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A távirányító gombjai

A kijelzőn megjelenő ikonok

BE/KI kapcsoló

MÓD gomb

+/- gomb

VENTILÁTOR gomb

LÉGTERELÉS gomb

TAKARÉKOS gomb

X-FAN gomb

IDŐZÍTŐ gomb

TURBO gomb

ALVÁS gomb

VILÁGÍTÁS gomb

Gyerekzár

Szárítás üzemmód
Automatikus üzemmód

Hűtési üzemmód
Fűtési üzemmód

Ventilátor üzemmód
X-fan

Beállított idő

Időzítő BE/Időzítő KI Ventilátor-fokozat

Beállított hőmérséklet

Függőleges irányú 
légterelés

Alvó üzemmód
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A távirányító gombjainak bemutatása
Megjegyzés:
● Miután bekapcsolta, a légkondicionáló hangjelzést ad, és a működésjelző " " 

bekapcsol (piros lámpa). A légkondicionálót a távirányítóval üzemeltetheti.
● Bekapcsolt állapotban a távirányító bármely gombjának megnyomására egyszer 

felvillan a távirányító jelzés ikonja " ". A légkondicionáló hangjelzést ad, ami azt 
jelzi, hogy vette a távirányító által küldött jelet.

● Kikapcsolt állapotban a távirányító kijelzője a beállított hőmérsékletet mutatja. 
Bekapcsolt állapotban a távirányító kijelzője a megfelelő funkció ikonját mutatja.

Nyomja meg ezt a gombot a légkondicionáló be- és kikapcsolásához. Az egység 
bekapcsolása után a beltéri egység működésjelzője " " bekapcsol (kék lámpa. A 
szín az egyes modellek esetében eltérő lehet) és a beltéri egység hangjelzést ad.

Nyomja meg a gombot a kívánt üzemmód kiválasztásához.

● Az automatikus üzemmód kiválasztása esetén a légkondicionáló automatikusan üzemel a 
környezeti hőmérséklet szerint. A beállított hőmérséklet nem módosítható és nem 
jeleníthető meg. Nyomja meg a "VENTLÁTOR" gombot a ventilátor sebességének 
beállításához. Nyomja meg a "LÉGTERELÉS" gombot a légterelés szögének beállításához.

● A hűtés üzemmód kiválasztása esetén a légkondicionáló hűtés üzemmódban működik. A 
beltéri egység hűtésjelzője " " bekapcsol. A "+" és a "-" gombok megnyomásával állíthatja 
be a hőmérsékletet. Nyomja meg a "VENTLÁTOR" gombot a ventilátor sebességének 
beállításához. Nyomja meg a "LÉGTERELÉS" gombot a légterelés szögének beállításához.

● A szárítás üzemmód kiválasztása esetén a légkondicionáló szárítás üzemmódban működik, 
alacsony sebességen. A beltéri egység szárításjelzője " " bekapcsol. Szárítás módban a 
ventilátor sebessége nem módosítható. Nyomja meg a "LÉGTERELÉS" gombot a 
légterelés szögének beállításához.

● A ventilátor mód kiválasztásakor a légkondicionáló csak ventilátor üzemmódban működik, a 
többi módjelző ki van kapcsolva. Nyomja meg a "VENTLÁTOR" gombot a ventilátor 
sebességének beállításához. Nyomja meg a "LÉGTERELÉS" gombot a légterelés 
szögének beállításához.

● A fűtés üzemmód kiválasztása esetén a légkondicionáló fűtés üzemmódban működik. A 
beltéri egység fűtésjelzője " " bekapcsol. A "+" és a "-" gombok megnyomásával állíthatja 
be a hőmérsékletet. Nyomja meg a "VENTLÁTOR" gombot a ventilátor sebességének 
beállításához. Nyomja meg a "LÉGTERELÉS" gombot a légterelés szögének beállításához. 
(A csak hűtés üzemmódú egységek nem veszik a fűtés mód jelzéseit.)

1 BE/KI kapcsoló

2 MÓD gomb
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A távirányító gombjainak bemutatása
Megjegyzés:
A légkondicionáló csak akkor bocsát ki levegőt, ha fűtés módban elért egy bizonyos 
hőmérsékletet (a helyiség hőmérsékletétől függően ez akár 1-5 perc is lehet). A 
hőmérséklet beállítási tartománya a távirányítón: 16°C-30°C. A ventilátor beállítási 
tartománya: auto, alacsony, közepes és nagy sebesség.

● A "+" és "-" gomb megnyomásával a beállított hőmérsékletet 1°C-kal növeli vagy 
csökkenti. Ha legalább 2mp-ig nyomva tartja a "+" vagy a "-" gombot, a 
hőmérséklet gyorsabban változik. A kívánt érték elérésekor engedje el e gombot. 
A beltéri egység hőmérséklet-kijelzője is ennek megfelelően változik. 
(A hőmérséklet automatikus üzemmódban nem módosítható).

● Az IDŐZÍTŐ KI, az IDŐZÍTŐ BE és az Óra beállítás alatt a "+" vagy "-" gomb 
megnyomásával állíthatja be az időt. (A részletekért lásd az IDŐZÍTŐ gombot)

Nyomja meg a gombot, hogy válasszon a következő sebességbeállítások közül: 
automatikus (AUTO), alacsony sebesség ( ), közepes sebesség ( ), nagy 
sebesség ( ).

Megjegyzés:
● Automatikus üzemmódban a légkondicionáló automatikusan kiválasztja a 

megfelelő ventilátorsebességet a gyári beállítások közül.
● Alacsony sebesség szárítás üzemmódban.

● Nyomja meg ezt a gombot, ha függőleges légterelést szeretne. Automatikus 
légterelés módban a légkondicionáló vízszintes zsalui a lehetséges maximális 
szögben fel-le mozognak. Ezt az üzemmódot a távirányító kijelzője egy ikonnal 
jelzi.

● A távirányító "LÉGTERELÉS" gombjának ismételt megnyomásával a 
légkondicionáló vízszintes zsaluinak mozgása adott szögben megáll. Ebben az 
üzemmódban az ikon nem látható a távirányítón.

3 "+" és "-" gomb

4 VENTILÁTOR gomb

5 LÉGTERELÉS gomb
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A távirányító gombjainak bemutatása

TAKARÉKOS funkció:
Hűtés üzemmódban nyomja meg a TAKARÉKOS gombot, hogy az egységet 
TAKARÉKOS üzemmódba állítsa. A távirányító kijelzőjén megjelenik az "SE" jelzés, 
és a légkondicionáló automatikus sebességen üzemel. A beállított hőmérséklet nem 
módosítható. Nyomja meg a TAKARÉKOS gombot ismét, ha szeretne kilépni a 
TAKARÉKOS üzemmódból. A légkondicionáló visszatér az előzőleg beállított 
sebességre és hőmérsékletre.
● Ez a funkció csak egyes modellek estében használható.

Ha megnyomja ezt a gombot hűtés vagy szárítás üzemmódban, a távirányító 
megjeleníti az "X-FAN" ikont, és az X-FAN funkció elindul. Nyomja meg a gombot 
ismét az X-FAN funkció leállításához. Az "X-FAN" ikon ekkor eltűnik.

Megjegyzés:
● Ha kikapcsolja az egységet az X-FAN funkció elindítása után, a beltéri ventilátor 

egy darabig tovább működik alacsony sebességen, hogy kiszárítsa az egység 
belsejét.

● Ha az egység X-FAN üzemmódban működik, nyomja meg az "X-FAN" gombot az 
X-FAN funkció kikapcsolásához. A beltéri ventilátor azonnal leáll.

● Bekapcsolt állapotban a gomb egyszeri megnyomása KIKAPCSOLJA az IDŐZÍTŐT. Az 
ÓRA (HOUR) és a KI (OFF) jelzések villognak. Nyomja meg a "+" vagy a "-" gombot 5 
másodpercen belül, hogy BEKAPCSOLJA az IDŐZÍTŐT. A "+" vagy "-" gomb minden 
megnyomásával fél órával növeli vagy csökkenti az időt. Ha legalább 2mp-ig nyomva 
tartja a "+" vagy "-" gombot, az idő gyorsabban változik. Ha elérte a kívánt időt, nyomja 
meg a "TIMER" gombot a jóváhagyáshoz. Az ÓRA (HOUR) és a KI (OFF) jelzések 
abbahagyják a villogást. Az IDŐZÍTŐ KIKAPCSOLÁSÁNAK megszüntetése: Nyomja 
meg ismét a "TIMER" gombot KIKAPCSOLT IDŐZÍTŐ állapotban.

● Kikapcsolt állapotban a gomb egyszeri megnyomása BEKAPCSOLJA az 
IDŐZÍTŐT. Kérjük, olvassa el az IDŐZÍTŐ KIKAPCSOLÁSA részt a részletekért.
Az IDŐZÍTŐ BEKAPCSOLÁSÁNAK megszüntetése: Nyomja meg ismét a 
"TIMER" gombot BEKAPCSOLT IDŐZÍTŐ állapotban.

Megjegyzés:
● Időbeállítási tartomány: 0,5-24 óra
● Két művelet között nem telhet el több mint 5mp, különben a távirányító 

automatikusan kilép a beállításból.
● Az IDŐZÍTŐ KIKAPCSOLÁSA funkció visszaáll a GYEREKZÁR funkció feloldásakor.

6 TAKARÉKOS gomb

7 X-FAN gomb

8 IDŐZÍTŐ gomb
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A távirányító gombjainak bemutatása

Ha hűtés vagy fűtés üzemmódban megnyomja ezt a gombot, a légkondicionáló 
gyorshűtés vagy gyorsfűtés üzemmódba lép. A "TURBO" ikon megjelenik a 
távirányítón. Nyomja meg ismét a gombot, hogy kilépjen a turbó funkcióból. A 
"TURBO" ikon ekkor eltűnik a távirányítóról.

Nyomja meg ezt a gombot hűtés, fűtés vagy szárítás üzemmódban, hogy 
bekapcsolja az alvó üzemmódot. A " " ikon megjelenik a távirányítón. Nyomja meg 
a gombot ismét az alvás funkció leállításához. A " " ikon eltűnik a távirányítón.

Nyomja meg ezt a gombot, hogy kikapcsolja a beltéri egység kijelzőjének 
megvilágítását. Nyomja meg ezt a gombot ismét, hogy bekapcsolja a beltéri egység 
kijelzőjének megvilágítását.

Gombkombinációk funkcióinak bemutatása

A "+" és "-" gombok együttes megnyomásával bekapcsolhatja a gyerekzár funkciót. 
A gyerekzár funkció bekapcsolásakor a " " ikon jelenik meg a távirányítón. Ha 
ekkor bármilyen gombot megnyom a távirányítón, a " " ikon háromszor felvillan, a 
távirányító pedig nem küld jelet.

Miután kikapcsolta az egységet a távirányítóval, nyomja meg a "-" és a "MODE" 
gombot egyszerre, hogy váltson °C és °F között.

9 TURBO gomb

10 ALVÁS gomb

11 VILÁGÍTÁS gomb

Gyerekzár funkció

A hőmérséklet kijelzésének megváltoztatása
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Használati útmutató
1. Az áramellátás bekapcsolása után nyomja meg a " " gombot a távirányítón, 

hogy bekapcsolja a légkondicionálót.
2. Nyomja meg a " " gombot a kívánt üzemmód kiválasztásához: AUTO, 

COOL (HŰTÉS), DRY (SZÁRÍTÁS), FAN (VENTILÁTOR), HEAT (FŰTÉS).
3. A "+" és "-" gombok megnyomásával állíthatja be a kívánt hőmérsékletet. (A 

hőmérséklet automatikus üzemmódban nem módosítható).
4. Nyomja meg a " " gombot, hogy kiválassza a kívánt ventilátorsebességet: 

auto, alacsony, közepes és nagy sebesség.
5. Nyomja meg a " " gombot a ventilátor kívánt szögének kiválasztásához.

A távirányító elemeinek cseréje

1. Nyomja meg a távirányító hátuljának " " jellel 
jelölt részét, amint az az ábrán látható, majd 
nyomja az elemrekesz fedelét a nyíllal jelölt 
irányba.

2. Cserélje ki a két 7# (AAA 1,5V) szárazelemet 
ügyelve a "+" és "-" pólusok helyes elrendezésére.

3. Tegye vissza az elemrekesz fedelét.

jelküldő elem

behelyezés

eltávolítás

Az elemrekesz fedele

● A használatkor irányítsa a távirányító jelküldő részét a beltéri egység jelvevő 
ablakára.

● A jelküldő és a jelvevő közötti távolság ne legyen több mint 8m, és ne legyenek 
közben akadályok.

● Interferencia léphet fel, ha a helyiségben fluoreszkáló lámpa vagy vezeték 
nélküli telefon van, ezért a távirányítót tartsa közel a beltéri egységhez a 
használatkor.

● Ha szükséges, cserélje ki az elemeket (használjon az eredeti modellnek 
megfelelő elemeket).

● Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót, kérjük, vegye ki belőle az 
elemeket.

● Ha a távirányító kijelzője olvashatatlanná válik vagy nem működik, kérjük, 
cserélje ki az elemeket.

Megjegyzés:
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Vészhelyzeti működés

Tisztítás és karbantartás

Ha a beltéri egység poros, használjon egy puha, száraz vagy nedves ruhát a 
letörléséhez.

Megjegyzés:
● Ne vegye le a panelt a tisztításkor.

Ha a távirányító elveszett vagy meghibásodott, kérjük, használja a segéd gombot 
a légkondicionáló be- és kikapcsolásához. A működtetés az alábbiak szerint 
történik: Az ábra szerint nyissa ki a panelt és nyomja meg a segéd gombot a 
légkondicionáló be- vagy kikapcsolásához. Ha a légkondicionáló be van 
kapcsolva, automatikus üzemmódban fog működni.

segéd gomb
panel

■ Tisztítás előtt kapcsolja ki és válassza le a légkondicionálót az elektromos 
hálózatról, hogy elkerülje az áramütés veszélyét.

■ Ne mossa vízzel a légkondicionálót, mert áramütést szenvedhet.

■ Ne használjon illékony folyadékot a légkondicionáló tisztításához.

Megjegyzés:

A beltéri egység külsejének tisztítása
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Tisztítás és karbantartás

A szűrő tisztítása

A panel kinyitása
Húzza ki a panelt az ábrán 
bemutatott szögben.

1 A szűrő tisztítása
●A szűrő tisztításához használjon 

porfogót vagy vizet
●Ha a szűrő nagyon koszos, vízzel 

(max. 45°C) tisztítsa meg, majd 
tegye hűvös, árnyékos helyre 
megszáradni.

3

A szűrő eltávolítása
A szűrőt az ábrán látható 
módon vegye ki.

2

A szűrő behelyezése
Helyezze vissza a szűrőt, majd zárja 
le a panelt.

4

■ A szűrőt háromhavonta tisztítani kell. Ha légkondicionáló poros környezetben 
működik, a tisztítás gyakrabban is elvégezhető.

■ A szűrő eltávolítása után ne érintse meg a ventilátorszárnyakat, mert 
megsérülhet.

■ Ne használjon tüzet vagy hajszárítót a szűrő megszárításához, mert 
deformálódhat, vagy akár tüzet is okozhat.

Megjegyzés:
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Tisztítás és karbantartás

1. Ellenőrizze, hogy a levegőbemeneti és -kimeneti nyílások nincsenek-e 
elzáródva.

2. Ellenőrizze, hogy a légáramlás kapcsoló, a csatlakozódugasz és -aljzat 
megfelelő állapotban vannak-e.

3. Ellenőrizze, hogy a szűrő tiszta-e.
4. Ellenőrizze, hogy a kültéri egység tartókonzolja nem sérült vagy 

korrodálódott-e. Ha igen, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a 
márkakereskedővel.

5. Ellenőrizze, hogy a leeresztőcső nem sérült-e.

Szezon előtti ellenőrzés

1. Válassza le az áramellátást.
2. Ellenőrizze a szűrőt és a beltéri egység panelét.
3. Ellenőrizze, hogy a kültéri egység tartókonzolja nem sérült vagy 

korrodálódott-e. Ha igen, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a 
márkakereskedővel.

Szezon utáni ellenőrzés

Újrahasznosítás
1. A csomagolóanyagok egy része újrahasznosítható.

Kérjük, ezeket a megfelelő újrahasznosító-konténerben helyezze el.
2. Ha szeretné leselejtezni a légkondicionálót, kérjük, annak módját illetően 

vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedővel vagy a szervizközponttal.
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Hibaelemzés

Kérjük, ellenőrizze az alábbiakat, mielőtt szerelőt hívna. Ha a hiba továbbra is 
fennáll, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedővel vagy egy 
szakemberrel.

Jelenség Ellenőrizendő Megoldás

A beltéri 
egység nem 
veszi a 
távirányító 
jelét, vagy a 
távirányító 
nem működik.

● Nincs jelen erős interferencia 
(sztatikus elektromosság, 
stabil feszültség)?

● Kapcsolja ki az áramellátást. 
Kb. 3 perc elteltével kapcsolja 
be ismét az egységet.

● A távirányító a vevő vételi 
tartományában van? ● A vételi tartomány 8m.

● Nincsenek akadályok a 
távirányító és a vevő között? ● Távolítsa el az akadályokat.

● A távirányító a vevőablakra 
mutat?

● Válasszon megfelelő szöget 
és irányítsa a távirányítót a 
beltéri egység vevőablakára.

● Nem alacsony a távirányító 
érzékenysége? 
Olvashatatlan vagy megszűnt 
kijelző?

● Ellenőrizze az elemeket. Ha 
az elemek töltöttsége 
alacsony, kérjük, cserélje ki.

● Nem látható a kijelző a 
távirányító használatakor?

● Ellenőrizze, hogy a 
távirányító nem sérült-e. Ha 
igen, cserélje ki.

● Nincs fluoreszkáló lámpa a 
helyiségben?

● Vigye közelebb a távirányítót 
a beltéri egységhez.

● Kapcsolja ki a fluoreszkáló 
lámpát és próbálja újra.

A beltéri 
egység nem 
fúj levegőt

● Nincs elzárva a beltéri 
egység levegőbemeneti vagy 
-kimeneti nyílása?

● Szüntesse meg az 
akadályokat.

● Fűtés módban a beltéri 
hőmérséklet nem érte el a 
beállított hőmérsékletet?

● A beállított hőmérséklet 
elérése után a beltéri egység 
abbahagyja a levegőfújást.

● A fűtés módot csak most 
kapcsolta be?

● A hideg levegő fújásának 
elkerülése érdekében a 
beltéri egység csak néhány 
perc késéssel indul el - ez 
normális jelenség.

Általános jelenségek elemzése
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Hibaelemzés

 

 

Jelenség Ellenőrizendő Megoldás

A 
légkondicionáló 
nem működik

● Áramkimaradás? ● Várjon, amíg visszatér az 
áramszolgáltatás.

● Meghibásodott a légáramlás 
kapcsoló vagy kiégett a 
biztosíték?

● Forduljon szakemberhez a 
légáramlás kapcsoló vagy a 
biztosíték cseréjét illetően.

● Kábelezési hiba? ● Forduljon szakemberhez a 
cserét illetően.

● Az egység újraindult a 
leállítás után azonnal?

● Várjon 3 percet, majd 
kapcsolja be ismét az 
egységet.

● A távirányító 
funkcióbeállítása nem 
megfelelő?

● Állítsa be a funkciót.

Pára jön a 
beltéri egység 
levegőkimenti 
nyílásából

● A helyiség hőmérséklete és 
páratartalma túl magas?

● Mert a helyiség levegője túl 
gyorsan hűl le. Egy idő után a 
helyiség hőmérséklete és 
páratartalma csökken, és a 
páraképződés megszűnik.

A beállított 
hőmérséklet 
nem 
módosítható

● Az egység automatikus vagy 
takarékos üzemmódban 
működik?

● A hőmérséklet automatikus 
és takarékos üzemmódban 
nem módosítható. Kérjük, 
váltson üzemmódot, ha 
szeretné módosítani a 
hőmérsékletet.

● A kívánt hőmérséklet 
meghaladja a beállított 
hőmérséklet tartományt?

● Beállított hőmérséklet 
tartomány: 16°C~30°C .

A hűtő (fűtő) 
teljesítmény 
nem 
megfelelő.

● A feszültség túl alacsony? ● Várjon, amíg a feszültség 
visszaáll a normál szintre.

● A szűrő szennyezett? ● Tisztítsa meg a szűrőt.

● A beállított hőmérséklet a 
megfelelő tartományban 
van?

● Állítsa be a megfelelő 
hőmérséklet tartományt.

● Az ajtó vagy ablak nyitva 
van?

● Zárja be az ajtót és az 
ablakokat.
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Jelenség Ellenőrizendő Megoldás

A berendezés 
kellemetlen 
szagot áraszt

● Honnan jön a szag? Pl. 
bútorok, cigaretta, stb.

● Szüntesse meg a szag 
forrását.

● Tisztítsa meg a szűrőt.

A 
légkondicionáló 
hirtelen 
működésbe lép

● Esetleges interferencia van 
jelen, pl. vihar, vezeték nélküli 
készülékek, stb.

● Kapcsolja le, majd kapcsolja 
vissza az áramellátást, és 
kapcsolja be ismét az 
egységet.

A kültéri 
egység párát 
bocsát ki

● A fűtés mód be van 
kapcsolva?

● Fűtés módban a leolvasztás 
során pára keletkezhet - ez 
normális jelenség.

Az egységben 
hangosan 
áramlik a víz

● A légkondicionálót csak most 
kapcsolta be vagy ki?

● A zajt az egységben áramló 
hűtőközeg okozza - ez 
normális jelenség.

Recsegő hang ● A légkondicionálót csak most 
kapcsolta be vagy ki?

● A hangot a hőmérséklet 
változása következtében 
összehúzódó vagy táguló 
panel elemek súrlódása 
okozza.
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● Ha a légkondicionáló állapota abnormális, a beltéri egységen lévő hőmérsékletjelző 
kijelzi a megfelelő hibakódot (villog). A hibakódokat az alábbi listán találja.

Az alábbi hibakódok csak példaként szolgálnak. Kérjük, olvassa el a szerviz 
kézikönyveb található hibakód listát, ha többet szeretne megtudni.

Hibakód Hibaelhárítás
Fűtésjelző BE 10mp KI 

0,5mp A leolvasztás állapotot jelzi. Normális jelenség.

A bekapcsolásjelző 
3mp-enként 5-ször 

villog

Megszűnik az egység újraindítása után. Ha nem, kérjük, vegye fel 
a kapcsolatot egy szakemberrel a javítás céljából.

A bekapcsolásjelző 
3mp-enként 8-szor 

villog

Megszűnik az egység újraindítása után. Ha nem, kérjük, vegye fel 
a kapcsolatot egy szakemberrel a javítás céljából.

A bekapcsolásjelző 
3mp-enként 17-szer 

villog

Megszűnik az egység újraindítása után. Ha nem, kérjük, vegye fel 
a kapcsolatot egy szakemberrel a javítás céljából.

A bekapcsolásjelző 
3mp-enként 11-szer 

villog

Megszűnik az egység újraindítása után. Ha nem, kérjük, vegye fel 
a kapcsolatot egy szakemberrel a javítás céljából.

A bekapcsolásjelző 
3mp-enként 15-ször 

villog
Kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy szakemberrel a javítás céljából.

A hűtésjelző 3mp-
enként 1-szer villog Kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy szakemberrel a javítás céljából.

A hűtésjelző villog Kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy szakemberrel a javítás céljából.

Meghibásodás

Beltéri 
kijelző

A bal oldalon látható ábra csak 
hivatkozási célt szolgál. Kérjük, 
a ténylegesen kijelzett 
szimbólumot az egységen 
ellenőrizze.

■ Ha ez történik, kérjük, kapcsolja ki a légkondicionálót és azonnal válassza le 
az áramellátást, majd vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedővel vagy egy 
szakemberrel javítás céljából.
● A tápkábel túlmelegedett vagy sérült.
● A berendezés abnormális hangot ad működés közben.
● A légáramlás kapcsoló gyakran kikapcsol.
● A légkondicionáló égő szagot áraszt.
● A beltéri egység szivárog.

■ Ne kísérelje meg maga megjavítani a berendezést.
■ Ha a légkondicionáló abnormális körülmények között üzemel, meghibásodást, 

elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.

Figyelmeztetés
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