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BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
• Tilos áram alatt levő készüléket üzembe helyezni.
• Az üzembe helyezést és a szervizelést/javítást

szakembernek kell végeznie, a gyártó előírásaival
és a helyi biztonsági normákkal összhangban.
Tilos a készülék alkatrészeinek javítása vagy
cseréje, ha az nincs kifejezetten benne a
használati útmutatóban.

• A készülék földelése kötelező.
• A megfelelő csatlakoztatás érdekében ügyeljen

arra, hogy a hálózati csatlakozózsinór elég
hosszú legyen. A hálózati csatlakoztatásnál tilos
hosszabbítót használni.

• Tilos a dugaszt a hálózati csatlakozózsinórt
megrántva kihúzni a konnektorból.

• Tilos csavargatni vagy összenyomni a hálózati
csatlakozózsinórt, és ügyelni kell arra, hogy az
törött se legyen.

• Fontos, hogy az üzembe helyezés befejezése
után a felhasználók ne tudjanak hozzáférni az
elektromos alkatrészekhez.

• Nedves kézzel tilos a kezelőgombokhoz nyúlni, és
a készülék használata akkor is tilos, ha az adott
személy lába meztelen.

• Csökkent fizikai vagy szellemi képességűek,
gyermekek, illetve tapasztalat nélküli személyek
csak akkor használhatják a készüléket, ha a
biztonságukért és közérzetükért felelős személytől
konkrét útmutatót kaptak a készülék használatát
illetően. Fogyatékkal élő személyek és nagyon
kicsi gyermekek felügyelet nélkül nem
használhatják a készüléket.

ÓVINTÉZKEDÉSEK A
LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN
Kérjük az alábbiak szigorú betartását:
• A hűvös levegőnek való tartós és közvetlen

kitettség káros lehet az egészségre. A helyiségen
belül a közvetlen hűvös légáramlás elkerülése
érdekében ezért ajánlatos beállítani és elfordítani
a zsalukat.

• Ügyeljen arra, hogy a gázégőket és tűzhelyet ne
érje légáramlás.

• Működési rendellenesség esetén először a
távvezérlő ON/OFF (BE/KI) gombjával kapcsolja
ki a készüléket, majd csatlakoztassa le az
elektromos hálózatról.

• A készülék a Kyotói Egyezmény hatálya alá eső
fluorozott üvegházhatású gázokat tartalmaz, és a
hűtőgáz légmentesen zárt rendszerben kering. Az
R410a hűtőgáz globális felmelegedési
potenciáljának (GWP) értéke 1975.

• A készülék újrahasznosítható, illetve újra
felhasználható anyagokból készült. A leselejtezést
a helyi hulladékelhelyezési rendszabályokkal
összhangban kell végezni. A leselejtezés előtt
fontos a hálózati csatlakozózsinór levágása, hogy
a készüléket ne lehessen ismételten használni.

• A készülék kezelésével és újrahasznosításával
kapcsolatos bővebb információk érdekében
forduljon a szelektív hulladékgyűjtéssel foglalkozó
helyi hatóságokhoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a
készüléket vásárolta.

A CSOMAGOLÓANYAG ELHELYEZÉSE 
• A csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható,

amint arra az újrahasznosítási szimbólum is utal .
A csomagolóanyaggal tilos a környezetet
szennyezni, hanem azt a helyi hatósági
rendszabályokkal összhangban kell elhelyezni.

A KÉSZÜLÉK LESELEJTEZÉSE
• A készüléken található jelzés megfelel az

elektromos és elektronikus berendezések
hulladékairól szóló 2002/96/EK európai
irányelvben (WEEE) foglalt előírásoknak.

• A készülék megfelelő leselejtezésével Ön segíthet
megelőzni a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt potenciálisan negatív
hatást.

• A készüléken vagy az azt kísérő

dokumentumokon szereplő szimbólum azt
jelzi, hogy a készülék nem kezelhető háztartási
hulladékként, hanem azt az elektromos és
elektronikus berendezések tárolásával és
újrahasznosításával foglalkozó helyi gyűjtőhelyre
kell elszállítani.

KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK



A LOKÁLIS LÉGKONDICIONÁLÓ
ELINDÍTÁSA

Az a szakasz a lokális légkondicionáló megfelelő
üzemeltetését ismerteti.

FONTOS:
• A légkondicionáló kijelzője az aktuális

szobahőmérsékletet és az óraidőt mutatja 24 órás
rendszerben.

• Ha a légkondicionáló üzemelése közben
üzemmódot vált, a kompresszor az újraindítás
előtt 3-5 percre leáll.

• Ha ez alatt az idő alatt megnyomják bármelyik
gombot, a kompresszor újabb 3-5 percig nem fog
beindulni.

• Cooling (Hűtés) vagy Dry (Párátlanítás)
üzemmódban a kompresszor és a kondenzátor-
ventilátor leáll, amikor a helyiség hőmérséklete
eléri a beállított hőfokot.

MEGJEGYZÉS: Áramszünetkor a légkondicionáló
az áram helyreállítása után az áramszünetet
megelőző beállításokkal kezd működni.

1. Válassza ki az üzemmódot. Ld. az “Üzemmód”
című részt.

2. Válassza ki a ventilátorsebességet. Ld. a
“Ventilátorsebesség” című részt.

3. Állítsa be a hőmérsékletet. Ld. a “Hőmérséklet”
című részt.

4. A légkondicionáló elindításához nyomja meg az
ON/OFF (be/ki) gombot.

MEGJEGYZÉS: Amikor a légkondicionálót az
elektromos csatlakoztatás után először kapcsolják
be, akkor 6th Sense (Hatodik érzék) üzemmódban
működik.
A további bekapcsolások alkalmával mindig az előző
beállítások szerint működik. A 6th Sense Mode csak
a távirányítóval választható ki.

5. Amikor a VÍZTARTÁLY MEGTELT jelzőfény piros
színnel világít, a légkondicionáló automatikusan
kikapcsol. A légkondicináló leengedésére
vonatkozó utasításokat lásd „A lokális
légkondicináló ápolása” c. szakaszban.
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Speed
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ÜZEMMÓD LEÍRÁSA
Üzemmódok:
1. Nyomja meg és engedje el a MODE (üzemmód)

gombot, amíg nem látja, hogy a kívánt beállítás
szimbóluma villog

2. Válassza a Cooling (Hűtés), Dry (Szárítás) vagy a
Fan Only (Csak ventilátor) üzemmódot.

• Cooling- Hűti a helyiséget. Nyomja meg a FAN
SPEED (ventilátorsebesség) gombot, hogy
kiválassza az Auto (automatikus), High (magas),
Mid (közepes) vagy Low (alacsony) sebességet.
Nyomja meg a fel vagy le Adjust (beállító)
gombot a hőmérséklet beállításához.

• Dry- Szárítja a helyiséget. A légkondicionáló
automatikusan kiválasztja a hőmérsékletet. A
ventilátor csak Alacsony sebességen működik.

MEGJEGYZÉS: A szárítás mód nem használható a
helyiség hűtésére.

• Fan Only- Csak a ventilátor működik. Nyomja
meg a FAN SPEED (ventilátorsebesség)
gombot, hogy kiválassza a High (magas), Mid
(közepes) vagy Low (alacsony) sebességet.

MEGJEGYZÉS: Az automatikus ventilátorsebesség
nem választható ki a Fan Only (csak ventilátor)
üzemmódban.

Ventilátorsebesség
1. Nyomja meg és engedje el a FAN SPEED

(ventilátorsebesség) gombot a kívánt
ventilátorsebesség kiválasztásához.

2. Válassza az Auto (automatikus), High (magas),
Mid (közepes) vagy Low (alacsony) sebességet.

• Auto-automatikusan vezérli a
ventilátorsebességet a helyiség aktuális
hőmérsékletétől és a hőmérséklet-szabályozó
beállításaitól függően.

MEGJEGYZÉS: Az automatikus ventilátorsebesség
nem választható ki a Fan Only (csak ventilátor)
üzemmódban.

• High-a maximális hűtéshez

• Mid-A normál hűtéshez

• Low-a minimális hűtéshez

Szűrő visszaállítása
1. Amikor világít a Filter Reset (szűrő visszaállítása)

jelzőfény, akkor vegye ki, tisztítsa meg és cserélje
ki a levegőszűrőt. Lásd: „A levegőszűrő tisztítása”
c. részt.

2. Nyomja meg és engedje el a FILTER RESET
(szűrő visszaállítása) gombot a levegőszűrő
cseréje után.

MEGJEGYZÉS: A ventilátor 360 órányi működése
után felgyullad a szűrő jelzőfény. 180 óráig világít
vagy amíg meg nem nyomja a FILTER RESET
(szűrő visszaállítása) gombot. 180 óra után
automatikusan kikapcsol.

Szoba
• Nyomja meg a fel beállító gombot a hőmérséklet

növeléséhez. Nyomja meg a fel beállító gombot
egyszer, hogy a beállított hőmérséklet 1 °C-kal
növekedjen, vagy nyomja meg kétszer, hogy 2 °C-
kal növekedjen..

• Nyomja meg a le beállító gombot a hőmérséklet
csökkentéséhez. Nyomja meg a le beállító
gombot egyszer, hogy a beállított hőmérséklet 1
°C-kal csökkenjen, vagy nyomja meg kétszer,
hogy 2 °C-kal csökkenjen. 



MEGJEGYZÉSEK:
• A Hűtés üzemmódban a hőmérséklet 18°C és

32°C között állítható.
• Csak ventilátor üzemmódban a hőmérséklet nem

állítható.
• A hőmérséklet kijelzőjének °C és °F közötti

átváltásához nyomja meg egyszerre a fel és le
beállító gombokat.

Óra funkció
Beállíthatja a valós idejű órát, ha egyszerre
megnyomja a Timer On (Időkapcsoló be) és Timer
Off (Időkapcsoló ki) gombokat a vezérlőpulton, vagy
a Clock (Óra) gombot a távirányítón. Nyomja meg a
fel vagy le beállító gombot, hogy megkapja a helyes
időt. Nyomja meg a Timer On (Időkapcsoló be) és
Timer Off (Időkapcsoló ki) gombokat egyszerre, és
beállításra kerül a valós idő.

Időkapcsoló be/ki
Állítsa be a valós időt, hogy bekapcsolja a
légkondicionálót.

1. Nyomja meg a Timer On (Időkapcsoló be)
gombot, és az „On 12:00" elkezd villogni.

2. Nyomja meg a fel vagy le beállító gombot, hogy
megkapja a kívánt időt a készüléken.

• Nyomja meg a fel vagy le beállító gombot
egyszer, hogy az idő beállítása 1 perccel
növekedjen vagy csökkenjen.

• Nyomja meg és másfél másodpercig tartsa
lenyomva a fel vagy le beállító, hogy az idő
beállítását 10 perccel növelje vagy csökkentse.

• Nyomja le és tartsa hosszabb ideig lenyomva a
fel vagy le beállító gombot, hogy 1 órával
növelje vagy csökkentse az idő beállítását.

3. Amikor az LCD-n megjelenik a kívánt idő, nyomja
meg a TIMER ON (időkapcsoló be) gombot, és
erősítse meg, és az Időkapcsoló "ON" (be) jelzés
villogása abbamarad, és látható marad a kívánt
idő.

4. Miután a kívánt idő megjelent 5 másodpercre, az
óra jelenik meg az LCD-n.

MEGJEGYZÉS: a a TIMER ON (időkapcsoló be)
gomb megnyomása után nem 10 másodpercen belül
nem állítja be az időt, akkor a vezérlő automatikusan
kilép a TIMER ON (időkapcsoló be) üzemmódból.

A Bekapcsolási időzítő beállítás törlése
Nyomja meg ismét a Timer On (időkapcsoló be)
gombot, és a jelző eltűnik, és kilép a Timer On
üzemmódból.

MEGJEGYZÉS: Hasonló a Timer Off (időkapcsoló
ki) beállításához. A készüléket automatikusan
kikapcsoltathatja a kívánt időben.

Gyorshűtés üzemmód
Gyors hűtéshez használatos. A légkondicionáló
automatikusan High (magas) sebességre állítja be a
ventilátort, a hőmérsékletet pedig 18 °C-ra.

MEGJEGYZÉS: A 6. érzék üzemmód nem működik
a Rapid Cool (Gyorshűtés) funkció kiválasztásakor.

1. Nyomja meg a Rapid Cool (Gyorshűtés) gombot.
A légkondicionáló automatikusan High (magas)
sebességre állítja be a ventilátort, a hőmérsékletet
pedig 18 °C-ra.

2. A Rapid Cool üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg bármelyik gombot a Timer On/Off
(időkapcsoló be/ki) és a Swing (lengés) gomb
kivételével.

33



34

A TÁVIRÁNYÍTÓ TÁROLÁSA,
ÉS HASZNÁLATI TIPPEK
Az elemek behelyezése
Az elemtartó fedelét a nyíl irányában vegye le.
Helyezze be az új elemeket, ügyelve arra, hogy az
elemen látható (+) és (-) jelek megfelelő helyre
kerüljenek.
A fedelet tolja vissza a helyére.

MEGJEGYZÉS:
• 2 db LR03 AAA (1,5 V) elemet használjon. Ne

használjon újratölthető elemeket.
Amikor a kijelző elhalványul, az elemeket cserélje
ki ugyanolyan típusú új elemekre.

• Ha a cserét 1 percen belül elvégzi, a távirányító
eredeti alapbeállítása megmarad. Azonban ha az
elemek kicserélése 3 percnél tovább tart, minden
alapbeállítás törlésre kerül, és az időzítő kijelzőjén
zéró látható.

Az elemek eltávolítása
Az elemtartó fedelét a nyíl irányában vegye le.
Nyomja meg az elem pozitív pólusát enyhén az
ujjaival, majd húzza ki az elemeket a rekeszből.
Mindezt csak felnőttek végezhetik, gyermekek
számára tilos az elemek kivétele a távirányítóból a
lenyelés veszélyének megelőzése érdekében.

Az elemek hulladékba helyezése
Kérjük, az elemeket erre szakosodott közeli
gyűjtőhelyen helyezze az előírt módon hulladékba.



A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA
MEGJEGYZÉS: A távirányító külső megjelenése
változhat.

MEGJEGYZÉSEK:
• A távirányítót két darab (mellékelt) AAA elem

működteti. Az elemeket 6 hónapos használat
után, vagy amikor a távirányító működése kezd
gyengülni, cserélje ki.

• Ha a légkondicionálót a távirányítóval kívánja
működtetni, mutasson rá maximum 7 m-es
távolságból a távirányítóval a jelfogóra.

Be- vagy kikapcsolás
Nyomja meg a POWER gombot.

Az üzemmód kiválasztása
1. Nyomja meg és engedje el a MODE (üzemmód)

gombot, amíg nem látja, hogy a kívánt beállítás
szimbóluma villog.

2. Válassza a Cooling (Hűtés), Dry (Szárítás) vagy a
Fan Only (Csak ventilátor) üzemmódot.

• Cooling- Hűti a helyiséget. Nyomja meg a Fan
(ventilátor) gombot, hogy kiválassza az Auto
(automatikus), High (magas), Mid (közepes)
vagy Low (alacsony) sebességet. Nyomja meg a
fel vagy le Adjust (beállító) gombot a
hőmérséklet beállításához.

• Dry- Szárítja a helyiséget. A légkondicionáló
automatikusan kiválasztja a hőmérsékletet. A
ventilátor csak Alacsony sebességen működik.

MEGJEGYZÉS: A szárítás mód nem használható a
helyiség hűtésére.

• Fan Only- Csak a ventilátor működik. Nyomja
meg a FAN (ventilátor) gombot, hogy kiválassza
a High (magas), Mid (közepes) vagy Low
(alacsony) sebességet.

MEGJEGYZÉS: Az automatikus ventilátorsebesség
nem választható ki a Fan Only (csak ventilátor)
üzemmódban.
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FUNKCIÓ LEÍRÁSA
Hatodik érzék üzemmód
A légkondicionáló automatikusan beállítja a Cooling
(Hűtés) vagy Dry (Szárítás) üzemmódot a helyiség
hőmérsékletétől függően, illetve beállítja a
célhőmérsékletet.

Az üzemmódot és a hőmérsékletet a belső
hőmérséklet határozza meg.

Csak hűtő modellek

MEGJEGYZÉS: Hatodik érzék üzemmódban a
hőmérséklet, légáramlás és irány kontrollálása
automatikus. Maximum 2 °C csökkenés vagy
növekedés azonban beállítható a távirányítóval, ha
még mindig kényelmetlenül érzi magát.

1. Nyomja meg a Hatodik érzék gombot.

2. A Csak ventilátor üzemmódban nyomja meg a
Fan (Ventilátor) gombot a High (magas), Mid
(közepes) vagy Low (alacsony) kiválasztásához.

Gyors hűtés
Gyors hűtéshez használatos. A légkondicionáló
automatikusan High (magas) sebességre állítja be a
ventilátort, a hőmérsékletet pedig 18°C-ra.

MEGJEGYZÉS: A 6. érzék üzemmód nem működik
a Rapid Cool (Gyorshűtés) funkció kiválasztásakor.

1. Nyomja meg a Rapid Cool (Gyorshűtés) gombot.
A légkondicionáló automatikusan High (magas)
sebességre állítja be a ventilátort, a hőmérsékletet
pedig 18 °C-ra.

2. A Rapid Cool üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg bármelyik gombot a Timer On/Off
(időkapcsoló be/ki) és a Swing (Elforgatás) gomb
kivételével.

Ventilátorsebesség
1. Válassza ki a kívánt ventilátorsebességet.

• Auto-automatikusan vezérli a
ventilátorsebességet a helyiség aktuális
hőmérsékletétől és a hőmérséklet-szabályozó
beállításaitól függően.

MEGJEGYZÉS: Az automatikus ventilátorsebesség
nem választható ki a Fan Only (csak ventilátor)
üzemmódban.

• High - a maximális hűtéshez

• Mid - a normál hűtéshez

• Low - a minimális hűtéshez

Szoba
• Nyomja meg a plusz gombot a hőmérséklet

növeléséhez. Nyomja meg a plusz gombot
egyszer, hogy a beállított hőmérséklet 1°C-kal
növekedjen, vagy nyomja meg kétszer, hogy 2°C-
kal növekedjen.

• Nyomja meg a mínusz gombot a hőmérséklet
csökkentéséhez. Nyomja meg a mínusz gombot,
hogy a beállított hőmérséklet 1 °C-kal csökkenjen,
vagy nyomja meg kétszer, hogy 2°C-kal
csökkenjen.

MEGJEGYZÉSEK:
• A Hűtés üzemmódban a hőmérséklet 18°C és

32°C között állítható.
• Csak ventilátor üzemmódban a hőmérséklet nem

állítható.

Beltéri
hőmérséklet Üzemmód Célhőmérséklet

26°C vagy alatta SZÁRÍTÁS

3 perc működés
után a

szobahőmérséklet
1,5°C-kal csökken

26°C felett HŰTÉS 26°C
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Alvás üzemmód
Nyomja meg a Sleep (Alvás) gombot a távirányítón,
a készülék alvás üzemmódban működik, és a
ventilátor sebessége automatikusan alacsonyra kerül
beállításra.

MEGJEGYZÉSEK:
• A Hűtés üzemmódban, ha az aktuális

szobahőmérséklet 26 °C vagy magasabb, akkor a
beállított hőmérséklet nem változik az Alvás mód
aktiválásakor, egyébként az első órában a
hőmérséklet automatikusan nő 1 °C-kal.

• A beállított hőmérséklet nem növekszik az Alvás
mód utolsó 7 órájában.

1. Nyomja meg a MODE (üzemmód) gombot a Hűtés
vagy Szárítás kiválasztásához.

MEGJEGYZÉS: Az Alvás mód nem választható ki,
amikor a Csak ventilátor van kiválasztva.

2. Nyomja meg a Fan (Ventilátor) gombot.

3. Nyomja meg a vagy gombot a
hőmérséklet beállításához.

4. Nyomja meg a SLEEP (alvás) gombot. A Be/Ki
jelzés villog 10 másodpercig, és a kezelőpanel
kijelzőjén lévő fények 5 másodperc elteltével
elhalványodnak.

MEGJEGYZÉSEK:
• Alvás üzemmódban beállítható a hőmérséklet és a

légáram iránya.
• Az Alvás üzemmód kikapcsolásához nyomja meg

a MODE 8üzemmód), ON/OFF (be/ki), 6th SENSE
(6. érzék), JET vagy SLEEP (alvás) gombot újra,
vagy várjon 8 órát, hogy a légkondicionáló
automatikusan kikapcsoljon.

A légáramlás irányának módosítása
A távirányítón vagy a kezelőlapon
A SWING (Elforgatás) gomb benyomásával
módosítsa a függőleges légáramlás irányát. Nyomja
meg ismét a légáram zsalus ablakának kívánt
légáramirányban való megállításához.

Normál hangok
Amikor a légkondicionáló működése rendben zajlik, a
következő fajta hangok hallhatók:
• A ventilátorból áramló levegő hangja.
• A termosztátciklus kattanásai.
• A falak vagy az ablakok rossz megépítéséből

eredő rezgések vagy zajok.
• Magas felhangú zümmögés vagy lüktetés zaja,

amit a modern, nagy teljesítményű
kompresszorciklus ki-bekapcsolása okoz.
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KARBANTARTÁS
Víz leengedése a légkondicionálóból
(összhangban a Víztartály megtelt jelzéssel „A
lokális légkondicionáló elindítása” cím alatt.)

1. A légkondicionáló kikapcsolásához nyomja meg
az ON/OFF (BE/KI) gombot.

2. Húzza ki a légkondicionáló hálózati kábelét vagy
áramtalanítsa.

3. Vigye a készüléket óvatosan és stabilan fogva
egy folyóval ellátott helyre vagy kültérbe a víz
leeresztéséhez. Ne mozgassa a készüléket,
mielőtt a vizet teljesen ki nem eresztette.

4. Húzza ki a másodlagos lefolyódugót, és teljesen
ürítse ki a vizet.

5. Vegye le az elsődleges lefolyócsövet a
lefolyócső szorítókapcsáról. Vegye le a
lefolyócső dugóját az elsődleges lefolyócső
végéről, és teljesen ürítse ki a vizet.

MEGJEGYZÉS: Ha a légkondicionálót használat
után tárolni fogja, lásd a „Használat utáni tárolás”
címszót.

6. Illessze vissza a lefolyócső dugóját és a
másodlagos lefolyódugót.

7. Tegye vissza az elsődleges lefolyócsövet a
lefolyócső szorítókapcsára.

8. Tegye a helyére a légkondicionálót.
9. Dugja vissza a légkondicionáló hálózati

vezetékét, vagy helyezze áram alá.
10. A légkondicionáló elindításához nyomja meg az

ON/OFF (BE/KI) gombot.

A légszűrő tisztítása
1. A légkondicionáló kikapcsolásához nyomja meg

az ON/OFF (BE/KI) gombot.
2. Nyissa ki a szűrőlap ajtaját a légkondicionáló

hátoldalán, és emelje ki.
3. Vegye ki a légszűrőt a szűrőlap ajtajából.
4. A szűrőt porszívó segítségével tisztítsa meg. Ha

a szűrő nagyon koszos, mossa át enyhe
mosószeres melegvízzel.

MEGJEGYZÉS: Ne mossa mosogatógépben a
szűrőt, illetve ne használjon hozzá kémiai
tisztítószert.

5. Mielőtt visszatenné a szűrőt, teljesen szárítsa
meg, mert így érhet el maximális hatékonyságot.

6. Illessze vissza a légszűrőt a szűrőlap ajtajába.
7. Tegye vissza a szűrőlap ajtaját.
8. A légkondicionáló elindításához nyomja meg az

ON/OFF (BE/KI) gombot.

A készülék külső tisztítása
1. Húzza ki a légkondicionáló hálózati kábelét vagy

áramtalanítsa.
2. Vegye ki a légszűrőt, és külön tisztítsa meg.

Lásd „A légszűrő tisztítása” című részt.
3. Puha nedves ruhával törölje át a légkondicionáló

külső felületét.
4. Dugja vissza a légkondicionáló hálózati

vezetékét, vagy helyezze áram alá.
5. A légkondicionáló elindításához nyomja meg az

ON/OFF (BE/KI) gombot.

Használat utáni tárolás
1. Engedje le a vizet (lásd a “Víz leengedése a

légkondicionálóból” c. részt)
2. Üzemeltesse a légkondicionálót Fan Only (Csak

ventilátor) üzemmódba állítva kb. 12 óra
hosszáig, hogy kiszárítsa a készüléket.

3. Húzza ki légkondicionáló hálózati vezetékét.
4. Vegye le a rugalmas elszívó csövet, majd a

légkondicionálót tárolja tiszta, száraz helyen.
Lásd a “Szerelési utasítások” című részt.

5. Vegye le az ablakkészletet, majd a
légkondicionálót tárolja tiszta, száraz helyen.
Lásd a “Szerelési utasítások” című részt.

6. Vegye ki a szűrőt, és tisztítsa meg. Lásd “A
légszűrő tisztítása” című részt.

7. Tisztítsa meg a légkondicionáló külső felületét.
Lásd “A készülék külső tisztítása” című részt.

8. Tegye vissza a szűrőt.
9. Vegye ki az elemeket, majd a

légkondicionálóhoz tartozó távirányítót tárolja
tiszta, száraz helyen.

A. Másodlagos lefolyódugó
B. Lefolyócső dugója
C. Lefolyócső szorítókapcsa
D. Elsődleges lefolyócső

A. Szűrőlap ajtaja
B. Légszűrő
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HIBAELHÁRÍTÁS

Hiba Elemzés

A légkondicionáló
nem működik

• A hálózati kábel nincs bedugva a konnektorba. Csatlakoztassa egy földelt aljzatba.
Lásd az “Elektromos követelmények” című részt.

• Kioldott egy háztartási biztosíték vagy egy áramköri megszakító. Cserélje ki a
biztosítékot, vagy állítsa vissza az áramköri megszakítót. Lásd az “Elektromos
követelmények” című részt.

• Nem nyomta meg az On/Off (Be/Ki) gombot. Nyomja meg az ON/OFF (BE/KI)
gombot.

• Nincs helyi áramszolgáltatás. Várja meg, amíg helyreáll az áramszolgáltatás.
• A nem megfelelő kapacitású késleltető biztosíték vagy áramköri megszakító van

használatban. Cserélje ki megfelelő kapacitásúra a késleltető biztosítékot vagy az
áramköri megszakítót. Lásd az “Elektromos követelmények” című részt.

A légkondicionáló
miatt kiolvad a
biztosíték, vagy kiold
az áramköri
megszakító

• Túl sok készüléket használnak ugyanazon az áramkörön. Áramtalanítsa vagy
helyezze át az ugyanazon áramkörön működő készülékeket.

• Ön a légkondicionálót kikapcsolás után túl hamar próbálja újraindítani. A
légkondicionáló kikapcsolása után várjon legalább 3 percig, mielőtt megpróbálná
újraindítani.

• Ön üzemmódot váltott. A légkondicionáló kikapcsolása után várjon legalább 3 percig,
mielőtt megpróbálná újraindítani a készüléket.

Úgy látszik, hogy a
légkondicionáló túl
sokat üzemel

• Nyitva van ajtó vagy ablak? Tartsa bezárva az ajtókat és az ablakokat.
• Hűtés üzemmódban: A légkondicionáló erősen zsúfolt helyiségben áll, vagy

hőtermelő készülékeket használnak a helyiségben. Főzés vagy fürdés közben
használjon páraelszívó ventillátort és igyekezzen, hogy a nap legmelegebb
szakában ne használjon hőtermelő készülékeket. A lokális légkondicionálók
kialakításuk révén egy-egy helyiség körülhatárolt területeinek biztosítanak kiegészítő
hűtést. A használat szerinti helyiség nagyságától függően lehet, hogy nagyobb
kapacitású légkondicionálóra van szükség.

A légkondicionáló
csak rövid ideig
működik, de a
helyiség nem hűvös

• A hőmérsékletet a szobahőmérséklethez közeli értékre állították be. Csökkentse a
beállított hőmérsékletet. Lásd az “Üzemmód leírása” c. részt.

A légkondicionáló
működik, nem hűt

• Elkoszolódott a szűrő, vagy eldugult a szeméttől. Tisztítsa meg a szűrőt.
• Valami elzárja a levegőkimenetet. Tisztítsa meg a levegőkimenetet.
• A beállított hőmérséklet nem kompatibilis. Hűtés üzemmódban: a beállított

hőmérséklet túl magas. Csökkentse a beállított hőmérsékletet.

A légkondicionáló túl
gyakran kapcsol be
és ki

• A légkondicionáló mérete nem felel meg a használat szerinti helyiségnek. Ellenőrizze
a lokális légkondicionáló hűtő/fűtő képességét. A lokális légkondicionálók
kialakításuk révén egy-egy helyiség körülhatárolt területeinek biztosítanak kiegészítő
hűtést/fűtést.

• Elkoszolódott a szűrő, vagy eldugult a szeméttől. Tisztítsa meg a szűrőt.
• Hűtési üzemmódban: Túl meleg van a szobában, vagy túl nagy a páratartalom (nyílt

edényben való ételkészítés, zuhany stb.). Ventillátor segítségével szívja ki a meleget
vagy a párát a helyiségből. Törekedjen arra, hogy a nap legmelegebb részében ne
használjon hőtermelő készülékeket.

• Elzáródtak a szabályozó zsaluk. Tegye olyan helyre a légkondicionálót, ahol a
szabályozó zsalukat nem akadályozza függöny, sötétítő, bútor stb.

• A külső hőmérséklet 18 °C alá esett. Ne próbálja meg hűtés üzemmódban
üzemeltetni a légkondicionálót, amikor a külső hőmérséklet 18 °C alatt van.

Mielőtt szerelőt hívna, próbálja meg az alábbi javaslatok követésével külső segítség nélkül saját maga
megoldani a problémát.
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Az elhelyezéssel kapcsolatos követelmények

MEGJEGYZÉSEK:
• A rugalmas elszívócső lehetővé teszi, hogy a

légkondicionálót ablakoktól vagy ajtóktól 60-163
cm közötti távolságra telepítsék.

• A lokális légkondicionálók kialakításuk révén egy-
egy helyiség körülhatárolt területeinek
biztosítanak kiegészítő hűtést.

• A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében a
visszatérő levegő kimenete és a fal vagy bármely
más tárgy között legalább 60 cm legyen.

• Ne zárja el a levegő kimenetét.
• Biztosítsa egy földelt aljzat könnyű elérését.

Elektromos követelmények
• A lokális légkondicionáló készüléket

csatlakoztassa 220-240 V / 50 Hz, 20 A
jellemzőjű, biztosítékkal ellátott, földelt aljzathoz.

• Ajánlatos időkésleltető biztosítékot vagy
időkésleltető áramköri megszakítót használni.

• Minden vezeték bekötése képesített villanyszerelő
dolga, akinek a helyi és országos villamossági
előírások szerint kell eljárnia. Ha bármilyen
kérdése lenne, forduljon képesített
villanyszerelőhöz.

A hálózati vezeték használata:
Dugja egy földelt aljzatba a hálózati tápvezetéket.

MEGJEGYZÉSEK:
• A megsérült hálózati vezetéket nem szabad

megjavítani, hanem a termék gyártójától
beszerzett új hálózati vezetékre ki kell cserélni.

SZERELÉSI UTASÍTÁSOK
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A légkondicionáló kicsomagolása
A csomagolóanyagok eltávolítása
• Távolítsa el a csomagolóanyagokat, és gondoskodjon hulladékba helyezésükről/újrahasznosításukról.

A légkondicionáló bekapcsolása előtt távolítsa el a felületeiről a szalagokat és a ragasztó maradványait.
A ragasztószalagra dörzsöljön az ujjaival egy kis folyékony mosószert. Törölje le meleg vízzel, és szárítsa
meg.

• Ne használjon éles eszközöket, dörzsölő alkoholt, tűzveszélyes folyadékokat vagy durva tisztítószereket a
szalag vagy ragasztó eltávolításához. Az ilyen jellegű termékek kárt tehetnek a légkondicionáló felületében.

A lokális légkondicionáló felszerelése
Az elszívócső és az adapter beszerelése
1. Gurítsa a légkondicionálót a kiválasztott helyre.

Lásd “Az elhelyezéssel kapcsolatos
követelmények” című részt.

2. Helyezze a csőadaptert a nyílásába, a
légkondicionáló hátulján.

3. Csúsztassa le a cső helyére rögzítéséhez.
4. nyissa ki az ablakot, tegyen be másik

elszívófúvókát

5. Húzza ki az elszívócsőt, és zárja be az ablakot,
amennyire lehet, hogy megfogja az elszívócsőt.

BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

A. Párologtató levegőbevezetése
B. Csőadapter
C. Rugalmas elszívócső
D. Elszívó ablakadapter
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VEVŐSZOLGÁLAT
Mielőtt a Vevőszolgálathoz fordulna:
1. A “Hibakeresés” című részben foglaltak alapján

próbálja saját maga megoldani a problémát.
2. Kapcsolja ki, majd ismét be a készüléket, és

ellenőrizze, hogy megszűnt-e a probléma.

Akkor forduljon a Vevőszolgálathoz, ha a
probléma a fenti ellenőrzések elvégzése után
sem szűnik meg.
Az alábbiakat kell megadnia :
• a probléma rövid leírása;
• a légkondicionáló pontos típusa;
• a készülék hátulján található szerviz szám (ez a

szám az adattáblán látható Service szó után áll).
A szerviz szám a garanciafüzetben is
megtalálható;

• az Ön teljes címe;
• az Ön telefonszáma.

Javítási munkák szükségessége esetén forduljon a
Vevőszolgálathoz (itt garantált az eredeti
alkatrészek használata és a szakszerű javítás).
Itt be kell majd mutatnia az eredeti számlát.

A fenti utasítások be nem tartása kockázatot
jelenthet a termék biztonságára és minőségére
nézve.
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