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LG
Vezeték nélküli távszabályzó

LG

FONTOS

• Kérjük alaposan olvassa át ezt az útmutatót,
a készülék telepítése és használatbavétele elõtt.

• A telepítés a helyi érintésvédelmi és vezetékezési 
szabványok betartásával, csak egy erre kiképzett 
személy végezheti.

• Ezt az útmutatót elolvasás után õrizze meg.
A késõbbiekben is szüksége lehet rá.

Kezelési útmutató

Visit us at : http://www.lgservice.com

Modellek: PQWRCDF0
PQWRHDF0
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� Telepítés

�Üzemelés

Biztonsági elõírások
• A telepítés szakértelmet igényel, és csak az LG-vel szerzõdött szakember végezheti.

A garancia feltétele, hogy egy LG disztributorral szerzõdött szerelõ üzemelje be a légkondicionálót.
• A telepítés után felmerülõ problémák esetén az LG nem vállal felelõsséget, ha nem egy vele szerzõdött 

szakember helyezte üzembe e készüléket.
• Az alábbiak figyelembevételével személyi sérüléseket és anyagi károkat elõzhet meg.

: Ezt olyan esetekben tûntetjük fel, amikor súlyos sérülés, vagy halál következhet be.

: Ezt olyan esetekben tûntetjük fel, amikor sérülés, vagy anyagi kár
 következhet be.

: Ezekkel a figyelmeztetõ ikonokkal felhívjuk a figyelmét arra, hogy mely esetekben fordulhat
elõ súlyos sérülés. Kérjük olvassa el figyelmesen, és tartsa be ezeket az utasításokat.

: Ezekkel a figyelmeztetõ ikonokkal felhívjuk a figyelmét arra, hogy mely esetekben fordulhat
elõ anyagi kár.

VIGYÁZAT

FIGYELEM

VIGYÁZAT

Ne próbálja feltölteni vagy szétszedni az elemeket. 
ne dobja õket tûzbe.
Égési sérüléseket okozhatnak, felrobbanhatnak.

Ha az elemekbõl folyadék kerül a ruhájára vagy
bõrére, jól mossa le vízzel, majd szárítsa meg. Ne
használja a távszabályzót ha az elemek szivárognak.
Az elemekbõl szivárgó sav égést és egyéb
egészségkárosodást okozhat.

A távszabályzóban elemecsere esetén mindkét 
elemet azonos típusú újra cserélje ki. Ne keverje
az új és régi elemeket. 2db. azonos típusút 
helyezzen be. Ellenkezõ esetben felrobbanhat.

Ne szerelje szét, ne javítsa és ne módosítsa a 
terméket. Ellenkezõ esetben tûz keletkezhet, vagy 
áramütést szenvedhet.
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Egyszerre csak egy gombot
nyomjon meg. Ha többet nyom 
meg egyszerre, nem a kívánt
mûveletet hajtja végre.

Ne ejtse, vagy dobja le a 
távszabályzót. Megsérülhet
vagy helytelenül mûködhet
ezután.

Ne használja nagyon párás
és vizes helyeken.

Ne használja forró eszköz, vagy
tûz közelében.

Ne tegye olyan helyre, ahol
közvetlen napsugárzás
érheti.

A jó mûködés érdekében,
beltéri egység vevõjére irányítsa
a távszabályzót

Only
One

Jel vevõ

Jel vevõ

7m

Jel vevõ

A hatótávolság kb.
 7m

Gyõzõdjön meg arról, hogy semmi nem 
akadályozza az optikai rálátást a vevõre

A jel vevõ közelében levõ erõs fény, neon , függöny stb. zavarja a vételt és rendellenes mûködést okozhat.
(pl: magától beindul a készülék, nem hajtja végre a távszabályzó parancsait stb.)

FIGYELEM
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Vezeték nélküli távszabályzó

LCD kijelzõ

Csúsztatható ajtó (csukva)

Alkatrészek leírása

Tartozékok

Tartó (1 db.)       Csavar (2db.) Kezelési / telepítési
útmutató

AAA (1.5V)
Elem (2db.)



Gombok ismertetése
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Vezeték nélküli távszabályzó

Hûtés 

Automata vagy Automata átváltás

Párátlanítás

Fûtés

Ventilátor

• Hûtõ modell    ( ),Hõszivattyús modell ( )

ÜZEMMÓDOK
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PLAZMA gomb (OPCIONÁLIS)
A plazma légtisztítás indítását és leállítását
kapcsolja.
JET COOL gomb
Igen magas ventilátor sebességû hûtéshez.
Üzemmód kiválasztó gomb
A kívánt üzemmód kiválasztásához.
FUNKCIÓ beállító gomb
Az automata, vagy okos tisztításhoz.
LCD megvilágítás beállító gomb (OPCIONÁLIS)
Az LCD megvilágítás beállításához
OKOS tisztítás gomb (OPCIONÁLIS)
Az okos tisztítás indításához és leállításához.
CLEAR ALL (mindent töröl) gomb
Minden idõzítést töröl.
Szoba hõmérséklet beállító gomb
A kívánt szobahõmérséklet beállításához.
ON/OFF (ki/ be) gomb
A készülék ki és be kapcsolását végzi.
Beltéri motor gomb
A beltéri egység motorjának fordulatszámát állítja
alacsony, közepes, magas vagy káosz állapotba.
UP/DOWN (fel/le) gomb
A legyezõ zsalu mozgását indítja és állítja le
a kívánt légáramlási irány beállításához.
LEFT/RIGHT (bal/ jobb) (OPCIONÁLIS)
A vízszintes légáramot szabályzó zsaluk 
beállításához.
Idõ és idõzítés beállító gomb
Az idõzített indítás, leállítás és elalvás
beállításához.
Szobahõmérséklet ellenõrzõ gomb
A szobahõmérséklet ellenõrzésére szolgál.
°C/°F átkapcsoló gomb
A hõmérséklet kijelzést kapcsolja át
Celsius-ról Fahrenheit-re.
RESET (alaphelyzet) gomb
A gyári beállítások visszaállítására szolgál.



Használati útmutató
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Használati útmutató

1. Válasszon egy alkalmas helyet a távszabályzó részére,
ahol könnyû elérni.

2. A tartót rögzítse a falra, vagy más felületre.
A csavarokat húzza meg erõsen.

3. Helyezze a távszabályzót a tartóba.

1. A távszabályzót soha ne tegye ki közvetlen 
napsütés hatásának.

2. A jel adó és vevõ mindig legyen tiszta, hogy
a jel kommunikáció megfelelõ legyen. A tisztításhoz
használjon egy puha ruhát.

3. Ha más készülékek távszabályzói zavarják a kommunikációt,
változtassa meg azok sugárzási irányát,
vagy hívjon szakembert.

1. A jel vevõ a beltéri egységben található.

2. A távszabályzóval célozza meg a jel vevõt
A két pont között ne legyen olyan tárgy, ami gátolja az optikai rálátást .

MEGJEGYZÉS

Hogyan tegyük be az elemeket

A távszabályzó karbantartása és elhelyezése

1. Távolítsa el az elemtartó fedelét (húzza a nyíl 
irányába).

2. Helyezze be az elemeket, közben figyelje (+) és (-) jelzéseket,
hogy az elemek helyes polaritással kerüljenek a helyükre.

3. Tegye vissza az elemtartó fedelét.

1. Mindig két egyforma elemet használjon.
2. Ha a távszabályzót hónapokig nem használja, vegye ki az

elemeket.
3. Ha az LCD kijelzõ elhalványul, cserélje ki mindkét

elemet.

MEGJEGYZÉS

Használat
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Használati útmutató

Hûtés üzemmód - normál hûtés 

Nyomja meg az ON/OFF gombot. 
A beltéri egység egyet sípol.1

A MODE gombbal válassza ki a Cooling üzemmódot.2

A hõmérséklet csökkentése

A hõmérséklet növeléseA TEMP gombbal válassza ki a kívánt hõfokot. 
A ROOM TEMPERATURE CHECKING gombbal
ellenõrizze a szoba aktuális hõmérsékletét. Ha a 
beállított hõmérséklet magasabb mint az aktuális
szobahõmérséklet, a hûtés nem indul be.

❈Beállítási tartomány: 18~30°C (64~86°F)

3

Hûtés üzemmód - Erõs hûtés
Nyomja meg az ON/OFF gombot. 
A beltéri egység egyet sípol.1

A MODE gombbal válassza ki a Cooling üzemmódot.2

Nyomja meg a  JET COOL gombot. A beltéri egység igen
magas ventilátor sebességgel kezd hûteni. 
❈Az oldalfali készülékek ebben az üzemmódban csak

30 percig üzemelnek, utána normál hûtésre váltanak.

3

Az erõs hûtés törléséhez nyomja meg ismét a JET Cool gombot, a ventilátor 
gombot, vagy a  hõmérséklet beállító gombok valamelyikét. Ekkor a beltéri 
egység magas ventilátor sebességû hûtés üzemmódra áll be.

4

or or

Használati útmutató
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Automata üzemmód

Nyomja meg az ON/OFF gombot.
A beltéri egység egyet sípol.1

A MODE gombbal válassza ki az AUTO üzemmódot2

Automata üzemmódban
• Ha a készülék nem az Önnek megfelelõ eredményt nyújtja, kapcsoljon át másik üzemmódra. Az egység nem 

vált automatikusan hûtés üzemmódról fûtésre, vagy vissza. Az átkapcsolást Önnek kell elvégezni.
Ezután be kell állítani hõfokot és a ventilátor sebességet.

Állítsa be a kívánt hõfokot.

<Hûtõ modelleknél>
A hõmérsékletet és a ventilátor sebességet az automatika állítja be az 
aktuális szobahõmérséklet figyelembevételével. 
Ha túl hidegnek érzi, a hõmérséklet beállító gombokkal
állíthat a hõfokon.
Ilyenkor a ventilátor sebességet nem lehet állítani, azt az automatika
határozza meg.

Ön tudja beállítani a kívánt hõmérsékletet és 
ventilátor sebességet.
Beállítási tartomány : 18~30°C(64~86°F)

<Hûtõ fûtõ modell>

3

 Kód Érzet
 2 hideg
 1 kicsit hideg
 0 jó
 -1 Kicsit meleg
 -2 meleg

❈ Válassza ki hõérzete
    szerint a kódot.

A hõmérséklet csökkentése

A hõmérséklet növelése
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Használati útmutató

Automata átváltás

Nyomja meg az ON/OFF gombot. A beltéri egység egyet sípol.1

Nyomja meg a MODE az Auto Changeover üzemmód kiválasztásához.2

Állítsa a be a kívánt hõfokot.
❈ A beállítási tartomány : 18~30°C

(64~86°F)
3

Négy ventilátor sebesség állítható be, alacsony, közepes, magas, 
vagy káosz. A gomb minden egyes megnyomásakor változik a 
ventilátor sebesség.

4

Ez az üzemmód csak Multi-V SYNC H/P modelleknél érhetõ el.

A hõmérséklet csökkentése

A hõmérséklet növelése

Auto changeover üzemmódban

A hõmérséklet tartása érdekében a készülék automatikusan átvált hûtés és fûtés üzemmódok között, 
amikor a hõmérséklet több mint ±2°C(4°F) -ot eltér a beállított hõfoktól. A légkondicionáló Auto Change over
üzemmódban a beállított hõmérséklethez viszonyítva ±2°C(4°F) -on belül tartja a szobahõmérsékletet.
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Használati útmutató

Automata átváltás - Üzemmód átváltási hõmérséklet
Ez a funció csak Multi-V SYNC H/P modelleknél érhetõ el.

Az üzemmód átváltási hõmérséklet az a hõmérséklet különbség, aminél a készülék hûtésrõl fûtésre
kapcsol, vagy vissza.

Pl: ha a beállított szobahõmérséklet is 25°C(76°F) és az aktuális hõmérséklet 20°C (68°F), az üzemmód fûtés.
Ilyenkor, ha az üzemmód átváltási hõmérsékletet 2°C (4°F)-ra állíja, ha a szobahõmérséklet eléri a
27°C (25°C + 2°C) -ot az üzemmód automatikusan hûtésre változik

 Auto Changeover üzemmódban, nyomja meg a  ROOM TEMPERATURE CHECKING gombot 
3 másodpercre. Ekkor az üzemmód átváltási hõmérséklet jelenik meg a kijelzõn. 1

A TEMPERATURE SETTING gombokkal állítsa be a kívánt átváltási hõmérsékletet.
(gyári beállítás 2°C(4°F).)2

Nyomja 3 másodpercig.

❈ Üzemmód átváltási hõmérséklet
: 1~7°C(2~14°F)A hõmérséklet csökkentése

A hõmérséklet növelése
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Párátlanítás üzemmód

Nyomja meg az ON/OFF gombot.
A beltéri egység egyet sípol.1

A MODE gombbal válassza ki a Dehumidification üzemmódot.2

Állítsa a be a kívánt ventilátor sebességet. Négy lehetõség van.
Alacsony, közepes, magas és káosz. A gomb miden egyes 
megnyomásakor változik a ventilátor sebesség.

3

Párátlanítás üzemmódban

• Párátlanítás üzemmódban a készülék automatikusan indítja a funkciót. A ventilátor sebességet és a 
hõmérsékletet az automatika határozza meg, az aktuális szobahõmérséklet figyelembevételével.
A párátlanításhoz szükséges optimális paramétereket az elektronika állítja be.
Ebben az esetben a távszabályzó kijelzõjén nem jeleneik meg a hõmérséklet, és a szobahõmérséklet nem
állítható.

• Párátlanítás közben a ventilátor sebességet is az elektronika állítja be egy algoritmus alapján, közben
figyelembe veszi az aktuális szobahõmérsékletet. Ebben az üzemmódban kellemes környezetet biztosít, még 
igen magas külsõ páratartalom mellett is. Párátlanításkor feltétlenül csukja be a nyílászárókat.
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A TEMP gombbal állítsa be a kívánt hõfokot.
A ROOM TEMPERATURE CHECKING gombbal ellenõrizze a 
szobahõmérsékletet. 
Ha a beállított hõmérséklet alacsonyabb az aktuális hõmérsékletnél,
a fûtés nem indul be.

3

Állítsa be a ventilátor sebességet. Négy lehetõség közül választhat
alacsony, közepes, magas és káosz. A gomb minden egyes 
megnyomásakor változik a ventilátor sebesség.

4

Nyomja meg az ON/OFF gombot.1

A MODE gombbal válassza ki a fûtés üzemmódot.2

Fûtés üzemmód
Ez az üzemmód csak hõszivattyús modelleknél érhetõ el

A hõmérséklet csökkentése

A hõmérséklet növelése ❈ Fûtés üzemmódban a beállítási 
tartomány : 16~30°C
(60°F~86°F)
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Ventilátor üzemmód

Állítsa be a ventilátor sebességet. Négy lehetõség közül választhat
alacsony, közepes, magas és káosz. A gomb minden egyes 
megnyomásakor változik a ventilátor sebesség.

3

Nyomja meg az ON/OFF gombot.
A beltéri egység egyet sípol.1

A MODE gombbal válassza ki a ventilátor üzemmódot.2

Természetes légáram a káosz logika segítségével

• A még komfortosabb érzés eléréséhez, a ventilátor sebesség gombbal válassza a káosz fokozatot. 
Ilyenkor az elektronika automatikusan változtatja a befúvás sebességét. az ún. káosz logika alapján
történõ befúvás a természetes szellõhöz hasonló érzést kelt.

Ventilátor üzemmódban

• A kültéri egységben a kompresszor nem indul be.
Ilyenkor csak a beltéri levegõt keringeti hûtés vagy fûtés nélkül. Az áramfogyasztás igen csekély.



14

M
A

G
Y

A
R

Egyszerûen beállíthatja a megfelelõ hõmérsékletet
• Az alábbi gombok megnyomásával tudja beállítíni a kívánt értéket.

: Növekedik 1˚C or 2˚F -al minden megnyomáskor.

: Csökken 1˚C or 2˚F -al minden megnyomáskor.

Room temp: Az aktuális szobahõmérsékletet jelzi ki.
Set temp: A beállított hõmérsékletet jelzi ki.

<Hûtés üzemmód>
A hûtés üzemmód nem indul be, ha a beállított hõmérséklet magasabb 
mint az aktuális szobahõmérséklet.

<Fûtés üzemmód>
A fûtés üzemmód nem indul be, ha a beállított hõmérséklet alacsonyabb 
mint az aktuális szobahõmérséklet.

Amint megnyomja a gombot, szobahõmérséklet 5 másodpercre 
megjelenik a kijelzõn.
5 másodperc után visszaáll a beállított hõmérséklet kijelzésére.
A távszabályzó elhelyezésétõl függõen a valós szobahõmérséklet és a 
mutatott hõmérséklet különbözhet.

Hõmérséklet beállítás/ Szobahõmérséklet ellenõrzés
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A fel/le légáramlat (Vertical Airflow) a távszabályzóval állítható.

1. Nyomja meg az ON/OFF gombot.

2. Nyomja meg az UP/DOWN AIRFLOW gombot, mire a zsaluk le/fel kezdenek legyezni. 
Nyomja meg az UP/DOWN AIRFLOW gombot, mire a zsalu mozgása az adott ponton megáll.

• Ha megnyomja az  UP/DOWN AIRFLOW gombot, a fel/le zsalu az Auto Swing algoritmus szerint automatikusan
legyezni kezd, és ezzel biztosítja az emberi test számára kellemes, változó légmozgást. Ez kellemes, a természetes
szellõhöz hasonló érzést kelt.

• Mindig a távszabályzóval állítsa a le/ fel zsalu irányát. Ha kézzel állítja be, megsérülhet a finom mechanika.
A légkondicionáló meghibásodhat ebben az esetben.

• Ha  a légkondicionálót kikapcsolja, a zsalu automatikusan bezár.

A bal/ jobb (horizontal) légáramlatot a távszabályzóval állítsa be.

1. Nyomja meg az ON/OFF gombot.

2. Nyomja meg LEFT/RIGHT AIRFLOW gombot, ekkor a zsalu jobbra/ balra legyezni kezd.
Nyomja meg ismét a LEFT/ RIGHT gombot, mire a zsalu mozgása az adott ponton megáll.
Így állíthatja be a megfelelõ irányt.

❈ A fel/le és a balra/ jobbra funkciókat a távszabályzó kijelzõjén nem jelzi ki.

FIGYELEM

Fel/le irány beállítása (Opcionális)

Bal/ jobb légáramlat beállítása (Opcionális)

A légáramlat irányának beállítása
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Plazma légtisztítás (Opcionális)

Nyomja meg az ON/OFF gombot.
A beltéri egység egyet sípol.1

Nyomja meg a PLASMA gombot. A Plazma légtisztítás beindul a gomb
megnyomásakor, és leáll a következõ megnyomáskor.2

Csak PLAZMA légtisztítás 

Ha megnyomja a  PLASMA gombot, Plazma légtisztítás beindul.

• Plazma légtisztítás technológiát az LG azért fejlesztette ki, hogy kiszûrje a levegõben levõ mikroszkópikus
méretû szennyezõ részecskéket. A plazma szûrõ nagyfeszültséggel mûködik, és kiszûr minden
apró szennyezõ részecskét, így egészséges és tiszta környezetet biztosít.

• Ezt a funkciót bármilyen üzemmódban és bármilyen ventilátor sebességnél használhatja.
.

Al funkciók
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Automata tisztítás (Opcionális)

LCD megvilágítás szabályzás (Opcionális)

Ez a funkció a készülék kikapcsolt állapotában mûködik.

Nyomja meg a FUNCTION SETTING gombot  egyszer.
Auto Clean ikon villogni kezd.1

Nyomja meg a SET/CLEAR gombot, ezzel indíthatja vagy leállíthatja a funkciót.

Ha az Auto Clean funkció aktív, a készülék kikapcsolása után a beltéri egység ventilátora
még 30 percig üzemel hûtés vagy fûtés nélkül, így kiszárítja a beltéri egységet.
A zsalu ilyenkor csukva van.
Ez a funkció megakadályozza, hogy a nedves hõcserélõn baktériumok telepedjenek meg.

2

Nyomja meg az LCD LUMINOSITY gombot.
Ez akkor hasznos ha úgy érzi, hogy a kijelzõ fénye túl erõs.

Celsius/ Fahrenheit átváltás
Nyomja meg a °C/°F SWITCH gombot, amivel kijelzést átválthatja Celsius-ról Fahrenheit-re, vagy vissza.

Ha a TEMPERATURE SETTING gombot Fahrenheit állásba,
vagy vissza kapcsolja, a jelzett érték nõ/csökken 2°F-el.
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OKOS TISZTÍTÁS (Opcionális)
A Smart Clean funkció manuális vagy automatikus beállítással mûködhet

Auto Smart Clean üzem
Ha a készülék halmozott üzemideje meghaladja a 30 órát, a Smart Clean automatikusan beindul, 
a légkondicionáló kikapcsolásakor.
1. Nyomja meg a FUNCTION SETTING gombot kétszer.

A Smart Clean ikon villogni kezd.

2. Nyomja meg a SET/CLEAR gombot a Smart Clean funkció ki vagy bekapcsolásához.
.

Manuális Smart Clean üzem
1. Amikor a készülék leáll, nyomja meg a  SMART CLEAN gombot.

A Smart Clean ikon látható.

2. A Smart Clean leállításához, Nyomja meg a SMART CLEAN gombot mégegyszer.
A Smart Clean ikon ilyenkor eltûnik. 
(Ha az Auto Smart Clean be van állítva, az ikon nem tûnik el a kijelzõrõl.)

The brush clean a dust from the filter by moving from left to right or from right to left on the filter. 
The sucked dust is collected into the dust box.
The operating process of Smart Clean is different from the product type.
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Idõzítõ

• Ha törölni akarja az idõzítési beállításokat, nyomja meg a CLEAR ALLgombot.

• Ha törölni akar minden idõzítést, Nyomja meg a 
TIMER gombot az elalvási idõzítés ki és bekapcsolásához.
Utána nyomja meg a SET/CLEAR gombot, miközben a 
távirányítót a beltéri egységre irányítja.
(A beltéri egységen a timer lámpa és a kijelzõ kikapcsol.)

1. Nyomja meg a TIMER gombot 3 másodpercig.

2. Nyomkodja a TIME SETTING gombot
és állítsa be a pontos idõt.

Ellenõrizze az A.M. és P.M. jelzéseket (AM= délelõtt, PM= délután).

3. Nyomja meg a SET / CLEAR gombot.  

MEGJEGYZÉS

Idõzített elalvás                              Idõzítés be                                  Idõzítés ki

1. Nyomja meg a TIMER gombot
az idõzítés ki/be kapcsolásához.

2. Nyomkodja a TIME SETTING gombot
a kívánt idõpont beállításához.

3. Nyomja meg a SET / CLEAR gombot

Válasszon az alábbi  3 mûködési mód közül.MEGJEGYZÉS

Az aktuális idõ beállítása

Az idõzítési beállítások törlése

Timer Setting
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