
Kezelési útmutató
Légkondicionáló

Típusszám
Beltéri egység
CS-RE18RKEW
CS-RE24RKEW

Kültéri egység
Egyosztású
CU-RE18RKE
CU-RE24RKE

Multi Split
CU-3E18PBE
CU-4E23PBE
CU-4E27PBE
CU-5E34PBE

Kezelési útmutató 2-9
Légkondicionáló

Köszönjük, hogy Panasonic légkondicionáló rendszert 
választott.
A telepítési utasításokat mellékelten találhatja.
A készülék használata előtt gondosan tanulmányozza 
át ezt a kezelési útmutatót, és őrizze meg későbbi 
használatra.
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Több beltéri egységes 
légkondicionáló rendszer
A több beltéri egységes légkondicionáló 
rendszerek segítenek a helytakarékosságban 
azáltal, hogy lehetővé teszik több beltéri egység 
csatlakoztatását ugyanazon kültéri egységhez.
• A termék összes jellemzőjének 

megtekintéséhez lásd a katalógust.

Beltéri egységek
• A beltéri egységek külön-külön és együtt is 

vezérelhetők. Az üzemeltetési sorrendben 
mindig az elsőként bekapcsolt egység élvez 
elsőbbséget.

• A FŰTÉS és HŰTÉS üzemmód nem aktiválható 
egyidejűleg két különböző beltéri egységhez.

• A tápfeszültségjelző villogni kezd, ezzel jelezve, 
hogy a beltéri egység készenléti módra váltott 
és másik üzemmód kiválasztására vár.

• Az olyan rendszerekben, ahol a FŰTÉS mód 
rögzítve van, a FŰTÉS üzemmódtól eltérő 
üzemmód kiválasztásakor a beltéri egység leáll 
és a POWER jelzőlámpa villogni kezd.

Beltéri egységek

Kültéri egység
(CU-3E18PBE, CU-4E23PBE, CU-4E27PBE, 
CU-5E34PBE)
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Rövid útmutató

1
2

3

Az elemek behelyezése
1 Húzza le a távvezérlő hátlapját
2 Helyezze be az AAA vagy R03 

elemeket (várható élettartamuk: kb. 
1 év)

3 Helyezze vissza a hátlapot

2

1

3 Az óra beállítása
1 Nyomja meg a CLOCK (Óra) 

gombot
2 Állítsa be az időt
3 Erősítse meg a bevitt adatokat

1

3

8m

2

Alap szintű műveletek
1 A kívánt üzemmód kiválasztása

 DRY
AUTO HEAT

COOL

2 Üzemeltetés indítása/leállítása

 POWER

 •  Ha az OFF (KI) jelzés  
bekapcsolásra vár.

3 A kívánt hőmérséklet beállítása
 • Választási tartomány:
  16 °C - 30 °C.
 •  A berendezés javasolt tartományon 

belüli használatával energiát 
takaríthat meg.

  FŰTÉS: 20 °C - 24 °C.
  HŰTÉS: 26 °C - 28 °C.
   SZÁRÍTÁS: 1 °C ~ 2 °C 

szobahőmérséklet alatt.
 •  A berendezés kijelzőjének 

fényerősségének 
elhalványításához vagy alapértekre 
történő visszaállításához 
nyomja meg és tartsa nyomva 
5 másodpercig a   gombot.

 •  A távvezérlő a beltéri egységen 
található távvezérlő-érzékelő 
8 méteres körzetében használható.

Az útmutatóban található ábrák kizárólag a könnyebb megértést 
szolgálják; a tényleges készülék eltérhet a rajzon látottaktól. 
A termék jövőbeli fejlesztése céljából az útmutató tartalma előzetes 
értesítés nélkül megváltozhat.

Tartalomjegyzék

Biztonsági óvintézkedések ...4-5

A rendszer használata ..........6-7

Tisztítási utasítások ................. 8

Hibaelhárítás ........................... 9

Egyéb információk ................. 10

Tartozékok
• Távvezérlő
• AAA vagy R03 elemek 

(2 db)
• Távvezérlő tartója
• Távvezérlő tartójának 

csavarjai (2 db)
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Biztonsági óvintézkedések
A személyi sérülések és anyagi károk 
elkerülése érdekében kérjük, hogy tartsa be az 
alábbi utasításokat:
Az alábbi utasítások elmulasztásából eredő 
helytelen üzemeltetés személyi sérüléseket és 
anyagi károkat okozhat, amelyek súlyossága az 
alábbi kategóriákba sorolható:

 
VIGYÁZAT

Ez a jel súlyos vagy 
halálos kimenetelű 
sérülések veszélyére 
figyelmeztet.

 
ÓVATOSAN

Ez a jel személyi 
sérülések és/vagy 
anyagi károk veszélyére 
figyelmeztet.

A betartandó utasítások besorolásához az 
alábbi szimbólumokat használjuk:

Ez a szimbólum TILTOTT 
műveletet jelez.

Ezek a szimbólumok 
KÖTELEZŐEN elvégzendő 
műveleteket jeleznek.

Beltéri egység
Tápellátás

Beáramló 
levegő

Beáramló 
levegő

Kiáramló 
levegő

Kiáramló 
levegő

Távirányító

Kültéri egység

 
VIGYÁZAT

Beltéri és kültéri egység
A berendezést a 8 évnél idősebb gyermekek, 
a csökkent fizikális, mentális és érzékelési 
képességgel rendelkező személyek, valamint 
az üzemeltetési tapasztalattal nem rendelkező 
személyek is használhatják abban az esetben, 
ha folyamatos felügyeletet kapnak vagy 
részletesen ismertetik számukra a biztonságos 
üzemeltetéssel kapcsolatos tudnivalókat és a 
kapcsolódó veszélyeket. Gyermekeknek tilos a 
berendezéssel játszania. A berendezés tisztítását 
és karbantartását gyermekek nem végezhetik el 
felügyelet nélkül.
A belső alkatrészek tisztítására, illetve a 
berendezés javítására, telepítésére, eltávolítására 
vagy másik helyre történő átszerelésére 
vonatkozóan forduljon a hivatalos forgalmazóhoz 
vagy egy szakemberhez. A rendszer nem 
megfelelő telepítése és kezelése szivárgást, 
elektromos áramütést és tüzet eredményezhet.
A meghatározott típusú hűtőközeg használatára 
vonatkozóan egyeztessen a hivatalos 
forgalmazóval vagy egy szakemberrel. 
A megadottól eltérő típusú hűtőközeg használata 
megrongálhatja a készüléket, robbanást, személyi 
sérülést stb. okozhat.
A berendezést soha ne telepítse potenciálisan 
gyúlékony vagy robbanásveszélyes környezetbe. 
Ellenkező esetben tűz keletkezhet.
Ne dugja be az ujját (és semmilyen 
tárgyat) a légkondicionáló beltéri 
vagy kültéri egységébe, mert a 
forgó alkatrészek személyi sérülést 
okozhatnak.
Villámlással járó vihar során soha ne érintse meg 
a kültéri egységet; ellenkező esetben elektromos 
áramütést szenvedhet.
A meghűlés elkerülése érdekében ügyeljen 
rá, hogy testét soha ne érje hosszabb ideig 
közvetlenül hideg levegő.
Ne üljön és ne álljon a készülékre, 
mert véletlenül leeshet.

Távvezérlő
Soha ne hagyja, hogy csecsemők vagy 
kisgyermekek a távvezérlővel játszanak, hiszen 
véletlenül lenyelhetik a benne tárolt elemeket.

Tápellátás
A túlmelegedés vagy tűz 
veszélyének megelőzése 
érdekében ne használjon 
átalakított vagy összekötött 
kábelt, hosszabbító kábelt 
vagy meg nem határozott 
jellemzőjű kábelt.
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A túlmelegedés, tűz és áramütés veszélyének 
elkerülése érdekében:
• Ne használja más berendezésekkel együtt 

ugyanazt az elektromos hálózati aljzatot.
• Ne használja a berendezést vizes kézzel.
• Ne hajlítsa (törje) meg túlzottan a tápkábelt.
• Ne a csatlakozódugó kihúzásával indítsa és 

állítsa le az egységet.
A sérült tápkábelt minden esetben ki kell 
cseréltetni a gyártóval, szervizközponttal vagy 
egyéb szakemberrel az esetleges veszélyek 
elkerülése érdekében.
Az elektromos áramütés és tűz veszélyének 
elkerülése érdekében erősen javasolt a 
berendezést érintésvédelmi kapcsolóval 
(ELCB) vagy maradékáram-megszakítóval 
(RCD) együtt telepíteni.
A túlmelegedés, tűz és áramütés veszélyének 
elkerülése érdekében:
• Rendesen dugja be a csatlakozódugót.
• A csatlakozódugóról száraz ruhával 

rendszeresen le kell törölni a port.
Ha bármilyen rendellenesség vagy hiba merül 
fel, ne használja tovább a készüléket, hanem 
húzza ki a dugaszát a konnektorból vagy 
kapcsolja ki a tápellátás kapcsolóját és az 
árammegszakítót.
(Füst/tűz/áramütés veszélye) Rendellenességi/
hiba példák
• Az érintésvédelmi kapcsoló gyakran 

kikapcsol.
• Égett szag észlelhető.
• A készüléknél rendellenes zaj vagy rezgés 

észlelhető.
• Víz szivárog a beltéri egységből.
• A tápkábel vagy a dugasza rendellenesen 

felforrósodik.
• A ventilátor fordulatszáma nem állítható.
• Bekapcsolás után azonnal leáll a készülék.
• A ventilátor akkor sem áll le, amikor a 

készüléket kikapcsolták.
Azonnal forduljon a helyi kereskedőhöz a 
rendszer javítása/karbantartása érdekében.
A berendezést földelni kell az elektromos 
áramütés és tűz veszélyének elkerülése 
érdekében.

Az elektromos áramütés veszélyének 
megelőzése érdekében mindig kapcsolja le a 
tápellátást és húzza ki a csatlakozódugót:
- tisztítás vagy javítás előtt;
- ha hosszabb ideig nem tervezi használni a 

berendezést; illetve
- rendkívül erős villámlással járó viharok 

idejére.

 
ÓVATOSAN

Beltéri és kültéri egység
A megrongálódás és korrodálódás megelőzése 
érdekében a beltéri egység tisztításához 
ne használjon vizet, benzolt, hígítót vagy 
súrolószert.

A berendezést ne használja precíziós 
berendezések, élelmiszerek, állatok, 
növények, műalkotások és egyéb objektumok 
tartósítására. Ellenkező esetben a berendezés 
funkcionális minősége csökkenhet stb.
Egy esetleges tűz továbbterjedésének 
elkerülése érdekében ne tároljon gyúlékony 
berendezéseket a levegőkimeneti nyílás előtt.
A sérülések elkerülése érdekében a rendszer 
által kifújt levegőt soha ne állítsa közvetlenül 
állatokra vagy növényekre.
Ne érintse meg a hegyes alumínium 
ventilátorszárnyat, ellenkező esetben 
megvághatja vele a kezét.

A padló viaszolása közben soha ne kapcsolja 
be a beltéri egységet. A viaszolás befejezését 
követően alaposan szellőztesse ki a helyiséget, 
mielőtt ismét beüzemeli a beltéri egységet.
A megrongálódás elkerülése érdekében a 
berendezést soha ne telepítse olajos vagy 
füstös helyiségekbe.
A berendezést soha ne szerelje szét tisztítási 
célokból, ellenkező esetben személyi sérülést 
szenvedhet.
A berendezés tisztítása során mindig stabil 
állványzatra vagy létrára álljon az esetleges 
sérülések megelőzése érdekében.
A berendezésre soha ne tegyen vázát vagy 
vizet tároló egyéb tárgyat. Az egységbe jutó víz 
lerontja a szigetelést. Ez áramütést okozhat.
A HŰTÉS/SZÁRÍTÁS mód használata során ne 
tartsa nyitva hosszabb ideig a nyílászárókat.
A vízszivárgás megelőzése érdekében 
győződjön meg, hogy a leeresztő cső:
- megfelelően lett csatlakoztatva;
- nem akad el az ereszcsatornákban vagy 

konténerekben;
- nem merül víz alá.
Hosszú ideig történő használat esetén, illetve 
ha a helyiségben gyúlékony berendezés is 
található, szellőztessen rendszeresen.
Hosszú ideig történő használat esetén – 
a berendezés véletlenszerű leesésének 
elkerülése érdekében – ellenőrizze, hogy 
a szerelőkeret nem sérült-e meg (pl. 
deformálódás).

Távvezérlő
Ne használjon újratölthető (nikkel-kadmium) 
elemeket. Ellenkező esetben a távvezérlő 
megrongálódhat.

A távvezérlő meghibásodásának vagy 
megrongálódásának elkerülése érdekében:
• vegye ki az elemeket, ha a berendezést 

várhatóan nem használja hosszabb ideig;
• az új elemeknek típusazonosnak kell lenniük, 

és azokat megfelelő polaritási irányban kell 
behelyezni.

Tápellátás
Ne a zsinórnál fogva húzza ki a 
csatlakozódugót, nehogy áramütést kapjon.
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A rendszer használata Single  Egy beltéri egységes rendszer
Multi  Multi split (több beltéri egységes) rendszer

 Üzemmód kiválasztása

AUTO üzemmód - Maximális kényelem
• Az üzemmód kiválasztása közben a 

tápfeszültség jelzőlámpa folyamatosan villog.
• A berendezés 10 percenként kiválasztja az 

optimális üzemmódot a beállított hőmérséklet és 
a szobahőmérséklet függvényében.

Single • A berendezés 10 percenként kiválasztja 
az optimális üzemmódot a beállított 
hőmérséklet és a szobahőmérséklet 
függvényében.

Multi • A berendezés 3 óránként kiválasztja 
az optimális üzemmódot a beállított 
hőmérséklet, a külső hőmérséklet és a 
szobahőmérséklet függvényében.

FŰTÉS üzemmód - A meleg levegő élvezete
• A berendezésnek némi időbe telik, mire 

bemelegszik. A művelet közben a POWER 
(Tápfeszültség) jelzőlámpa folyamatosan villog.

HŰTÉS üzemmód - A hideg levegő élvezete
• Ha a HŰTÉS üzemmód használata során 

szeretné csökkenteni az áramfogyasztást, 
akkor a napfény és a kültéri hőség kinn tartása 
érdekében húzza be a sötétítő függönyt.

SZÁRÍTÁS üzemmód - A környezet 
páramentesítése
• A berendezés alacsony ventilátor-fordulatszámon 

üzemel a kellemes hűtési hatás érdekében.

  Erős és csendes mód közötti 
átváltás

QUIETPOWERFUL NORMAL

ERŐS: A kívánt hőmérséklet gyors eléréséhez
POWERFUL (ERŐS)

Single • A művelet automatikusan leáll 20 perc 
elteltével.

Multi • A művelet leállításához nyomja meg 
ismét a gombot vagy kapcsolja ki a 
beltéri egységet.

CSENDES: Csendes működéshez
QUIET (CSENDES)

• Ennél a műveletnél csökken a légáramlási zaj.

 Ventilátor sebesség kiválasztása
(Távirányító kijelző)

(AUTOMATIKUS)

• AUTOMATIKUS módban a beltéri egység 
ventilátorának fordulatszámát a rendszer 
automatikusan az adott üzemmódhoz igazítja.

• Az elsősorban halk működéshez válasszon 
alacsony ventilátor sebességet ( ).

Automatikus ki-/bekapcsoló gomb

Akkor célszerű használni, amikor a távvezérlőt rossz helyre teszik vagy a távvezérlő 
meghibásodik. Nyissa ki az elülső panelt:
• AUTOMATA üzemmódba válthat a gomb megnyomásával.
• HŰTÉS módban nyomja, amíg 1 sípoló hang nem hallatszik, akkor engedje el.
• FŰTÉS módban nyomja, amíg 1 sípoló hang nem hallatszik, akkor engedje el.
 Nyomja meg újra, amíg 2 sípoló hang nem hallatszik, akkor engedje el.
• A kikapcsoláshoz nyomja meg ismét a gombot. 

Távirányító kijelző
Távirányító vétel és 

kijelzés
(ÁRAMELLÁTÁS) (zöld)

(IDŐZÍTŐ) (narancs)

(ERŐS)         (narancs)

(HALK) (narancs)

A hőmérséklet kijelzést 
10 másodperces 
lenyomással °C vagy 
°F fokra állítja.

A távvezérlő 
alapértékre történő 
visszaállításához 
nyomja meg ezt a 
gombot.

Normál üzemmódban 
nem használatos.
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 Légáram irányának beállítása

(Távvezérlő kijelzője)

• Gondoskodik a helyiség folyamatos 
szellőzéséről.

• Ha HŰTÉS/SZÁRÍTÁS módban az 
AUTOMATIKUS opciót választja, akkor a 
zsalu automatikusan forog bal/jobb és fel/le 
irányban.

• Ha FŰTÉS módban az AUTO (Automatikus) 
opciót választja, akkor a vízszintes zsalu az 
előre meghatározott pozícióban marad.

 A függőleges zsalu balra/jobbra forog, miután 
a hőmérséklet emelkedett.

• Ne próbálja kézzel módosítani a zsalu 
pozícióját.

Automatikus újraindítás
• Áramszünet után auutomatikusan a 

korábbi üzemmódban, a korábbi légáram 
iránnyal fogja folytatni a működést az áram 
visszatértekor.

• Csak akkor érvényes, ha a TIMER (időzítő) 
nincs beállítva.

Üzemeltetési körülmények
Ezt a légkondicionálót a következő hőmérséklet-tartományban üzemeltesse.

Hőmérséklet (°C)
Beltéri CU-3E18PBE, CU-4E23PBE, 

CU-4E27PBE, CU-5E34PBE
CU-RE18RKE, 
CU-RE24RKE

DBT WBT DBT WBT DBT WBT

HŰT
Max. 32 23 46 26 43 26
Min. 16 11 -10 - -10 -

FŰT
Max. 30 - 24 18 24 18
Min. 16 - -15 -16 -15 -16

DBT: Száraz hőmérséklet WBT: Nedves hőmérséklet

Időzítő beállítása
Két különböző ki-/bekapcsolási időt lehet előre 
beállítani, amikor a berendezés automatikusan 
be-, illetve kikapcsol.

21 3

1 Válassza a TIMER 
(Időzítő) opció ON 
(Be) vagy OFF (Ki) 
gombját

• Váltás minden 
gombnyomáskor:

Cancel

Példa: Kikapcsolás 
22:00-kor

2 Állítsa be az időt

3 Erősítse meg a 
bevitt adatokat

TIMER

• Az időzített be vagy kikapcsolás törléséhez nyomja 
meg a  vagy  gombot, majd rendre  vagy 

 választása után nyomja meg a  gombot.
• Ha az időzítés áramszünet miatt törlődik, akkor a 

 vagy  megnyomása, majd rendre  vagy 
 választása után nyomja meg a  gombot.

• A kijelzőn megjelenik a legközelebbi időzítőbeállítás, 
majd sorrendben aktiválódik az összes beállított 
időpont.

• A bekapcsolási időzítő használata esetén 
előfordulhat, hogy a berendezés akár 35 perccel 
korábban is bekapcsol a kívánt hőfok megadott 
időpontra történő elérése érdekében.

• Az időzítő funkció a távvezérlőn beállított óra alapján 
működik, és a beállítást követően mindennap 
megismétlődik.

 Az óra beállításához lásd a Rövid útmutatót.
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Tisztítási utasítások
Az optimális teljesítmény biztosítása 
érdekében rendszeres időközönként meg 
kell tisztítani a berendezést. Az egység 
bepiszkolódása „H99” hibakódú hibát okozhat. 
Kérjük, forduljon a hivatalos forgalmazóhoz.
• A tisztítás elkezdése előtt kapcsolja ki a 

berendezés tápellátását és húzza ki a hálózati 
csatlakozódugót.

• Ne érintse meg az alumínium 
ventilátorszárnyat, ellenkező esetben 
megvághatja vele a kezét.

• Ne használjon benzolt, hígítót és súrolószert.
• Csak szappant (  pH 7) vagy semleges 

háztartási tisztítószert használjon.
• Ne használjon 40 °C-nál melegebb vizet.

Beltéri egység
Törölje át finoman a berendezést 
egy puha, száraz törlőkendővel.

Elülső panel
Finoman mossa le és türülje szárazra.

Elülső panel eltávolítása

POWER

TIMER

POWERFUL

QUIET

2 Húzza ki

1 Emelje

Biztosan zárja le

POWER

TIMER

POWERFUL

QUIET

1 Mindkét oldalon illessze be

2 Zárja le
3 Nyomja az elülső panel mindkét végét
4 Az elülső panel közepét nyomja

Beltéri egység

POWER

TIMER

POWERFUL

QUIET

Elülső panel Alumínium ventilátorszárny

Légszűrők Légtisztító szűrő

Légszűrők
Két hetente

• A szűrők felületének esetleges 
megsérülésének elkerülése 
érdekében a szűrőt óvatosan mossa át/öblítse 
ki vízzel.

• A szűrőket alaposan szárítsa meg árnyékban, 
tűztől, közvetlen napfénytől távol.

• Ha a szűrő megsérült, azonnal cserélje ki.

Légszűrő eltávolítása Légszűrő behelyezése

Illessze az egységbe

Légtisztító szűrő

Légtisztító szűrő

• A légtisztító szűrőt ne mossa.
• A szűrőt 10 évente, de sérülés esetén azonnal 

cserélje. Cikkszám: CZ-SA32P

Szezonális átvizsgálás hosszabb 
üzemszünet után
• Távvezérlő elemeinek ellenőrzése.
• Légbemeneti és légkimeneti nyílások esetleges 

eltömődésének ellenőrzése.
• Az Auto OFF/ON gombbal válassza ki a HŰTÉS/

FŰTÉS működést. 15 percnyi üzemelés után az 
alábbi hőmérsékletkülönbség normálisnak tekinthető 
a légbemeneti és légkimeneti nyílások között:
HŰTÉS: ≥ 8 °C FŰTÉS: ≥ 14 °C

Hosszabb üzemszünet után
• Kapcsolja be és hagyja 2-3 óráig futni a berendezést 

FŰTÉS módban a belső alkatrészekben megragadt 
nedvesség kiszárítása és a penészgombák 
szaporodásának megelőzése érdekében.

• Kapcsolja ki az áramellátást és húzza ki a hálózati 
csatlakozódugót.

• Vegye ki az elemeket a távvezérlőből.
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Az alábbi jelenségek nem minősülnek rendszerhibának.

Hibajelenség Oka
A beltéri egységből köd távozik. • Ez a hűtési folyamattal járó kondenzációs hatás eredménye.
Működés közben vízfolyásszerű hang hallható. • Ezt a berendezés belsejében található hűtőközeg áramlása 

okozza.
A helyiségben különleges, jellegzetes szag érezhető. • Ez a falak, szőnyegek, bútorok vagy ruhák által beszívott 

nedvesség szaga is lehet.
A beltéri ventilátor alkalmanként leáll, miközben az 
automatikus ventilátor-fordulatszám beállítást választotta.

• Ez a művelet segít megtisztítani a helyiséget a kellemetlen 
szagtól.

A légáramlás a művelet befejezését követően is tovább 
folytatódik.

• Maradék hő kiürítése a beltéri egységből (maximum 
30 másodperc).

Az újraindítást követően a berendezés csak pár perc 
késéssel kezd üzemelni.

• Ennek oka a berendezés kompresszorának védelme.

A kültéri egységből víz/gőz távozik. • A csöveken kondenzáció vagy párolgás jelensége lépett fel.
A TIMER (Időzítő) jelzőlámpa folyamatosan világít. • A beállítást követően az időzítő funkció minden nap 

megismétlődik.
A POWER (Áramellátás) jelzés villog FŰTÉS üzemmódban 
és nincs meleg levegő (zsalu zárva).

• Az egység páramentesítő módban van (és a LÉGMOZGÁS 
AUTOMATÁRA van állítva).

A beltéri ventilátor alkalmanként megáll fűtési üzemmódban. • Ennek oka a nem kívánt hűtési effektus elkerülése.
A POWER (Tápfeszültség) jelzőlámpa folyamatosan villog 
már a berendezés bekapcsolása előtt.

• A berendezés így jelzi a bekapcsolásra való felkészülést, ha 
a bekapcsolási időzítőt korábban már aktiválta.

Recsegő hang hallható működés közben. • A berendezés a hőmérsékletváltozás hatására tágul/
zsugorodik.

Egyes műanyag részeken elszíneződések. • A műanyag alkatrészek anyagából adódóan bekövetkező 
elszíneződést hő, napfény, ultraibolya sugárzás és 
környezeti tényezők gyorsíthatják.

Legkisebb ventilátor sebességen a hűtő/fűtő teljesítmény 
csökken.

• A ventilátor kis sebessége esetén a halk működés kerül 
előtérbe, ezért a hűtési/fűtési teljesítmény csökkenhet (a 
körülményektől függően). A ventilátor sebesség növelésével 
növelheti a teljesítményt.

A szervizközpont felhívása előtt ellenőrizze az alábbiakat.

Hibajelenség Ellenőrzés
A berendezés FŰTÉS/HŰTÉS 
üzemmódban nem működik hatékonyan.

• Állítsa be megfelelően a hőmérsékletet.
• Zárjon be minden nyílászárót.
• Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőket.
• Szüntesse meg a légbemeneti és légkimeneti nyílások esetleges eltömődését.

Zajos működés. • Ellenőrizze, hogy a berendezést emelkedős/lejtős felületre szerelték-e fel.
• Zárja be rendesen az elülső panelt.

A távvezérlő nem működik. (A kijelző 
halványan látszódik vagy a jelerősség 
gyenge.)

• Helyezze be megfelelően az elemeket.
• Cserélje ki az elemeket, ha azok lemerültek.

A berendezés nem működik. • Ellenőrizze, hogy az áramkör-megszakító nem oldott-e ki.
• Ellenőrizze, hogy az időzítőt aktiválták-e.

A beltéri egység nem kapja meg a 
távvezérlő jelét.

• Győződjön meg róla, hogy a vevőegység jelvételét semmi sem akadályozza.
• Bizonyos típusú fénycsővilágítások zavarhatják a jelvételt. Kérjük, forduljon a 

hivatalos forgalmazóhoz.

FELHASZNÁLÓ ÁLTAL NEM 
JAVÍTHATÓ HIBÁK
Az alábbi esetekben KAPCSOLJA KI 
A BERENDEZÉS ÁRAMELLÁTÁSÁT 
ÉS HÚZZA KI A HÁLÓZATI 
CSATLKAOZÓDUGÓT, majd forduljon a 
hivatalos forgalmazóhoz:
• Működés közben rendellenes zaj hallható.
• A távvezérlőbe víz vagy idegentárgy került.
• Víz szivárog a beltéri egységből.
• Az áramkör-megszakító rendszeresen kiold.
• A tápkábel rendellenesen felforrósodik.
• A gombok és kapcsolók nem megfelelően 

működnek.

A berendezés leáll, és a TIMER (Időzítő) jelzőlámpa villogni kezd.
Olvassa ki a hibakódot a távvezérlő segítségével.
1 Tartsa nyomva 

5 másodpercig

3 Tartsa nyomva 
5 másodpercig 
az ellenőrzés 
befejezéséhez

2 Tartsa nyomva a 
sípoló hangjelzésig, 
majd írja le a 
hibakódot

4 Kapcsolja ki a 
berendezést és 
tájékoztassa a 
hivatalos forgalmazót 
a kapott hibakódról

• Bizonyos hibatípusok esetén a berendezés korlátozott 
üzemmódban visszakapcsolható (ezt az induláskor 4 sípolás jelzi).



Egyéb információk
Magyar

Információk a felhasználók számára az elhasznált készülékek és akkumulátorok begyűjtéséről 
és ártalmatlanításáról

A termékeken, a csomagolásukon és/vagy a kísérő okmányaikon ezek a szimbólumok azt jelentik, 
hogy az elhasznált elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok nem keverhetők az 
általános háztartási hulladékhoz.
Az elhasznált termékek és akkumulátorok megfelelő kezelése és újrahasznosítása céljából juttassa 
el azokat a gyűjtőhelyekre az országos előírásoknak és a 2002/96/EK, valamint a 2006/66/EK 
irányelveknek megfelelően.
Ezen termékek és akkumulátorok helyes ártalmatlanításával segít értékes erőforrások 
megtakarításában, az emberi egészséget és a környezetet károsító negatív hatások megelőzésében, 
amelyek helytelen hulladékkezelés esetén bekövetkezhetnének.
Ha többet szeretne megtudni az elhasznált termékek és akkumulátorok begyűjtéséről és 
újrahasznosításáról, forduljon a helyi önkormányzathoz, hulladékkezelő szolgáltatóhoz vagy a 
kereskedelmi egységhez, amelynél a termékeket vásárolta.
A hulladék helytelen megsemmisítése bírságot vonhat maga után az országos előírások szerint.

Pb

Az Európai Unióban élő üzleti felhasználóknak
Amennyiben elektromos vagy elektronikus készülékeket ki szeretne selejtezni, további információért 
forduljon forgalmazójához vagy szállítójához.
[Ártalmatlanítással kapcsolatos információk az Európai Unión kívüli országokban]
Ezek a szimbólumok csak az Európai Unióban érvényesek. Ha ezeket a termékeket ki szeretné 
selejtezni, kérje ki forgalmazója vagy a helyi hatóságok tanácsát az ártalmatlanítás helyes módjára 
vonatkozóan.
Megjegyzés az akkumulátor szimbólumhoz (alsó két szimbólum):
Előfordulhat, hogy ezt a szimbólumot kémiai szimbólummal kombinálva használjuk. Ez esetben 
összhangban van a termékbe épített vegyi anyagokra vonatkozó irányelvben lefektetett 
követelményekkel.
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