyéb veszély 

fenyegetheti. 

Huzamosabb üzemen kívül helyezés esetén,

oldja ki az automata kapcsolót. A légáram 

irányát szabályosan be kell állítani. 

A lamellákat fűtés módban lefele, hűtés módban

felfele kell irányítani. 

A légkondicionáló kizárólag a jelen utasításnak

megfelelően üzemeltethető. Az itt szereplő 

tudnivalók nem terjednek ki minden esetlegesen 
előforduló állapotra és körülményre. Ahogy 

minden más elektromos háztartási készülék 

esetében, a telepítés, üzemeltetés és karbantartás 

során a kellő gondossággal kell eljárni. 

Tartós üzemen kívül helyezés esetén, illetve

tisztítás vagy karbantartás előtt a tápcsatlakozó 

vezetéket le kell választani az áramellátásról. 

A legmegfelelőbb hőmérséklet kiválasztásával 

megelőzhető a készülék meghibásodása. 
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 Tilos a tápkábelt összehajtani, megtörni

összepréselni, mert károsodhat. A sérült 
tápkábel áramütést vagy tüzet is okozhat. A 

tápkábel kizárólag szakemberrel cseréltethető. 

 Tilos hosszabbítót, elosztót használni!

 Tilos a készüléket mezítláb, vizes vagy 

nedves testrészekkel megérinteni! 

 Tilos a beltéri vagy a kültéri egység 

légbeömlő nyílásait eltorlaszolni! A nyílások 

elzárása a csökkenti a légkondicionáló 
működési hatásfokát, és esetleges hibához, 

károsodáshoz vezethet. 

 A készülék jellemző adatai semmiképpen nem

módosíthatók. 

 Tilos a készüléket olyan helyiségbe telepíteni,

ahol a levegő gázokat, olajat, ként 
tartalmazhat. 

 A készüléket fizikai, érzékszervi vagy

szellemi képességeikben korlátozott, továbbá 

tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező 

személyek (ideértve a gyerekeket is), kizárólag 

az értük felelősséggel tartozó személy 

felügyelete, illetve a készülék használatára 

vonatkozó utasításai mellett használhatják.  

 Tilos a készülékre felmászni, nehéz vagy

forró tárgyat helyezni a tetejére. 

 Ne hagyja huzamosabb ideig nyitva az

ablakokat, ajtókat, amíg a légkondicionáló 
üzemel. 

 Ne irányítsa a légáramot növényekre, 

állatokra. 

 A légkondicionálóból kiáramló hideg 

levegővel való közvetlen, tartós érintkezés 

káros hatással lehet az állatokra, növényekre. 

 A légkondicionáló vízzel nem érintkezhet.

Az elektromos szigetelés sérült lehet, és 
áramütést okozhat. 

 Tilos a kültéri egységre felmászni vagy 

tárgyakat ráhelyezni. 

 Tilos botot vagy bármi mást a készülékbe

dugni. Sérülést okozhat. 

 A gyermekeket felügyelni kell, nehogy 

játszanak a készülékkel. Ha a tápkábel sérült, 

a gyártónak, hivatalos márkaszervizének vagy 
hasonlóképpen szakképzett személynek kell 

kicserélnie, a veszélyek elkerülése érdekében. 
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BELTÉRI EGYSÉG 

Sz. Megnevezés 

1 Előlap 

2 Légszűrő 

3 Extra szűrő (ha tartozék) 

4 LED kijelző 

5 Jelvevő 

6 Sorkapocs fedél 

7 Ionizáló generátor (ha tartozék) 

8 Terelőlapok 

9 Vészleállító gomb 

10 
Beltéri egység adattáblája 

(A felragasztás helye szabadon választható) 

11 Légterelő lamella 

12 Távvezérlő 
 

KÜLTÉRI EGYSÉG 

Sz. Megnevezés 

13 Légkiömlő rács 

14 Kültéri egység adattáblája 

15 Sorkapocs fedél 

16 Gázszelep 

17 Folyadékszelep 

Megjegyzés: A fenti ábrák kizárólag a készülék 
leegyszerűsített bemutatását szolgálják, 
nem egyeznek meg pontosan a ténylegesen 
megvásárolt készülékkel. 

ALKATRÉSZEK MEGNEVEZÉSE 

KÜLTÉRI EGYSÉG 

13
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Sz. LED Funkció 

1 SLEEP (ALVÁS) Alvás mód 

2 
Hőmérséklet kijelzés 
(ha látható)/Hibakód 

(1) Világít időzített működéskor, amikor a
légkondicionáló üzemben van
(2) Hiba esetén az üzemzavar kódját jelzi ki.

3 TIMER (IDŐZÍTŐ) Időzített működésnél jelenik meg 

A kapcsolók helye és alakja, illetve a kijelzések modelltől függően eltérhetnek, de a funkciójuk azonos. 

BELTÉRI EGYSÉG KIJELZŐJE 
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VÉSZHELYZETI MŰKÖDÉS 

Amikor a távvezérlő nem működik, vagy 

karbantartást kell végezni, tegye a következőket: 

Nyissa ki és emelje fel az előlapi panelt olyan 

szögben, hogy elérje a vészhelyzeti gombot. 

Hűtő-fűtő modellek esetén, a vészhelyzet gomb első 

megnyomásakor az egység HŰTÉS módba kapcsol. 

Ha 3 másodpercen belül másodszor megnyomja, az 

egység átvált FŰTÉS módra. Ha 5 másodpercen 

belül harmadszor is megnyomja, az egység 

kikapcsol. 

Csak hűtő modellek esetén, a vészhelyzet gomb első 

megnyomásakor az egység HŰTÉS módba kapcsol. 

Ismételt megnyomáskor az egység kikapcsol. 

AUTOMATIKUS ÚJRAINDÍTÁS FUNKCIÓ 

A készülék automatikus újraindító funkcióval van 

ellátva. Hirtelen áramkimaradás esetén, az egység 

memóriájában megmaradnak az áramkimaradás előtt 

beállított feltételek. Amikor az áramellátás helyreáll, 

az egység automatikusan újraindul a memóriában 

eltárolt korábbi beállításokkal. 

A vészhelyzeti gomb helye és alakja modelltől 
függően eltérhet, de a funkciója azonos.

VÉSZHELYZETI ÉS AUTOMATIKUS ÚJRAINDÍTÓ FUNKCIÓK

Előlap 

Vészhelyzeti gomb 

A vészhelyzeti gomb az egység előlapi panele alatt, 

az elektromos doboz fedelén helyezkedik el. 
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MODE 

ECO

TURBO

1
2

3

4

FAN 

5

No. Gomb Funkció

8

OPTION

L

 
 

 

ON/OFF Mode OPTIONS

AUTO

COOL

DRY

FAN

HEAT

AUTO

COOL

DRY

FAN

HEAT

ON

OFF

TIMER   DISPLAY   HEALTH   I FEEL   8OC H

TIMER   DISPLAY   HEALTH   SLEEP   MILDEW   I FEEL   8OC H

TIMER   DISPLAY   HEALTH   MILDEW   I FEEL   8OC H

TIMER   DISPLAY   HEALTH   I FEEL   8OC H

TIMER   DISPLAY   HEALTH   SLEEP    I FEEL   8OC H

CLEAN    TIMER   DISPLAY   HEALTH   I FEEL   8OC H

CLEAN   TIMER   DISPLAY   HEALTH   SLEEP   MILDEW   I FEEL   8OC H

CLEAN   TIMER   DISPLAY   HEALTH   MILDEW   I FEEL   8OC H

CLEAN   TIMER   DISPLAY   HEALTH   I FEEL   8OC H

CLEAN   TIMER   DISPLAY   HEALTH   SLEEP   I FEEL   8OC H

(gomb: legyezés  Bal/Jobb)



OPTION

ECO TURBO

MODE FAN7

3

1

9

5

8

4

2

10

6

Mindkettőt 3 mp.-ig lenyomva tartva
aktiválható/kikapcsolható a billentyűzár

Az alábbi gombokat megnyomva a berendezés sípoló hangot ad, de amennyiben
a berendezés nem rendelkezik az adott funkcióval, akkor nem történik változás.

(gomb: legyezés  Bal/Jobb)



movement

“SWING ”  (legyezés) : a légáram irányítása

Ha az oldalirányú legyezés nem motoros, akkor 
azt kézzel lehet beállítani a terelők mozgatásával.

A fel/le legyezés zsaluját soha ne mozgassa kézzel!
A mehanika tönkremenetelét okozhatja!

Sem kézzel, sem pedig eszközzel ne nyúljon  a kifúvó,
és/vagy szívó nyílásba, mert az balesetveszélyes és a 
gép is meghibűsodhat!

Ezt a beállítást a berendezés kikapcsolt állapotában
kell elvégezni!

1. Nyomja meg a               gombot a zsalumozgás aktiválásához
(1) Ha csak röviden nyomja meg, akkor a beállítás, 
      the az alábbi sorrend szerint változik

(2)Ha ismét megnyomja hosszan, a mozgás leáll
deactivate

deactivate
Flashing

2.Nyomja meg a                gombot az oldairányíú legyezéshez
(1)Ha csak röviden nyomja meg, akkor a beállítás
az alábbi sorrendben változik

(2)Ha ismét megnyomja a gombot hosszan, a mozgás leáll.
Figyelem! Ez a funkció nem minden típusnál elérhető!

OP TIO N

EC O TU RB O

MO DE FA N

flashing
Jelen modelleknél az alábbi beállítások nem elérhetőek:

HASZNÁLAT

Filter

Heat 

Fan

Exchanger
A légáram irányítása fel/le irányban motoros zsaluval történi.
Az irány oldalra azonban csak kézzel állítható. 

A ventilátor által beszívott levegő áthalad a szűrőn, majd a hőcserélőn
megtörténik a levegő hűtése/párátlanítása, vagy fűtése. 



OPTIO N

ECO TURB O

MODE FAN

OPERATING INSTRUCTIONS

HŰTÉS üzemmód 

Ebben az üzemmódban a berendezés
lehűti a levegőt, amit ebben a lépsben
párátlanít is.

COOL

Bekapcsolt berendezésnél nyomja meg a MODE
annyiszor, hogy a kijelzőn a hűtés mód ikonja
jelenlen meg
 

FŰTÉS üzemmód

A berendezés akkor kezd hűteni, ha a szobában
lévőnél alacsonyabb hőfokot állítunk be.   
Az optimális hűtéshez állítsa be a kívánt hőmér-
sékletet, a ventilátor sebességét és a legyező
mozgást.

HEAT
Ebben az üzemmódban a berendezés
felmelegíti a szoba levegőjét.

Bekapcsolt berendezésnél nyomja meg annyiszor a MODE
gombot annyiszor, hogy kijelzőn a fűtés ikonja jelenjen meg.

A berendezés akkor kezd fűteni, ha a szobában lévőnél
magasabb hőfokot állítunk be.
Az optimális fűtéshez állítsa be a kívánt hőmér-
sékletet, a ventilátor sebességét, és a legyező mozgást.

  

Fűtés módban a berendezés szükség esetén automatikusan
aktiválja a leolvasztási ciklust.
Ez általában 2-10 percig tart.
A ciklus alatt a beltéri egység ventilátora áll.
A leolvasztás befejeződése után a készülék visszaáll
fűtésre.

OPTIO N

ECO TURB O

MODE FAN

HASZNÁLAT

Ebben az üzemmódban a berendezés
csökkenti a szobában lévő levegő
páratartalmát

  Bekapcsolt berendezésnél nyomja meg annyiszor a MODE
gombot, hogy a kijelzőn a párátlanítás ikonja jelenjen meg.
Ebben a módban a berendezés automatikus beállításokkal
felváltva hűtés, és ventilátor módban üzemel.

DRY

SZÁRÍTÁS üzemmód   

OPTIO N

ECO TURB O

MODE FAN



HASZNÁLAT

FAN
Ebben a módban a berendezés
ventilátorként üzemel.

  Bekapcsolt berendezésnél nyomja meg annyiszor a MODE
gombot, hogy a kijelzőn a ventilátor ikonja jelenjen meg..

FAN (ventilátor) üzemmód (nem FAN gomb)

A mbient temp A uto temp.

 20  23

 23 26
20 ~26

Oper ation mode
H E AT IN G  (  F OR  H E AT  P UM P T Y PE )

DRY
COOL

 18
FA N  (F OR  C OOL  O NLY   T Y PE )

AUTO (automatikus) üzemmód

 Automatic mode. 

Bekapcsolt berendezésnél nyomja meg annyiszor a MODE
gombot, hogy az AUTO mód ikonja jelenjen meg a kijelzőn.

Ebben a módban a berendezés a szoba hőmérséklete alapján
automatikusan állítja be a hőfokot és a ventilátor sebességét.

OPTIO N

ECO TURB O

MODE FAN

Állítsa be a kívánt fordulatszámot és a legyező
mozgást.

AU TO

DISPLAY funkció

   Nyomja meg az OPTION gombot, majd a fel/le nyilakkal válassza a DISPLAY
funkciót. Nyomja meg ismét az OPTION gombot.

Ki-, és bekapcsolható a készülék kijelzője. 

OP TI ON

EC O TU RB O

MO DE FA N
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ECO funkció

ECO A berendezés gazdaságos
módban üzemel

Nyomja meg az ECO gombot és a berendezés
átvált energia takarékos üzemre.

Kikapcsolásához nyomja meg ismét az ECO gombot, vagy a
MODE gombbal váltson üzemmódot.

OPTIO N

ECO TURB O

MODE FAN

Turbo funkció

Bekapcsolt berendezésnél nyomja meg a TURBO gombot.
Kikapcsolása a gomb ismételt megnyomásával, vagy a FAN
gombbal már fordulatszámra kapcsolással történik.

Hűté/fűtés/AUTO/Fan módban megnyomva a gombot
a berendezés a leggyorsabb ventilátor sebességre kapcsol.

OPTIO N

ECO TURB O

MODE FAN

SLEEP  (alvás) funkció

   Nyomja meg az OPTION gombot, majd a fel/ le nyilakkal
válassza a SLEEP funkciót, és nyomja meg ismét az OPTION
gombot.
Hűtés módban a gép automatikusan 1-1 C-al magasabbra állítja
a hőfokot az első két órában.
Fűtés módban a gép automatikusan 2-2 C-al alacsonyabbra állítja
a hőfokot az első két órában.

OPTIO N

ECO TURB O

MODE FAN
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OP TIO N

EC O TU RB O

MO DE FAN

TIMER function

Beállítható a berendezés automatikus
(időzített) be/kikapcsolása 

Megjegyzés:
 A gombok megnyásának 5 mp.-e belül kell történni,
mert másként törlődik a beállítás. 

Bekapcsolt TIMER módban kapcsolja ki a berendezést,
majd állítsa be a kívánt üzemmódot, és a ventilátor
fordulatszámát.

1.Nyomja meg az OPTION gombot, majd a le/fel nyilakkal 
válassza a TIMER módot

Az időzítés beállítása:

2.Nyomja meg ismét az OPTION gombot. Erra a TIMER
és a            szimbólum villogni fog

3.Beállításhoz, módosításhoz:
(1) a fel/le nyilakkal állítsa be az időt a kívánt értékre

         a beállítás fél órás lépésekben történik

(2) Nyomja meg az OPTION gombot, 
 és a beállítás mentődik, és a villogás
megáll.

Időzítés törlése:
     Nyomja meg az OPTION gombot

4.Időzített bekapcsolás: 1. ábra
Időzített kikapcsolás: 2. ábra  Figure1,Timer-on 

 when switch on

I FEEL funkció

OPT ION

ECO TUR BO

MO DE FAN

   Nyomja meg az OPTION gombot, majd le/fel nyilakkal
válassza az I FEEL funkciót. Nyomja meg az OPTIONgombot ismét.

Ebben a módban a berendezés a távirányítóban lévő hőér-
zéelője fogja a hőmérséklet jelet szolgáltatni a készülék
számára.
A jelet 2 óda alatt 7-szer továbbítja a távirányító a készülék
felé, majd ezután kilép ebből a módból.
Az üzemmód akkor is kikapcsol, ha a hőmérséklet
0 C alá, vagy 50 C fölé kerül. 

 



1. Ebben a módban a berendezés eltávolítja
.

Ha le akarja állíta

HASZNÁLAT

SELF-CLEAN (öntisztítás) funkció

5

MILDEW (kiszárítás) funkció

OP TIO N

EC O TU RB O

MO DE FA N

Nyomja meg az OPTION gombot, majd a le/fel nyilakkal lppjen a
MILDEW menüre. Nyomja meg ismét az OPTION gombot.
Az ikon megjeklenik a kijelzőn, és a funkció aktív.
A funkció csak hűtés és párátlanítás üzemmód esetén aktív.
Ebben a módban a berendezés kikapcsolása után még 15 percig
ventilátor módban üzemel a berendezés, és ezzel kiszárítja a készülék-
ben lecsapdódott nedvességet (megakadályozza a gombák
elszaporodását és a penészedést.

8 heating (temperálás) funkció (opció!)

8 H

1.Nyomja meg az OPTION gombot, majd a le/fel nyilakkal lépjen a “8 C H” menüre, és utána
ismét nyomja meg az OPTION gombot. A kijelzőn a  “8 C H” ikon látható.

2.Ha a készülék készenléti állapotban van, akkor a funkció automatikusan elindul,
ha a hőmérséklet egyenlő, vagy alacsonyabb, mint 8 C.

Csak fűtés üzemmódban kapcsolható!

Nyomja meg az OPTION gombot, majd a
le/fel nyilakkal válassza kia a CLEAN funkciót
és nyomja meg újra az OPTION gombot



TÁVIRÁNYÍTÓ

A távirányító kijelzője
A szimbólumok jelentése

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

hűtés üzemmód

szárítás üzemmód

ventilátor üzemmód

fűtés üzemmód

ECO funkció

ventilátor sebesség

15

SUPER  üzemmód

16

 dómmezü sednesc

zsalumozgás

17

hőmérséklet kijelzés

jelentésNo. szimbólum

zsalumozgás

időzítés

jel küldés

billentyűzár

elem töltöttség

automatikus üzemmód

opcionális funkció

Megjegyzés:
Jelen modellnél nincs itt nincsenek HEALTH/WIND 
FREE/GEN MODE funkciók a jelenlegi modellekhez,
elnézését kérjük.

(gomb: legyezés  Bal/Jobb)
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TÁVVEZÉRLŐ

Elemcsere
Vegye le az elemtartó fedelét az ábrán látható nyíl irányában csúsztatva

Helyezze be az elemeket polaritás helyesen a tartóba

Helyezze vissza az elemtartó fedelét.
 A távirányító 2 db AAA (1,5 V) elemmel működik. Ne használjon tölthető akkumulátorokat!
 Csa új, és azonos típusú elemeket használjon!

 Az elemek veszélyes hulladéknak minősülnek, így azokat ennek megfelelően kell
kezelni!

1. Irányítsa a távirányítót a készülékre
2. A távirányító és a berendezés között ne legyen akadály, ami
     zavarná a jel átvitelét
3. a távirányítót soha ne tegye napsütésnek közvetlen kitett helyre
4. a távirányító legyen legalább 1 méter távolságban a TV-től, és
     más elektronikai eszközöktől
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Megjegyzés
a fe

A k kikapcsolása:
 tartsa lenyomva az ECO gombot

Ha hosszabb ideig nem használja a berendezést,
akkor vegye ki a távirányítóból 
az elemeket



movement

“SWING ”  (legyezés) : a légáram irányítása

Ha az oldalirányú legyezés nem motoros, akkor 
azt kézzel lehet beállítani a terelők mozgatásával.

A fel/le legyezés zsaluját soha ne mozgassa kézzel!
A mehanika tönkremenetelét okozhatja!

Sem kézzel, sem pedig eszközzel ne nyúljon  a kifúvó,
és/vagy szívó nyílásba, mert az balesetveszélyes és a 
gép is meghibűsodhat!

Ezt a beállítást a berendezés kikapcsolt állapotában
kell elvégezni!

1. Nyomja meg a               gombot a zsalumozgás aktiválásához
(1) Ha csak röviden nyomja meg, akkor a beállítás , 
      the az alábbi sorrend szerint változik

(2)Ha ismét megnyomja hosszan, a mozgás leáll
deactivate

deactivate
Flashing

2.Nyomja meg a                gombot az oldairányíú legyezéshez
(1)Ha csak röviden nyomja meg, akkor a beállítás
az alábbi sorrendben változik

(2)Ha ismét megnyomja a gombot hosszan, a mozgás leáll.
Figyelem! Ez a funkció nem minden típusnál elérhető!

OP TIO N

EC O TU RB O

MO DE FA N

flashing
Jelen modelleknél az alábbi beállítások nem elérhetőek:

HASZNÁLAT

Filter

Heat 

Fan

Exchanger
A légáram irányítása fel/le irányban motoros zsaluval történi.
Az irány oldalra azonban csak kézzel állítható. 

A ventilátor által beszívott levegő áthalad a szűrőn, majd a hőcserélőn
megtörténik a levegő hűtése/párátlanítása, vagy fűtése. 



OPTIO N

ECO TURB O

MODE FAN

OPERATING INSTRUCTIONS

HŰTÉS üzemmód 

Ebben az üzemmódban a berendezés
lehűti a levegőt, amit ebben a lépsben
párátlanít is.

COOL

Bekapcsolt berendezésnél nyomja meg a MODE
annyiszor, hogy a kijelzőn a hűtés mód ikonja
jelenlen meg
 

FŰTÉS üzemmód

A berendezés akkor kezd hűteni, ha a szobában
lévőnél alacsonyabb hőfokot állítunk be.   
Az optimális hűtéshez állítsa be a kívánt hőmér-
sékletet, a ventilátor sebességét és a legyező
mozgást.

HEAT
Ebben az üzemmódban a berendezés
felmelegíti a szoba levegőjét.

Bekapcsolt berendezésnél nyomja meg annyiszor a MODE
gombot annyiszor, hogy kijelzőn a fűtés ikonja jelenjen meg.

A berendezés akkor kezd fűteni, ha a szobában lévőnél
magasabb hőfokot állítunk be.
Az optimális fűtéshez állítsa be a kívánt hőmér-
sékletet, a ventilátor sebességét, és a legyező mozgást.

  

Fűtés módban a berendezés szükség esetén automatikusan
aktiválja a leolvasztási ciklust.
Ez általában 2-10 percig tart.
A ciklus alatt a beltéri egység ventilátora áll.
A leolvasztás befejeződése után a készülék visszaáll
fűtésre.

OPTIO N

ECO TURB O

MODE FAN

HASZNÁLAT

Ebben az üzemmódban a berendezés
csökkenti a szobában lévő levegő
páratartalmát

  Bekapcsolt berendezésnél nyomja meg annyiszor a MODE
gombot, hogy a kijelzőn a párátlanítás ikonja jelenjen meg.
Ebben a módban a berendezés automatikus beállításokkal
felváltva hűtés, és ventilátor módban üzemel.

DRY

SZÁRÍTÁS üzemmód   

OPTIO N

ECO TURB O

MODE FAN
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FAN
Ebben a módban a berendezés
ventilátorként üzemel.

  Bekapcsolt berendezésnél nyomja meg annyiszor a MODE
gombot, hogy a kijelzőn a ventilátor ikonja jelenjen meg..

FAN (ventilátor) üzemmód (nem FAN gomb)

A mbient temp A uto temp.

 20  23

 23 26
20 ~26

Oper ation mode
H E AT IN G  (  F OR  H E AT  P UM P T Y PE )

DRY
COOL

 18
FA N  (F OR  C OOL  O NLY   T Y PE )

AUTO (automatikus) üzemmód

 Automatic mode. 

Bekapcsolt berendezésnél nyomja meg annyiszor a MODE
gombot, hogy az AUTO mód ikonja jelenjen meg a kijelzőn.

Ebben a módban a berendezés a szoba hőmérséklete alapján
automatikusan állítja be a hőfokot és a ventilátor sebességét.

OPTIO N

ECO TURB O

MODE FAN

Állítsa be a kívánt fordulatszámot és a legyező
mozgást.

AU TO

DISPLAY funkció

   Nyomja meg az OPTION gombot, majd a fel/le nyilakkal válassza a DISPLAY
funkciót. Nyomja meg ismét az OPTION gombot.

Ki-, és bekapcsolható a készülék kijelzője. 

OP TI ON

EC O TU RB O

MO DE FA N



HASZNÁLAT

ECO funkció

ECO A berendezés gazdaságos
módban üzemel

Nyomja meg az ECO gombot és a berendezés
átvált energia takarékos üzemre.

Kikapcsolásához nyomja meg ismét az ECO gombot, vagy a
MODE gombbal váltson üzemmódot.

OPTIO N

ECO TURB O

MODE FAN

Turbo funkció

Bekapcsolt berendezésnél nyomja meg a TURBO gombot.
Kikapcsolása a gomb ismételt megnyomásával, vagy a FAN
gombbal már fordulatszámra kapcsolással történik.

Hűté/fűtés/AUTO/Fan módban megnyomva a gombot
a berendezés a leggyorsabb ventilátor sebességre kapcsol.

OPTIO N

ECO TURB O

MODE FAN

SLEEP  (alvás) funkció

   Nyomja meg az OPTION gombot, majd a fel/ le nyilakkal
válassza a SLEEP funkciót, és nyomja meg ismét az OPTION
gombot.
Hűtés módban a gép automatikusan 1-1 C-al magasabbra állítja
a hőfokot az első két órában.
Fűtés módban a gép automatikusan 2-2 C-al alacsonyabbra állítja
a hőfokot az első két órában.

OPTIO N

ECO TURB O

MODE FAN
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OP TIO N

EC O TU RB O

MO DE FAN

TIMER function

Beállítható a berendezés automatikus
(időzített) be/kikapcsolása 

Megjegyzés:
 A gombok megnyásának 5 mp.-e belül kell történni,
mert másként törlődik a beállítás. 

Bekapcsolt TIMER módban kapcsolja ki a berendezést,
majd állítsa be a kívánt üzemmódot, és a ventilátor
fordulatszámát.

1.Nyomja meg az OPTION gombot, majd a le/fel nyilakkal 
válassza a TIMER módot

Az időzítés beállítása:

2.Nyomja meg ismét az OPTION gombot. Erra a TIMER
és a            szimbólum villogni fog

3.Beállításhoz, módosításhoz:
(1) a fel/le nyilakkal állítsa be az időt a kívánt értékre

         a beállítás fél órás lépésekben történik

(2) Nyomja meg az OPTION gombot, 
 és a beállítás mentődik, és a villogás
megáll.

Időzítés törlése:
     Nyomja meg az OPTION gombot

4.Időzített bekapcsolás: 1. ábra
Időzített kikapcsolás: 2. ábra  Figure1,Timer-on 

 when switch on

I FEEL funkció

OPT ION

ECO TUR BO

MO DE FAN

   Nyomja meg az OPTION gombot, majd le/fel nyilakkal
válassza az I FEEL funkciót. Nyomja meg az OPTIONgombot ismét.

Ebben a módban a berendezés a távirányítóban lévő hőér-
zéelője fogja a hőmérséklet jelet szolgáltatni a készülék
számára.
A jelet 2 óda alatt 7-szer továbbítja a távirányító a készülék
felé, majd ezután kilép ebből a módból.
Az üzemmód akkor is kikapcsol, ha a hőmérséklet
0 C alá, vagy 50 C fölé kerül. 

 



1. Ebben a módban a berendezés eltávolítja
.

Ha le akarja állíta

HASZNÁLAT

SELF-CLEAN (öntisztítás) funkció

5

MILDEW (kiszárítás) funkció

OP TIO N

EC O TU RB O

MO DE FA N

Nyomja meg az OPTION gombot, majd a le/fel nyilakkal lppjen a
MILDEW menüre. Nyomja meg ismét az OPTION gombot.
Az ikon megjeklenik a kijelzőn, és a funkció aktív.
A funkció csak hűtés és párátlanítás üzemmód esetén aktív.
Ebben a módban a berendezés kikapcsolása után még 15 percig
ventilátor módban üzemel a berendezés, és ezzel kiszárítja a készülék-
ben lecsapdódott nedvességet (megakadályozza a gombák
elszaporodását és a penészedést.

8 heating (temperálás) funkció (opció!)

8 H

1.Nyomja meg az OPTION gombot, majd a le/fel nyilakkal lépjen a “8 C H” menüre, és utána
ismét nyomja meg az OPTION gombot. A kijelzőn a  “8 C H” ikon látható.

2.Ha a készülék készenléti állapotban van, akkor a funkció automatikusan elindul,
ha a hőmérséklet egyenlő, vagy alacsonyabb, mint 8 C.

Csak fűtés üzemmódban kapcsolható!

Nyomja meg az OPTION gombot, majd a
le/fel nyilakkal válassza kia a CLEAN funkciót
és nyomja meg újra az OPTION gombot



ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK

Ha a berendezést kikapcsolt állapotban bekapcsolják, vagy ha a berendezés működése közben üzemmódot 
váltanak, akkor a készülék nem lép azonnal működésbe. Ez egy normális védelmi funkció, ilyen esetekben kb. 3 
percet kell várni, hogy a készülék működésbe lépjen.

A kapacitási és hatékonysági adatok teljes terhelés mellett végzet vizsgálat alapján kerültek megállapításra.*
*A beltéri egység ventilátorának legnagyobb sebessége, és teljesen nyitott terelőlapok, illetve zsaluk esetén.



ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK
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5mm

Beltér Kültér

Előlap

Huzalozási rajz



•

•

•

1.

2.

3.

4.

1.

2.
3.

4.

32

1

Nyomaték kulcs

Igen

A felcsévélt csővezeték kitekerése

Hajlítsa irányba a csatlakozócsövet

Igen

Nem Nem

Nem



1.
2.

3.

4.

•

•

•

•

•

Hűtőközeg cső 

Hőszigetelés 
Csatlakozó vezeték 

Kondenzvíi cső

Védőszalag 

Alaplemez

Hűtőközeg cső 

Csatlakozó vezeték 

Csatlakozó vezeték 

KondenzvízcsőCsatlakozó csonk



1.
2.

3.
4.
5.
6.

1.

2.

3.

csavar

Csatlakozó csövek

kúpos perem

Gáz csonk

Beltéri
 egység

Védő kupak

Folyadék 
szelepGáz szelep

Folyadék csonk



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

•
•
•

•
•
•

•

•

•

Hűtőközeg áramlás iránya

valve cap
(1) Turn

(8) Tighten
(2) lecsavarás

3-utas szelep

(8) Rácsavarás meghúzás

(7) Teljes nyitás 

(1) lecsavarás

2-utas szelep

(6) nyitni 1/4 fordulat
(7) Teljes nyitás

Szervíz
csatlakozó

Védősapka

Nyitott pozíció

Tengely

Szervíz csonk kupak

Csatlakozó kültéri
 egység 

Szelep mag

Tűszelep

  Beltéri

Fal

(beltér) (kültér)

Csövek

csövek
védőcső

szigetelő szalag

Hőszigetelés
Rögzítés



(1)

(2)



Megjegyzés: Egyes készüléktípusok esetében a gyártó a vezetékeket sorkapocs használata nélkül, közvetlenül a 
beltéri egység fő nyomtatott áramköri kártyájához csatlakoztatta.
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