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TÁVSZABÁLYZÓ

Kezelési útmutató

Kérjük, hogy használatbavétel elõtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót

Elolvasás után õrizze meg, mert késõbb is hasznos információkat találhat benne.
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Tartalomjegyzék
A távszabályzó kb. 8 méter maximális távolságról
vezérli a beltéri egységet, ha annak infra vevõjére céloz.
Egy csipogás jelzi a sikeres vételt.

A távszabályzó elhelyezése

8m

FIGYELEM

Gyõzõdjön meg arról, hogy a távszabályzó és a beltéri egység
között nincs olyan akadály, ami az optikai rálátást gátolja.
A távszabályzót óvja attól, hogy folyadék kerüljön bele, 
közvetlen napsütés vagy sugárzó hõ érje.
Ne hagyja, hogy a beltéri egység infra vevõjét 
közvetlen napsütés érje, mert ilyenkor hibás mûködés fordulhat elõ.
Függönnyel árnyékolja a helyiséget.
Ha más berendezés is reagál a légkondicionáló távszabályzójára,
azt helyezze át.

A távszabályzóba 2 db AAA típusú alkáli 
elemet tegyen.
.

(1) Az elemek behelyezéséhez tolja el az elemtartó fedelét
(2) Helyezze be az elemeket, közben ügyeljen

a (+és -) jelzésekre, majd tegye vissza a fedelet.
(3) Az elemek cseréjéhez a fenti módszert 

kövesse.

Ha az elemeket eltávolítja,
a távszabályzó minden Ön által programozott.
beállítást elveszít és a gyárilag
beállított értékekre áll vissza.

MEGJ:

Az elemek behelyezése, cseréjes

.
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Modell

A legalacsonyabb
feszültség

Üzemi feszültség

R51I15/BG(C)E, R51I16/BG(C)E,

-5 C- 60 C (                     )

8m (ha az elem 3.0 voltos új,
akkor felmehet 11m-ig)

3.0V (2 db AAA típusú elem)

2.0V

~

A távszabályzó mûszaki adatai

1. Üzemmódok: AUTO, COOL, DRY, HEAT (Csak hõszivattyús
modelleknél), és FAN.

2. Idõzítés beállítás 24 óra.

3. Beállítható szobahõmérséklet  :           17 C- 30 C(62 F- 88 F).

4. LCD (Folyadék kristályos kijelzõ)

5. Háttér világítás.

O O

Környezeti hõmérséklet

Hatótávolság

Jellemzõk

Üzemmód gombokFIGYELEM

Elem csere esetén mindkét elemet cserélje új példányra.
Vegye ki az elemeket, ha a távszabályzót 2-3 hónapig nem 
használja.
Az elhasznált elemeket ne a szemétbe, hanem egy erre 
rendszeresített gyûjtõ helyre vigye., környezetvédelmi okok miatt.

1 TEMP Hõmérséklet növelés gomb
Nyomja meg ezt a gombot a hõmérséklet növeléséhez
A beállítható sáv 1 C(2 F) lépésekben    30 C(88 F)-ig.

o o

2 TEMP Hõmérséklet csökkentés gomb
Nyomja meg ezt a gombot a hõmérséklet csökkenéséhez
A beállítható sáv 1 C(2 F) lépésekben    17 C(88 F)-ig.o o

Model: R51I14/BG(C)E,

R51I16/BG(C)E.

Az R51I16/BG(C)E modellnél

a SWING funkció nem lehetséges.

MEGJ.:

A gomb minden megnyomásakor változik az
üzemmód az alábbi sorrendben:

3 MODE gomb

3 4
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MODE FAN SPEED

SWING TIMER ONECONOMY

ON/OFF

TIMER OFFRESET LOCK
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11

SET TEMPERATURE( C)

LED
DISPLAY 4 SWING gomb: (csak néhány modellnél)

A gomb megnyomásával billentheti el a vízszintes
zsalut..

5

6

RESET gomb
A RESET gomb megnyomása után minden
beállítható érték a gyári alapbeállításra
áll vissza.

7

ON/OFF gomb
Ezzel lehet a légkondicionálót ki/ be 
kapcsolni.

MEGJ: A csak hûtõ modellek esetén a fûtés üzemmód nem érhetõ el.

AUTO COOL DRY HEAT FAN

A ventilátor sebességet állítja 4 lépésben.
Auto Low Med High

FAN SPEED gomb

-41 F- 140 F
O O

MEGJ.:
Beállított hõmérséklet kijelzés:

Celsius skála ( C):

Fahrenheit skála ( F):

R51I14/BG(C)E, R51I16/BG(C)E.

R51I13/BG(C)E, R51I15/BG(C)E, .R51I17/BG(C)E

R51I13/BG(C)E, R51I14/BG(C)E,

12

R51I17/BG(C)E.

TIMER ON gomb8

Nyomja meg a gombot a bekapcsolási késleltetés
beállításához. a gomb minden megnyomásakor 
30 perccel nõ a késleltetés. Ha eléri a 10:00-t, utána
minden gombnyomás 60 perccel növeli a késleltetés 
idejét. A késleltetés törléséhez csak, állítsa  
az értéket 0:00-ra.

9 ECONOMY (Elalvás) gomb
Nyomja meg a gombot az energia takarékos üzemmódba
lépéshez. Újbóli megnyomáskor törli ezt az üzemmódot.
Ez az üzemmód csak COOL, HEAT és AUTO 
üzemmódokon belül használható.
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üzemmód gombok (folytatás)

TIMER OFF gomb

LOCK gomb

5 6

Modell: R51I13/BG(C)E,

R51I15/BG(C)E.

R51I15/BG(C)E

modelleken nincs SWING

funkció.

Megj:

TEMP

AUTO
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DRY

HEAT

FAN

HIGH

MED

LOW

MODE FAN SPEED

SWING TIMER ONECONOMY

ON/OFF

TIMER OFFRESET LOCK

SET TEMPERATURE( F)

LED
DISPLAY

MEGJ: Amikor a légkondicionáló energia takarékos
üzemmódban mûködik, ez az üzemmód, bármelyik gomb
megnyomása esetén törlõdik.

10

Nyomja meg ezt a gombot az automata kikapcsolási
késleltetéshez. A gomb minden megnyomásakor
30 perccel nõ az idõzítés egészen 10 óráig, utána
1 órás lépésekben nõ egészen 24 óráig. Az idõzítés
törléséhez egyszerûen állítson be
0.0. értéket.

11

Ha megnyomja a süllyesztett LOCK gombot, 
minden beállítást zárol és a távszabályzó nem fogad el
a LOCK-on kívül semmilyen más parancsot. A zárolás 
feloldásához nyomja meg ismét a LOCK gombot.
Ezt akkor használja, ha meg akarja akadályozni a
beállított adatok véletlenszerû megváltoztatását.
Ha ez a funkció aktív, a kijelzõn megjelenik a
LOCK ikon.

TIMER ON OFF

SET TEMPERATURE

TRANSMISSION (adás kijelzõ): Ez a kijelzõ villan 

Hõmérséklet + idõzítés kijelzõ

VENT. SEBESSÉG kijelzõ

ÜZEMMÓD kijelzõ

KI/BE kijelzõ

egyet, ha a távszabályzó jelet ad a beltéri egység felé.
.

Az aktuális üzemmódot jelzi beleértve az AUTOMATA,

HÛTÉS, PÁRÁTLANÍTÁS, FÛTÉS (csak hõszivattyús
modelleknél) és VENTILÁTOR.

A hõmérséklet beállítás lehet 17 C (62 F) tõl
30 C(88 F))-ig. Vagy az idõzítés  (0~24h) kijelzés látható.

Ventilátor üzemmódban semmit sem jelez.

O O

O O

Ez akkor jelenik meg, ha a légkondicionáló
be van kapcsolva.

A választott vent. sebességet mutatja: AUTO, MED,

semmit nem jelez. Ha AUTO vagy DRY üzemmódot 
a kijelzõ semmit sem jelez.

HIGH és LOW. Ha automata vent. sebességet állított be,

A kijelzõnek ez az ikonja mutatja az idõzítõ
állapotát. Ha csak a bekapcsolási késleltetés van beállítva
akkor TIMER ON. Ha csak a kikapcsolási késleltetés van beállítva
akkor TIMER OFF. Ha mindkét késleltetés be van állítva akkor
TIMER ON-OFF felirat látszik, ami azt jelenti, hogy
a ki és bekapcsolási idõzítés is be van állítva.

LOCK kijelzést lát, ha megnyomja a LOCK gombot.  
Nyomja meg ismét a LOCK gombot és a kijelzés eltûnik.

ÜZEMMÓD (ventilátor mód)

IDÕZÍTÉS kijelzõ

ZÁR kijelzõ

A kijelzõ ikonjai

Ennek megnyomásával kikapcsolhatja a beltéri
egységen levõ LED kijelzõt.

LED Display gomb12
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SET TEMPERATURE( F)
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Ezzel a gombbal aktiválhatja FOLLOW ME funkciót.
Amikor a Follow Me funkciót aktiválja, a távszabályzó
3 percenként jelzi a beltéri egységnek a távszabályzó
környékén mért hõmérsékletet. Így ehhez képest
szabályozza a hõmérsékletet. A funkció kikapcsolásához
nyomja meg mégegyszer a Follow Me gombot.
A Follow Me funció nem érhetõ el
DRY és FAN üzemmódban.
Az üzemmód megváltoztatása, vagy a készülék 
ki/be kapcsolása törli a FOLLOW ME funkciót.

FOLLOW ME gomb

Modell: R51I17/BG(C)E

13

14

Ezzel aktiválhatja az ion generátort
ami segít megtisztítani a levegõt a portól
és egyéb szennyezõ anyagoktól.

14 ION gomb
9
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5 6
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Ezzel a gombbal aktiválhatja FOLLOW ME funkciót.
Amikor a Follow Me funkciót aktiválja, a távszabályzó
3 percenként jelzi a beltéri egységnek a távszabályzó
környékén mért hõmérsékletet. Így ehhez képest
szabályozza a hõmérsékletet. A funkció kikapcsolásához
nyomja meg mégegyszer a Follow Me gombot.
A Follow Me funció nem érhetõ el
DRY és FAN üzemmódban.
Az üzemmód megváltoztatása, vagy a készülék 
ki/be kapcsolása törli a FOLLOW ME funkciót.

FOLLOW ME gomb

Modell: R51I17/BG(C)E

13

14

Ezzel aktiválhatja az ion generátort
ami segít megtisztítani a levegõt a portól
és egyéb szennyezõ anyagoktól.

14 ION gomb
9
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Hûtés /Fûtés/Ventilátor üzemmód

MODE

TEMP

FAN SPEED

ON/OFF

Csatlakoztassa és kapcsolja be a  
légkondicionálót
1. Nyomja a               gombot és válassza a COOL, HEAT,

(csak hõszivattyús modelleknél) vagy FAN üzemmódot.
2. Nyomja a               gombot és állítsa be a kívánt

hõmérsékletet. A hõmérséklet a következõ
sávban állítható    17 C (62  F) - 30 C    1 C (2 F)-os

3. Nyomja a                         gombot és válassza ki a
ventilátor sebességet  Auto, Low, Med, vagy High.

4. Nyomja a                  gombot és így kapcsolja be
A légkondicionálót.

lépésekben.

Ventilátor üzemmódban a kijelzõn nem jelenik meg a 
hõmérséklet és azt Ön nem is tudja beállítani.
Ebben az üzemmódban csak az
1. 3. és 4. lépéseket lehet végrehajtani.

MEGJEGYZÉS

DRY (párátlanítás)

MODE
TEMP

ON/OFF

Csatlakoztassa a lékondicionálót a hálózathoz
és kapcsolja be. Az OPERATION LED
világít.
1. Nyomja a                gombot és válassza a DRY-t.
2. Nyomja a                gombot és válassza ki a

kívánt hõmérsékletet. A hõmérséklet a következõ
sávban állítható
lépésekben.

3.Nyomja az                 gombot és így kapcsolja be a
légkondicionálót.

17 C (62 F) - 30 C     1 C (2 F)-os

Párátlanítás üzemmódban Ön nem tudja változtatni a
ventilátor sebességet, mivel azt az automatika
szabályozza.

MEGJEGYZÉS

Hogyan használjuk a gombokat

Automata üzemmód

MODE
TEMP

ON/OFF

Csatlakoztassa a lékondicionálót a hálózathoz
és kapcsolja be. Az OPERATION LED
világít.
1. Nyomja a                gombot és válassza a AUTO-t.
2. Nyomja a                gombot és válassza ki a

kívánt hõmérsékletet. A hõmérséklet a következõ
 sávban állítható    17 C(62  F) - 30 C     1 C(2 F)-os
lépésekben.

3. Nyomja az                 gombot és így kapcsolja be a
légkondicionálót.

3

1

2

1. Auto üzemmódban a légkondicionáló logikusan
választja a hûtés, ventilátor, fûtés és párátlanítás
üzemmódokat úgy, hogy érzékeli a beállított és a valós
hõmérsékletet és ezek függvényében
állítja be az optimális üzemmódot.

2. Auto üzemmódban Ön nem tudja megváltoztatni a ventilátor 
sebességet, mivel azt az automatika vezérli.

3. Ha az Auto üzemmód Önnek nem megfelelõ,
Kézzel válassza ki a megfelelõt.

MEGJEGYZÉS

TEMP

AUTO

COOL

DRY

HEAT

FAN

HIGH

MED

LOW

MODE FAN SPEED

SWING TIMER ONECONOMY

ON/OFF

TIMER OFFRESET LOCK

SET TEMPERATURE( C)

LED
DISPLAY

31

2

TEMP

AUTO

COOL

DRY

HEAT

FAN

HIGH

MED

LOW

MODE FAN SPEED

SWING TIMER ONECONOMY

ON/OFF

TIMER OFFRESET LOCK

SET TEMPERATURE( C)

LED
DISPLAY

4

3

1

2

TEMP

AUTO

COOL

DRY

HEAT

FAN

HIGH

MED

LOW

MODE FAN SPEED

SWING TIMER ONECONOMY

ON/OFF

TIMER OFFRESET LOCK

SET TEMPERATURE( C)

LED
DISPLAY

Legyezés (nem minden modellnél)

A SWING gomb megnyomásával tudja állítani a 
zsalut, és ezzel a hideg légáramot fel/le irányban.

1. Ha rövid idõre megnyomja a SWING gombot
a zsalu mozgatást aktiválja, és a zsalu
állásszögét kis lépésekben tudja állítani kb.
6  fok minden gombnyomásra. Folyamatosan
nyomogassa a gombot, a kívánt pozíció eléréséig.

2. Ha a SWING gombot legalább 2 másodpercig
folyamatosan nyomja, az automata legyezés
beidul és a zsalu automatikusan legyez fel/le.
Az automata legyezés leállításához
nyomja meg rövid idõre a SWING gombot.

Amikor a zsalu állásszõgét úgy állítja be, 
hogy az negatív hatással lenne a hûtés/ fûtés
hatékonyságára, az automatika korrigál és
átvált automatikus legyezés
funkcióra.

o

MEGJ:

1

TEMP

AUTO

COOL

DRY

HEAT

FAN

HIGH

MED

LOW

MODE FAN SPEED

SWING TIMER ONECONOMY

ON/OFF

TIMER OFFRESET LOCK

SET TEMPERATURE( C)

LED
DISPLAY
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2
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Legyezés (nem minden modellnél)
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o

MEGJ:

1

TEMP

AUTO

COOL

DRY

HEAT

FAN

HIGH

MED

LOW
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Idõzítés

Nyomja meg a TIMER ON gombot és beállíthatja
a bekapcsolási késleltetést. Nyomja meg a TIMER OFF

gombot és beállíthatja a kikapcsolási késleltetést.

1. Nyomja meg a TIMER ON gombot. A távszabályzó
kijelzõjén TIMER ON, jelenik meg, az utoljára 
beállított késleltetés és "h" látszik 
az LCD kijelzõn. Ilyenkor állítható be a következõ
bekapcsolási késleltetés.

2. Nyomja meg a TIMER ON gombot ismét és 
állítsa be a kívánt bekapcsolási késleltetést
az idõ minden gombnyomásnál 30 perccel nõ,
egészen 10 óráig, utána1 órás lépésekben 24

óráig.

3. Az idõzítés beállítása után fél másodperc 
múlva a távszabályzó átküldi a beállítást 
a beltéri egységnek. Utána kb. 
2 másodperc múlva
a "h" betû eltûnik a kijelzõrõl és helyette a
beállított hõmérséklet látszik az LCD-n.

Bekapcsolási késleltetés

Kikapcsolási késleltetés
1. Nyomja meg a TIMER OFF gombot. A távszabályzó

kijelzõjén TIMER OFF, jelenik meg, az utoljára 
beállított késleltetés és "h" látszik 
az LCD kijelzõn. Ilyenkor állítható be a következõ
kikapcsolási késleltetés.

2. Nyomja meg a TIMER OFF gombot ismét és 
állítsa be a kívánt kikapcsolási késleltetést,
az idõ minden gombnyomásnál 30 perccel nõ
egészen 10 óráig, utána 1 órás lépésekben 24
óráig.

3. Az idõzítés beállítása után fél másodperc 
múlva a távszabályzó átküldi a beállítást 
a beltéri egységnek. Utána kb. 
2 másodperc múlva
a "h" betû eltûnik a kijelzõrõl és helyette a
beállított hõmérséklet látszik az LCD-n.

Az idõzítés funkció beállításakor a beállítható idõzítési idõtartamok
az alábbiak szerint vannak limitálva: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0,

3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13,

14, 15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 és 24.

FONTOS

Egy példa az idõzítés beállításra

TIMER ON

Start

KI

6 órával késõbb

(Automata bekapcsolás)
Automata bekapcsolás akkor elõnyös, amikor
automatikusan be szeretné kapcsoltatni a 
légkondicionálót, mielõtt hazaér. A készülék a 
beállított idõpontban automatikusan bekapcsol.

Hogy a légkondicionáló 6 óra múlva bekapcsoljon.

1. Nyomja meg a TIMER ON gombot. Az utoljára
beállított érték és egy "h" betû jelenik meg 

2. Nyomkodja a TIMER ON gombot, hogy "6:0h" 

jelenjen meg a kijelzõ TIMER ON kijelzõjén.

3.

a kijelzõn.

várjon 0.5 másodpercet és a TIMER ON kijelzõ
villogása leáll, ezzel végzett a beállítással. A
digitális kijelzõ ezután a beállított hõmérsékletet
fogja mutatni.

BEKAPCSOLÁSI IDÕZÍTÉS

Példa:

h

Beállítás

1

2

TEMP

AUTO

COOL

DRY

HEAT

FAN

HIGH

MED

LOW

MODE FAN SPEED

SWING TIMER ONECONOMY

ON/OFF

TIMER OFFRESET LOCK

SET TEMPERATURE( C)

LED
DISPLAY

TIMER ON
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MODE FAN SPEED
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ON/OFF
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SET TEMPERATURE( C)

LED
DISPLAY

TIMER ON
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TIMER OFF

Stop

Be

Beáll.                  10 órával a beállítás után

(Automata kikapcsolás)
A kikapcsolási késleltetés akkor hasznos, ha Ön ki
akarja kapcsolni a légkondicionálót lefekvés után.
A légkondicionáló a beállított idõ lejárta után 
automatikusan kikapcsol.

A beállítást követõ 10 óra után kapcsoljon ki.
1. Nyomja meg a TIMER OFF gombot. A távszabályzó

kijelzõjén TIMER OFF, jelenik meg, az utoljára
beállított késleltetés és "h" látszik 

2. Nyomja meg a TIMER OFF gombot annyiszor, hogy
"10" jelenjen meg az LCD kijelzõn.

3. Az idõzítés beállítása után fél másodperc múlva 
a TIMER OFF felirat villogása megszûnik és
a beállított hõmérséklet jelenik meg az
LCD kijelzõn.

KIKAPCSOLÁS KÉSLELTETÉSE

Példa:

h

TIMER ON OFF

h

Be
Stop

2 órával a
beállítás után

Beáll.

2 órával a programozás után kikapcsol és
a programozás után 10 órával újra bekapcsol.
1. Nyomja meg a TIMER OFF gombot.
2. Nyomja meg a TIMER OFF gombot ismét

és állítson be 2.0h-t a TIMER OFF kijelzõn.

3.

4. Nyomja meg a TIMER ON gombot ismét
és állítson be 10h-t a TIMER ON kijelzõn.

5. Várjon, míg a kijelzõn az elõzõleg
beállított hõmérséklet jelenik meg.

Nyomja meg a TIMER ON gombot.

TIMER OFF TIMER ON

(Be      Stop      Start mûvelet)
Ez akkor hasznos, ha Ön ki szeretné kapcsolni a
légkondicionálót elalvás után, majd reggel ébredés 
elõtt újra bekapcsolni. 
.
Példa:

KOMBINÁLT IDÕZÍTÉS
(KI és BE kapcsolási késleltetés együttes beállítása)

Start

10 órával a
beállítás után

Példa:

BEKAPCS.     KIKAPCS.
(Ki       Start      Stop mûvelet)
Ez akkor hasznos, ha ébredés elõtt kívánja 
bekapcsolni a légkondicionálót és a ház
elhagyásakor kikapcsolni.

Hogy a beállítás után 2 órával bekapcsoljon
és a beállítás után 5 órával kikapcsoljon.

1. Nyomja meg a TIMER ON gombot.
2. Nyomja meg a TIMER ON gombot ismét,

hogy a TIMER ON kijelzõn 2.0h jelenjen meg.

3. Nyomja meg a TIMER OFF gombot.
4. Nyomja meg a TIMER OFF gombot ismét,

hogy a TIMER OFF kijelzõn 2.0h jelenjen meg.
5. Várjon, míg a kijelzõn a beállított hõmérséklet

jelenik meg.

Ki Stop

Start

TIMER ON OFF

h

2 órával a
beállítás után

5 órával a
beállítás után

Beáll.

A   (TIMER ON vagy TIMER OFF) mûveletek szakaszai 
a közvetlenül beállítás aktiválása után 
kezdõdnek..

FIGYELEM!

SLEEP Elalvás (takarékos üzemmód)
Amikor megnyomja az EONOMY SLEEP gombot,
Aktiválja az energia takarékos üzemmódot.
Ez az üzemmód hûtésnél növeli, fûtésnél
csökkenti a hõmérsékletet körülbelül 1 C-al
óránként az elsõ két órában, majd stabilan tartja
a következõ 5 órában, utána a légkondicionáló
kikapcsol. Így a kellemes hõmérsékletet biztosít
és közben energiát takarít meg.

Az ECONOMY/SLEEP funkció csak
hûtés, fûtés, vagy automata
üzemmódban érhetõ el.

MEGJ:

1

TEMP

AUTO

COOL

DRY

HEAT

FAN

HIGH

MED

LOW

MODE FAN SPEED

SWING TIMER ONECONOMY

ON/OFF

TIMER OFFRESET LOCK

SET TEMPERATURE( C)

LED
DISPLAY
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TIMER OFF

Stop

Be

Beáll.                  10 órával a beállítás után

(Automata kikapcsolás)
A kikapcsolási késleltetés akkor hasznos, ha Ön ki
akarja kapcsolni a légkondicionálót lefekvés után.
A légkondicionáló a beállított idõ lejárta után 
automatikusan kikapcsol.

A beállítást követõ 10 óra után kapcsoljon ki.
1. Nyomja meg a TIMER OFF gombot. A távszabályzó

kijelzõjén TIMER OFF, jelenik meg, az utoljára
beállított késleltetés és "h" látszik 

2. Nyomja meg a TIMER OFF gombot annyiszor, hogy
"10" jelenjen meg az LCD kijelzõn.

3. Az idõzítés beállítása után fél másodperc múlva 
a TIMER OFF felirat villogása megszûnik és
a beállított hõmérséklet jelenik meg az
LCD kijelzõn.

KIKAPCSOLÁS KÉSLELTETÉSE

Példa:

h

TIMER ON OFF

h

Be
Stop

2 órával a
beállítás után

Beáll.

2 órával a programozás után kikapcsol és
a programozás után 10 órával újra bekapcsol.
1. Nyomja meg a TIMER OFF gombot.
2. Nyomja meg a TIMER OFF gombot ismét

és állítson be 2.0h-t a TIMER OFF kijelzõn.

3.

4. Nyomja meg a TIMER ON gombot ismét
és állítson be 10h-t a TIMER ON kijelzõn.

5. Várjon, míg a kijelzõn az elõzõleg
beállított hõmérséklet jelenik meg.

Nyomja meg a TIMER ON gombot.

TIMER OFF TIMER ON

(Be      Stop      Start mûvelet)
Ez akkor hasznos, ha Ön ki szeretné kapcsolni a
légkondicionálót elalvás után, majd reggel ébredés 
elõtt újra bekapcsolni. 
.
Példa:

KOMBINÁLT IDÕZÍTÉS
(KI és BE kapcsolási késleltetés együttes beállítása)

Start

10 órával a
beállítás után

Példa:

BEKAPCS.     KIKAPCS.
(Ki       Start      Stop mûvelet)
Ez akkor hasznos, ha ébredés elõtt kívánja 
bekapcsolni a légkondicionálót és a ház
elhagyásakor kikapcsolni.

Hogy a beállítás után 2 órával bekapcsoljon
és a beállítás után 5 órával kikapcsoljon.

1. Nyomja meg a TIMER ON gombot.
2. Nyomja meg a TIMER ON gombot ismét,

hogy a TIMER ON kijelzõn 2.0h jelenjen meg.

3. Nyomja meg a TIMER OFF gombot.
4. Nyomja meg a TIMER OFF gombot ismét,

hogy a TIMER OFF kijelzõn 2.0h jelenjen meg.
5. Várjon, míg a kijelzõn a beállított hõmérséklet

jelenik meg.

Ki Stop

Start

TIMER ON OFF

h

2 órával a
beállítás után

5 órával a
beállítás után

Beáll.

A   (TIMER ON vagy TIMER OFF) mûveletek szakaszai 
a közvetlenül beállítás aktiválása után 
kezdõdnek..

FIGYELEM!

SLEEP Elalvás (takarékos üzemmód)
Amikor megnyomja az EONOMY SLEEP gombot,
Aktiválja az energia takarékos üzemmódot.
Ez az üzemmód hûtésnél növeli, fûtésnél
csökkenti a hõmérsékletet körülbelül 1 C-al
óránként az elsõ két órában, majd stabilan tartja
a következõ 5 órában, utána a légkondicionáló
kikapcsol. Így a kellemes hõmérsékletet biztosít
és közben energiát takarít meg.

Az ECONOMY/SLEEP funkció csak
hûtés, fûtés, vagy automata
üzemmódban érhetõ el.

MEGJ:

1

TEMP

AUTO

COOL

DRY

HEAT

FAN

HIGH

MED

LOW

MODE FAN SPEED

SWING TIMER ONECONOMY

ON/OFF

TIMER OFFRESET LOCK

SET TEMPERATURE( C)

LED
DISPLAY
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TÁVSZABÁLYZÓ

Kezelési útmutató

Kérjük, hogy használatbavétel elõtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót

Elolvasás után õrizze meg, mert késõbb is hasznos információkat találhat benne.


