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UWAGA

Dzieci w gospodarstwie domowym
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Dla stosowania w Europie:

wykonywanie zabiegów konserwacyjnych przez dzieci bez nadzoru.

 

 
instalacji lub przenoszenia klimatyzatora.
 
 

 

 

 

 

 

 

 
przewodu uziemienia telefonu.
 
 

elektrycznych.

 

 



5

PL

 
 
 
klimatyzatora.
 
benzen lub rozpuszczalnik.
 
klimatyzator zanurzony jest w wodach powodziowych.
 
odpowiedniej wentylacji.
 

 

 

 
 
klimatyzatora.
 
 
 
 
zasilania.
 

 
 

 

Konserwacja
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zasilania elektrycznego.
 

zamiennych.
 

 
 

uziemione przez okablowanie domowe.
 

elektryka.
 

 

kwalifikacjami.
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UWAGA

 
(rozpylana sól).
 
skroplin.
 
 
 

 

 

 

 
czas.
 
ma on zamontowane czyste filtry powietrza.
 
zainstalowaniu lub naprawie klimatyzatora.
 
 
zdalnego sterowania.
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powietrza z klimatyzatora.
 

 
 

 

Konserwacja
 
powietrza.
 

 

 

 
 
 
pomieszczenia.
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Elementy i funkcje

1
2

3
4567

8

9 10

1
2
3

4

5

6

Jonizator

Nawiew powietrza

Filtr powietrza
Panel przedni

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Coolant piping

Connection wire
Base plate
Wylot powietrza
Wlot powietrza

1

2

3

4

5

6

Ekran pokojowy

Wi-Fi

Czasu

1

2

3

4

5



10

PL

Pilot zdalnego sterowania

sterowania.

1

2

sterowania

1

2

UWAGA
 

 

 
dany produkt, podczas wyboru funkcji na sterowniku 

SWING ), funkcja jonizacji powietrza 
( ).
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1
 

2  lub 

3 SET/CANCEL

UWAGA
 

Zmiana jednostki temperatury °C/°F

 
℃↔℉ [5 s]

SWING

sekund.

zdalnego sterowania
ON/OFF

1
 

2 ON/OFF.

3
przycisku ON/OFF.
 

 

w pomieszczeniu.

Temp. 
pomieszczenia

Temp. 
zadana

Tryb pracy

24°C Ogrzewanie

23°C

22°C

 
temperatura ustawiona jest na 22 °C
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1

2

RESET

 Przycisk
 Ekran Opis

-

Zmiana nastawy temperatury w 

ogrzewania lub trybie automatycznym

MODE

Tryb ogrzewania (P.15)

Tryb osuszania (P.15)

Tryb wentylowania (P.15)

Tryb automatyczny (P.16)

JET 
MODE (P.16)
FAN 

SPEED

SWING SWING  
Zmiana kierunku nawiewu pionowo i poziomo 
(P.17)

TIMER   Programator czasowy (P.18)

SET/ 
CANCEL - Nastawa/Anulacja funkcji specjalnych i 

programatora czasowego

CANCEL
- Anuluje ustawienia programatora czasowego 

(P.18)

 - Zmiana czasu



13

PL

1

2

RESET

 Przycisk
 Ekran Opis

LIGHT 
OFF -

ROOM 
TEMP

Prezentacja aktualnej temperatury w 
pomieszczeniu (pomiar ze sterownika).

Wybór jednostki temperatury 'C lub 'F (P.11)

COMFORT 
AIR  

Komfortowe ustawienie kierunku nawiewu 
powietrza (P.19)

ENERGY 
CTRL

DIAGNOSIS - (P.25)

FUNC.

 
Tryb podrzymania temperatury minimalnej 
(P.22)

Tryb samooczyszczania (P.22)

RESET - Przywraca ustawienia fabryczne sterownika

UWAGA
 SET/CANCEL FUNC.
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Automatyczne restartowanie 
klimatyzatora

zasilania, ta funkcja przywraca poprzednie ustawienia.

1
 

2 ON/OFF

 
przycisk ON/OFF

lampka mignie dwukrotnie 4 razy.

UWAGA
 
modelu klimatyzatora.
 ON/OFF
przytrzymany przez 3-5 sekund zamiast 6, jednostka 

ogrzewania

Tryb automatyczny

Tryb osuszania

Tryb ogrzewania

Tryb wentylowania

1

2 MODE w celu 

 

3  lub 
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Tryb ogrzewania

1

2 MODE w celu 
wybrania trybu ogrzewania.

 

3  lub 

UWAGA

 

 

 
 

Tryb osuszania
Ten tryb usuwa nadmiar wilgoci z bardzo wilgotnych 

wentylatora w celu utrzymania optymalnego poziomu 

1

2 MODE w celu 
wybrania trybu osuszania.

 

UWAGA
 
pokojowej, jest ona regulowana automatycznie.
 

Tryb wentylowania

pomieszczeniu bez zmiany temperatury.

1

2 MODE w celu 
wybrania trybu wentylatora.

 

3 FAN SPEED
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Tryb automatyczny
Ten tryb zmienia automatycznie tryb w celu zachowania 
ustawionej temperatury ±2 °C

1

2 MODE w celu 

 

3  lub 

4 FAN SPEED

Korzystanie z funkcji trybu Jet
Szybka zmiana temperatury pokojowej

podczas lata lub szybkie ogrzanie go podczas zimy.
 

osuszania.

1

2 MODE w celu 

3 JET MODE.

 

UWAGA
 
nadmuchiwany przez 30 min.
 Po 30 minutach zadana temperatura wynosi 18 °C 

przycisk  lub .
 
nadmuchiwany przez 30 min.
 Po 30 minutach zadana temperatura wynosi 30 °C 

przycisk  lub .
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 FAN SPEED, aby 

Wysoka

Niska
- Auto

UWAGA
 
automatycznie

 

 

   

 

temperatury.

Korzystanie z funkcji kierunku 

pionowo (poziomo).

 SWING( SWING ) w celu 

 (

UWAGA
 

 

 

SWING lub SWING  w celu ponownej regulacji kierunku 
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Ustawienia programatora 
czasowego

Programowanie automatycznego 

1 TIMER .
 

2  lub 

3 SET/CANCEL
 
ikona 

1 TIMER .
 

2 SET/CANCEL
ustawienie.

Programowanie automatycznego 

1 TIMER .
 

2  lub 

3 SET/CANCEL
 
ikona 

ustawiony.

UWAGA
 
czasomierza.

Anulowanie automatycznego 

1 TIMER .
 

2 SET/CANCEL
ustawienie.

 CANCEL

ustawienia czasowego programatora.
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Korzystanie z trybu snu

1

2 TIMER .
 

3  lub 

4 SET/CANCEL

 

UWAGA

 

 

powraca do ustawionej temperatury.
 
o 1 °C po 30 minutach oraz o dodatkowy 1 °C po 
kolejnych 30 minutach dla bardziej komfortowego snu.
 
temperatury.
 

Korzystanie z funkcji 

 LIGHT OFF.

UWAGA
 

Korzystanie z funkcji 
komfortowego nawiewu
Tryb komfortowego nawiewu

zaprogramowanej pozycji w celu zmiany kierunku 

pomieszczeniu.

1

2 COMFORT AIR w 

  lub 

UWAGA

  lub 

 
przycisku MODE lub JET MODE.
 Funkcja ta jest dezaktywowana, a automatyczna 
zmiana poziomego kierunku jest ustawiona podczas 
wyboru przycisku SWING.
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Korzystanie z funkcji aktywnej 

1

2 ENERGY CTRL.
 ENERGY CTRL w 

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3

UWAGA
 

 
 

 
 

 
 
 

 
FAN SPEED,  lub 

.
 

ROOM TEMP.



21

PL

Korzystanie z funkcji 
specjalnych
1

2 FUNC w celu 

3 SET/CANCEL

Ekran 
Opis

miliony jonów. (P.21)
Tryb cichej pracy jednostki 

 
Tryb podrzymania temperatury 
minimalnej (P.22)

Tryb samooczyszczania (P.22)

UWAGA
 
 

Anulowanie funkcji specjalnych

1 FUNC w celu 

2 SET/CANCEL

Korzystanie z funkcji jonizatora

Funkcja Opis

Jonizator
bakterie 

powietrzu i inne 
szkodliwe 
substancje.

Plazma

mikroskopowe 
zanieczyszczenia z 
powietrza 
wlotowego, aby 

UWAGA
 
klimatyzatora.
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Korzystanie z funkcji cichej pracy

 

UWAGA
 
przycisku MODE lub ENERGY CTRL, lub JET MODE.
 
ogrzewania i tybie automatycznym.

Korzystanie z funkcji utrzymania 
minimalnej temperatury

utrzymania minimalnej temperatury pomieszczenia oraz 
aby zapobiec zamarzaniu przez przedmioty w 

(np. dom letniskowy).

 , 

UWAGA
 
 
takich jak , , MODE, FAN SPEED oraz podczas 
powrotu do trybu ogrzewania, 30 °C wysokiej 

 JET MODE

(Jedynie dla modelu z ogrzewaniem „power”)
 
przerwane w celu ochrony produktu.

 Przyciski COMFORT AIR oraz SWING

Korzystanie z funkcji automatycznego 
czyszczenia

 

UWAGA
 
funkcji automatycznego czyszczenia. 
 

grzybów.
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FUNKCJE SMART PL

Korzystanie z aplikacji LG 
ThinQ
Do sprawdzenia przed korzystaniem z 
aplikacji LG ThinQ

  lub ThinQ

1

 

2 Dane mobilne lub Dane sieci 
kom. na smartfonie.

3

UWAGA
 
czy ikona Wi-Fi  na panelu sterowania jest 

  

 

sieciowe.
 

 

 

 

 

 

 

 
systemu operacyjnego oraz producenta.
 
WEP

(zalecamy WPA2

Instalowanie LG ThinQ
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Funkcja Wi-Fi

  lub ThinQ

wygodnych i zaawansowanych funkcji.

Smart Diagnosis™
W przypadku korzystania z funkcji Smart Diagnosis 

Ustawienia

UWAGA
 W przypadku zmiany routera Wi-Fi, dostawcy Internetu 

 

powiadomienia.
 

 

ENERGY CTRL oraz JET MODE przez 3 sekundy.

UWAGA
 
sterowania.
 
czy ikona Wi-Fi  na panelu sterowania jest 

modemu Wi-Fi

Wi-Fi.
 

 
oraz FAN SPEED przez 3 sekundy.

UWAGA
 
sterowania.
 

zarejestrowanego smartfonu.
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open source

licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open 

opensource.lge.com.

gwarancyjne i informacje o prawach autorskich.

Smart Diagnosis™ Korzystanie ze 
smartfonu

  lub 

funkcji Smart Diagnosis™ .

UWAGA
 
minimalnym poziomie, w przeciwnym przypadku telefon 
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awarii.
 

 

Filtr powietrza

Typ Opis

Filtr powietrza 2 tygodnie

Jonizator

Jednostka 
suchej szmatki. Regularnie

Raz na rok

Raz na rok

Jednostka 

Raz na rok

Raz na rok
Raz na rok

Raz na rok

Raz na rok
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Czyszczenie filtra powietrza

1

2
 

3

4

UWAGA
 
 Gdy filtr powietrza nie jest poprawnie zamocowany, 

1

2

3

4
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Czyszczenie jonizatora

Jonizator

UWAGA
 

 

 
produktu.
 

UWAGA
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Funkcja autodiagnostyki

lub centrum serwisowym.

Przed wezwaniem serwisu

Problem

Klimatyzator pracuje 
nienormalnie

 
instalatorem.

 
instalatorem.

 
instalatorem.

 
instalatorem.

 
instalatorem.

 

Spalony bezpiecznik lub zablokowanie zasilania.
 

 
 

 

 

 
sterowania.
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Problem

Klimatyzator nie 

 

Filtr powietrza jest brudny.
 
 Patrz „Czyszczenie filtra powietrza” w celu uzyskania dalszych informacji.

Temperatura pokojowa jest za wysoka.
 

Zimne powietrze ucieka z pokoju.
 

 

 

Wybrany jest tryb wentylowania.
 Podczas trybu wentylatora powietrze jest wydmuchiwane z klimatyzatora bez 

 

 

wyregulowana.
 

temperatury.
Wybrany jest tryb wentylowania lub Jet.
 

 

 

zasilania.

dalej pracuje, nawet gdy  

Wylot powietrza w 

paruje.  

wycieka woda.  
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Problem

 

 

klimatyzator.
 

wydziela 
przykry zapach.

 

Klimatyzator  

powietrza.

 

 

 

 

 Dane mobilne

 

 

routera.

 

UWAGA
 



Notatka
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alábbiakban leírtak szerint.

jelölésére szolgál. Figyelmesen olvassa el a szimbólummal jelölt részt, 
és a kockázatok elkerülése érdekében kövesse az utasításokat.

FIGYELMEZTETÉS
Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása súlyos sérülést 
vagy halált okozhat.

VIGYÁZAT
Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása kisebb sérülést 
vagy a termék sérülését okozhatja.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a Kezelési útmutatót gondosan el kell 
olvasni.
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a szervizszemélyzetnek a telepítési 
kézikönyv alapján szükséges kezelnie ezt a berendezést.
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy információ áll rendelkezésre, például az 
üzemeltetési kézikönyvben vagy a telepítési kézikönyvben.

FIGYELMEZTETÉS

biztonsági óvintézkedéseket.

Gyermekek a háztartásban
A készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik 
csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkeznek, illetve nem 

termék biztonságos használatára vonatkozóan. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne 
játszhassanak a készülékkel.



4

HU

Európai felhasználás:

is használhatják, ha a használat felügyelet alatt történik, vagy útmutatást kaptak a 
termék biztonságos használatára vonatkozóan és megértik a lehetséges 
veszélyeket. A gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A takarítást vagy a 
karbantartást ne végezzék felügyelet nélküli gyermekek.

Üzembe helyezés
 Ne helyezze a készüléket instabil felületre vagy olyan helyre, ahonnan leeshet.
 A készülék telepítéséhez vagy áthelyezéséhez vegye igénybe egy hivatalos 
szervizközpont segítségét.
 
 Ne telepítse a légkondicionálót gyúlékony folyadékok és gázok, például benzin, 
propán, festékhígító stb. tárolóhelye közelébe.
 
ne kerüljön túlfeszített állapotba a légkondicionáló beszerelésekor.
 
megszakítót és biztosítékot.
 
egyéb gázt erre a célra.
 

robbanásveszélyes.
 A beltéri/kültéri vezetékek csatlakozásait szorosan rögzíteni kell. A vezetékeket úgy 

tüzet okozhatnak.
 
csatlakozóaljzatot és egy megszakítót a készülék számára.
 
földvezetékére.
 
 Megszakító eszközt kell beépíteni a rögzített vezetékezésbe a bekötési 

Üzemeltetés
 Ügyeljen rá, hogy kizárólag az alkatrészlistában feltüntetett alkatrészeket 
használja. Ne próbálja meg a készüléket átalakítani.
 Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek ne tudjanak felmászni a kültéri egységre és 
ne tudják megütni azt.
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használja.
 
akkor áramtalanítsa a készüléket.
 Ne tároljon gyúlékony anyagokat, például benzint, benzolt vagy hígítót a 
légkondicionáló közelében.
 Ha a készüléket víz árasztotta el, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos 
szervizközponttal.
 

 

 A készülék belsejének tisztítását bízza hivatalos szervizközpontra vagy 

keletkezhet a készülékben.
 

 
elzáródva.
 

 
feszes legyen.
 
kézzel.
 Ne helyezzen semmilyen tárgyat a tápkábelre.
 
 Ne alakítsa át és ne hosszabbítsa meg a tápkábelt. A tápkábelen keletkezett 

A tápkábelt ilyen sérülések esetén ki kell cserélni.
 Áramszünet vagy vihar esetén azonnal válassza le a készüléket az elektromos 
hálózatról.
 Ügyeljen rá, hogy üzem közben ne húzódhasson ki vagy sérüljön meg a tápkábel.
 

Karbantartás
 
ventilátor leáll.
 A készülék tisztításakor ne permetezzen vizet közvetlenül a termékre.
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mások testi épsége veszélybe kerülhet.
 
munkájában vesz részt, rendelkeznie érvényes igazolást az iparágban akkreditált 

 

illetékes személy felügyelete alatt kell elvégezni.
 A használati utasításban található információk olyan képesített szakemberek 

szerszámokkal és vizsgálóberendezésekkel rendelkeznek.
 
készülék meghibásodásához, vagyoni károkhoz, személyi sérülésekhez és/vagy 

 A készüléket az elektromos vezetékekre vonatkozó nemzeti jogszabályoknak 

 A tápkábel cseréje esetén a munkát szakemberre kell bízni. A cseréhez kizárólag 
eredeti gyári alkatrészek használhatók.
 
csökkenteni az áramütés veszélyét.
 
 

szigeteléssel, a fali csatlakozóaljzat pedig földelt.
 

 

 A kockázatok elkerülése érdekében a sérült tápkábelt cseréltesse ki a gyártóval, a 
gyártó szervizmunkatársával vagy hasonlóan képzett személlyel.
 

 A készüléket olyan teremben kell tárolni ahol nincs folyamatos nyílt láng (például 

 
bekövetkezését.
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VIGYÁZAT

kell betartani:

Üzembe helyezés
 Ne telepítse a légkondicionálót olyan környezetbe, ahol a készülék a tengeri szél 
(sópermet) közvetlen hatásának van kitéve.
 
kiáramolhasson.
 
 
 A légkondicionáló mozgatását legalább két ember végezze, vagy használjon e 
célra villás targoncát.
 A kültéri egységet olyan helyre telepítse, ahol nincs kitéve közvetlen napsugárzás 
hatásának. Ne helyezze el a beltéri egységet úgy, hogy az ablakon keresztül 
közvetlen napsugárzás hatásának legyen kitéve.
 

 

nézeteltérések keletkezhetnek.

Üzemeltetés
 Ha a készüléket huzamosabb ideig nem kívánja használni, távolítsa el az elemeket 

 
készülékbe.
 

 Ne helyezzen semmilyen tárgyat a légkondicionáló berendezésre.
 
elemeket az új elemekkel együtt.
 
páratartalmú környezetben, vagy úgy, hogy a helyiség ajtaja, illetve ablaka nyitott 
állapotban van.
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folyadékot tiszta vízzel.
 
huzamosabb ideig emberekre, állatokra vagy növényekre áramoljon.
 
forduljon orvoshoz.
 
 Ne használja a terméket különleges célokra, például élelmiszerek tartósítására, 

 Ne kísérelje meg újratölteni vagy szétszerelni a szárazelemeket.

Karbantartás
 
 
légkondicionálót kell megtisztítania, karbantartania vagy javítania.
 
oldószereket, és ne spricceljen vizet a készülékre. Használjon puha rongyot a 
tisztításhoz.

Megjegyzések az üzemeltetéshez
Energiatakarékossági javaslatok
 
áramfogyasztással járhat.
 A légkondicionáló üzemeltetésekor alkalmazhat árnyékolót vagy függönyt a közvetlen napfénnyel szemben.
 A légkondicionáló használatakor zárja szorosra az ajtókat és az ablakokat.
 
 

 

 
csökkenti a készülék hatásfokát.
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Részek és funkciók
Beltéri egység Kültéri egység

1
2

3
4567

8

9 10

1
2
3

4

5

6

Start/Stop gomb
Jelfogó
Mûködést jelzõ lámpa
Ionizáló

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Csatlakoztató vezeték
Alaplap

1

2

3

4

5

6

Start/Stop
Wi-Fi

1

2

3

4

5
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A szárazelemek behelyezése

1 Távolítsa el az elemtartó fedelét.

2 Helyezze be az elemeket, ügyelve arra, hogy az 

helyezkedjen el.

fel az eszközt, ahol nem érheti közvetlen napsugárzás.

1

2 Használjon csavarhúzót, és rögzítse szorosan két 

MEGJEGYZÉS
 

 

 Amennyiben a termékben valamelyik funkció nem áll 
rendelkezésre, a termék nem ad ki hangjelzést, amikor 

gombot, kivéve a Légáram Irányítása ( SWING ), és a 
Légtisztító Üzemmód ( ) funkciót.
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1
 

2 Nyomja meg a  gombot, majd a percek 
beállításához a  gombot.

3 A befejezéshez nyomja meg a SET/CANCEL 
gombot.

MEGJEGYZÉS
 

A °C/°F átváltási funkció használata
E funkcióval °C vagy °F mértékegységre lehet állítani a 
készüléket.

 Nyomja meg a 
℃↔℉ [5 s]

SWING  gombot és tartsa nyomva kb. 5 
másodpercig.

A légkondicionáló használata a 

be- és kikapcsolásához az ON/OFF gombot 
használhatja.

1
 Emelje fel kissé a takarólemez mindkét oldalát.

2 Nyomja meg az ON/OFF gombot.

3 Az ON/OFF (be/ki) gomb használata után zárja le az 

 Kissé emelje fel a fedél két oldalát.

 

Üzemmód

21°C alatt 24°C
21°C felett és 

24°C alatt 23°C Páramentesítés

24°C felett 22°C
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1

2

RESET

 Gomb Utasítások

- A légkondicionáló be- és kikapcsolásához 
használható.

üzemmódban.

MODE
A párátlanító üzemmód kiválasztására szolgál. 
(P.15)
A ventilátor üzemmód kiválasztására szolgál. 
(P.15)
Az automatikus átváltó/automata üzemmód 
kiválasztásához használható. (P.16)

JET 
MODE használható. (P.16)
FAN 

SPEED
A ventilátor fordulatszámának beállítására 
szolgál. (P.17)

SWING SWING  beállításához használható. (P.17)

TIMER   illetve kikapcsolására szolgál. (P.18)
SET/ 

CANCEL - törlését biztosítja.

CANCEL
- (P.18)

 -
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1

2

RESET

 Gomb Utasítások

LIGHT 
OFF - beállításához használható. (P.19)

ROOM 
TEMP

beállításához használható. (P.11)
COMFORT 

AIR  
A légáramlás beszabályozását biztosítja a 
huzat kiküszöbölésére. (P.19)

ENERGY 
CTRL

Az energiatakarékos üzemmód 
bekapcsolására használható. (P.20)

DIAGNOSIS - A termék karbantartási információinak gyors 
megtekintéséhez használható. (P.25)

FUNC.

Az ion-generátor sok millió ion segítségével 

A kültéri egységek zajszintjének 
csökkentésére használható. (P.22)

 ne fagyjanak meg a helyiségben található 
tárgyak. (P.22)

eltávolítására szolgál. (P.22)

RESET -
használható.

MEGJEGYZÉS
 Nyomja meg a SET/CANCEL gombot a kiválasztott FUNC
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A légkondicionáló automatikus 
újraindítása
Ha a légkondicionálót egy áramszünet után újra kell 
indítani, ez a funkció biztosítja a korábbi beállítási 
értékek tárolását.

Az automatikus újraindítás letiltása

1
 Emelje fel kissé a takarólemez mindkét oldalát.

2 Nyomja meg és tartsa nyomva 6 másodpercig az 
ON/OFF gombot. Ekkor a berendezés kétszer sípoló 

villanással jelez.
 Ha a funkciót ismét aktiválni szeretné, akkor 
nyomja meg az ON/OFF gombot és tartsa nyomva 
6 másodpercig. A készülék két sípoló hangot ad, 

jelez.

MEGJEGYZÉS
 
lehetnek.
 Ha az ON/OFF gombot 6 másodperc helyett csupán 
3-5 másodpercig tartja nyomva, az egység átáll teszt 

utána visszaáll gyári beállítási értékekre.

Az üzemmód kiválasztása
E funkcióval kiválasztható a szükséges üzemmód.

Automatikus átváltó üzemmód

Párátlanító üzemmód

Ventilátor üzemmód

1 Kapcsolja be a készüléket.

2
többször a MODE gombot.

 Ekkor a 

3
meg a  vagy a  gombot.
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1 Kapcsolja be a készüléket.

2
többször a MODE gombot.

 Ekkor a 

3
meg a  vagy a  gombot.

MEGJEGYZÉS

  jelenik meg a beltéri egységen amikor a leolvasztás 

 Továbbá ez a jelzés fog megjelenni a beltéri egységen:
 
 
értéket.

Párátlanító üzemmód

páratartalma, hogy ne induljon be a penészedés. A 
készülék ebben az üzemmódban automatikusan 

fokozatát, hogy optimális páratartalmat tartson fenn a 
helyiségben.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 A párátlanító üzemmód kiválasztásához nyomja meg 
többször a MODE gombot.

 Ekkor a 

MEGJEGYZÉS
 

 

Ventilátor üzemmód

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 A ventilátor üzemmód kiválasztásához nyomja meg 
többször a MODE gombot.

 Ekkor a 

3 A ventilátor fordulatszámának beállításához nyomja 
meg a FAN SPEED gombot.
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Automatikus átváltó üzemmód
Ebben az üzemben a készülék automatikusan váltogatja 

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Az automatikus átváltó üzemmód kiválasztásához 
nyomja meg többször a MODE gombot.

 Ekkor az 

3
meg a  vagy a  gombot.

4 A ventilátor fordulatszámának beállításához nyomja 
meg a FAN SPEED gombot.

A Jet üzemmód használata

megváltoztatása

 

használható.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 A kívánt üzemmód kiválasztásához nyomja meg 
többször a MODE gombot.

3 Nyomja meg a JET MODE gombot.

 Ekkor a 

MEGJEGYZÉS
 
percig.
  

 vagy a 
 gomb megnyomásával állítsa be a kívánt 

 
percig.
  

 vagy a 
 gomb megnyomásával állítsa be a kívánt 
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A ventilátor fordulatszám 
funkció használata
A ventilátor fordulatszámának 
beállítása
 A ventilátor fordulatszámának beállításához nyomja 
meg többször a FAN SPEED gombot.

Fordulatszám

Magas

Közepes - Magas

Közepes

Közepes - Alacsony

Alacsony
- Természetes szél

MEGJEGYZÉS
 A természetes szél ventilátorsebessége automatikusan 
beállítódik.

 

 Bizonyos típusú beltéri egységek ikonokkal jelenítik 
meg a ventilátor fordulatszámát.

   

 
másodpercre jeleníti meg az információkat, majd a 

megjelenítésére.

A légáramlás irányának 
beállítása

(vízszintesre) lehet állítani.

 Nyomja meg többször a SWING( SWING ) gombot, majd 
válassza ki a szükséges irányt.
 Ha azt szeretné, hogy a készülék automatikusan 
határozza meg a légáramlás irányát, akkor válassza 
ki az ( ) ikont.

MEGJEGYZÉS
 
légáramlást nem lehet vízszintes irányban beállítani.
 
a készülékben.
 A légkondicionáló újraindításakor a készülék a 
korábbiakban beállított légáramlás irányt veszi 

Ilyen esetben nyomja meg a SWING vagy a SWING  
gombot, hogy átállíthassa a légáramlás irányát.
 
használatakor a fentiekhez képest más értékek 
jelennek meg.
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beállítása
E funkcióval beállítható, hogy a légkondicionáló a kívánt 

1 Nyomja meg többször a TIMER  gombot.
 

2 Nyomja meg a  gombot, majd a percek 
beállításához a  gombot.

3 A befejezéshez nyomja meg a SET/CANCEL 
gombot.
 
az 

1 Nyomja meg többször a TIMER  gombot.
 

2 A beállított érték törléséhez nyomja meg a SET/
CANCEL gombot.

1 Nyomja meg többször a TIMER  gombot.
 

2 Nyomja meg a  gombot, majd a percek 
beállításához a  gombot.

3 A befejezéshez nyomja meg a SET/CANCEL 
gombot.
 
az 

MEGJEGYZÉS
 E funkció a Simple Timer üzemmód használata esetén 

1 Nyomja meg többször a TIMER  gombot.
 

2 A beállított érték törléséhez nyomja meg a SET/
CANCEL gombot.

 
a CANCEL  gombot.
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Az elalvás üzemmód használata

készülék mikor kapcsoljon ki.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg többször a TIMER  gombot.
 

3 Az óra kiválasztásához nyomja meg a  vagy a 
 gombot (maximum 7 óra).

4 A befejezéshez nyomja meg a SET/CANCEL 
gombot.

 Ekkor a 

MEGJEGYZÉS

  ikon 
jelenik meg.
 

 

 
2 °C-ot emelkedik.
 
megváltoztatható, a készülék továbbra is 
automatikusan szabályozza a ventilátor fordulatszámát.

A háttérvilágítás kikapcsolási 
funkció használata

kikapcsolható
 Ehhez nyomja meg a LIGHT OFF gombot.

MEGJEGYZÉS
 

A Komfort légterelés funkció 
használata

a helységben tartózkodó személyekre.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg többször a COMFORT AIR gombot, 
majd válassza ki a szükséges irányt.

 Ekkor az  vagy az  ikon jelenik meg a 

MEGJEGYZÉS

  vagy 
a  ikon jelenik meg.
 E funkció a MODE vagy a JET MODE gomb 

 SWING gomb megnyomása esetén e funkció nem áll 
rendelkezésre, és a készülék vízszintes irányú, 

 

automatikusan mozog.
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Az energiaszabályozó 
üzemmód használata
1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg az ENERGY CTRL gombot.
 Az egyes lépések kiválasztásához nyomja meg 

ENERGY CTRL 
gombot.

1. lépés 2. lépés 3. lépés

MEGJEGYZÉS
 1. lépés: A gép névleges teljesítményigényéhez képest 
a felvett teljesítmény 20 %-kal csökken.

  felirat jelenik meg.
 2. lépés: A gép névleges teljesítményigényéhez képest 
a felvett teljesítmény 40 %-kal csökken.

  felirat jelenik meg.
 3. lépés: A gép névleges teljesítményigényéhez képest 
a felvett teljesítmény 60 %-kal csökken.

  felirat jelenik meg.
 
 Energiaszabályozó üzemmód használata esetén a 
készülék kapacitása csökkenhet.
 A FAN SPEED gomb, majd utána a  vagy a  
gomb megnyomásával kb. 5 másodpercre 

 A ROOM TEMP gomb megnyomásával a 
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A speciális funkciók beállítása
1 Kapcsolja be a készüléket.

2 A kívánt funkció kiválasztásához nyomja meg 
többször a FUNC gombot.

3 A befejezéshez nyomja meg a SET/CANCEL 
gombot.

Utasítások

Az ion-generátor sok millió ion 

A kültéri egységek zajszintjének 
csökkentésére használható. (P.22)

 fent, hogy ne fagyjanak meg a 
helyiségben található tárgyak. (P.22)

nedvesség eltávolítására szolgál. 
(P.22)

MEGJEGYZÉS
 Némelyik funkció bizonyos típusokban nem áll 
rendelkezésre.
 
funkciók használatakor a fentiekhez képest más 
értékek jelennek meg.

A speciális funkciók törlése

1 A kívánt funkció kiválasztásához nyomja meg 
többször a FUNC gombot.

2 A funkció törléséhez nyomja meg a SET/CANCEL 
gombot.

A légtisztító üzemmód beállítása

Funkció Utasítások

Ionizáló

Az ionizálóból 
származó 
ionrészecskék 
sterilizálják a 

baktériumokat és 
egyéb káros 
anyagokat.
Felfogja a beszívott 

mikroszkopikus 

részecskéket, hogy 
a készülék tiszta, 

biztosíthasson.

MEGJEGYZÉS
 E funkciót a légkondicionáló bekapcsolása nélkül is 
használhatja.
 Bizonyos készüléktípusok esetén a Smoke Away/

 
 
használatakor a fentiekhez képest más értékek 
jelennek meg.
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A csendes üzemmód használata
E funkció csökkenti a kültéri egység zajkibocsátását, és 

szomszédokkal.

  ikon jelenik meg.

MEGJEGYZÉS
 E funkció a MODE, az ENERGY CTRL, illetve a JET 
MODE
 
automatikus átváltó és az automata üzemmóddal 
együtt használható.

így olyan esetben, amikor hosszabb ideig – például 
nyaralás idején – nem tartózkodik senki a helyiségben, 

  és az  ikon jelenik meg.

MEGJEGYZÉS
 
 , , 
MODE vagy a FAN SPEED gomb megnyomását 

fordulatszám.
 
megnyomják a JET MODE gombot, akkor nem a gyors 

funkció lép azonnal érvénybe. (csak a Power Heating 

 
keletkezzen kár a készülékben.

 COMFORT AIR és a SWING 

Az automatikus tisztítás funkció 
használata

beltéri egység belseje. E funkció használatával 

  ikon jelenik meg.

MEGJEGYZÉS
 Az automatikus tisztítás funkció használatakor 
bizonyos funkciók nem használhatók.
 

kiszárítja a beltéri egységet.
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LG ThinQ alkalmazás 
használata

 Az  vagy a ThinQ logóval ellátott készülékekhez

1
nélküli útválasztó között (Wi-Fi hálózat).
 Ha a távolság a készülék és a vezeték nélküli 

Hosszú ideig tarthat a regisztrálás vagy a telepítés 
sikertelen lehet.

2 Kérjük, kapcsolja ki a Mobil adatokat az 
okostelefonján.

3 Csatlakoztassa okos-telefonját a vezeték nélküli 
útválasztóhoz.

MEGJEGYZÉS
 
világít-e hogy Wi-Fi 

 A készülék csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatokat 

forduljon az Internet szolgáltatóhoz, vagy olvassa el a 
vezeték nélküli útválasztó kézikönyvét.
 
hálózati probléma vagy hiba, üzemzavar, vagy a 
hálózati kapcsolat gond esetén.
 Amennyiben a készülék nem tud kapcsolódni a Wi-Fi 
hálózathoz, akkor lehet, hogy túl messze van a 

 A Wi-Fi kapcsolat nem jön létre vagy megszakadhat az 
otthoni hálózati környezet miatt.
 

 
vezeték nélküli hálózati szolgáltatás lassú.
 A készüléket nem lehet regisztrálni a vezeték nélküli 
jelátvitellel felmerült problémák miatt, Áramtalanítsa a 

próbálkozna.
 

egy kivételt.
 
számok kombinációja kell legyen. (Ne használjon 
speciális karaktereket)
 Az okostelefon felhasználói felülete (UI) változhat a 
mobil operációs rendszere (OS) és a gyártó 
függvényében.
 Amennyiben a router biztonsági protokollja WEP 
értékre van beállítva, meghiúsulhat a kapcsolat 
létrehozása. Kérjük, válasszon másik biztonsági 
protokollt (ajánlott: WPA2) és regisztrálja ismét a 
terméket.

LG ThinQ telepítése
Keresse meg az LG ThinQ alkalmazást okostelefonján, 
a Google Play & Apple App áruházban. Kövesse az 
utasításokat az alkalmazás letöltéséhez és 
telepítéséhez.



24

HU

Wi-Fi funkció

 Az  vagy a ThinQ logóval ellátott készülékekhez
Kommunikálni lehet a készülékkel egy okostelefon és a 
kényelmes intelligens funkciók segítségével.

Smart Diagnosis™
Az intelligens diagnosztikai funkció használata esetén 
hasznos információkat kaphat arról, hogy hogyan kell 
helyesen használni a készüléket a használati 

Beállítások

készüléken és az alkalmazásban.

MEGJEGYZÉS
 Ha lecseréli a vezeték nélküli útválasztóját, Internet 
szolgáltatót vált vagy jelszót cserél, a regisztrált 
készüléket törölje azt az LG ThinQ alkalmazásból és 
regisztrálja újból.
 Fenntartjuk a jogot, hogy a felhasználók felé irányuló 

módosítjuk a készülék jobbá tétele céljából.
 

A Wi-Fi párosítási funkció használata
Ha a készüléket csatlakoztatják az otthoni Wi-Fi 
hálózathoz, a légkondicionálót egy okostelefonra 

 Nyomja meg egyszerre az ENERGY CTRL és a JET 
MODE
másodpercig.

MEGJEGYZÉS
 Ezek az információk nem jelennek meg a vezeték 

 
világít-e hogy Wi-Fi 

A Wi-Fi modem kikapcsolása funkció 
használata
Az energiafogyasztás csökkentése érdekében 
kikapcsolhatja a Wi-Fi modemet.

 Nyomja meg egyszerre az  és a FAN SPEED 

MEGJEGYZÉS
 Ezek az információk nem jelennek meg a vezeték 

 A termékregisztráció befejezése után a Wi-Fi modem 
be van kapcsolva, amikor a Wi-Fi párosítási funkciót a 
Wi-Fi modem kikapcsolt állapotában alkalmazza, és 
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Információk a nyílt forráskódú 
szoftverrel kapcsolatban
A termékben található GPL, LGPL, MPL és más nyílt 
forráskódú licencek forráskódjának beszerzése 
érdekében látogasson el a http://opensource.lge.com 
webhelyre.
A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, 

összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés 
költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt 
forráskódot, ha írásos kérelmet küld az opensource@
lge.com e-mail-címre. Ez az ajánlat a termék utolsó 

Ez az ajánlat mindenki számára érvényes, akihez eljut 
ez az információ.

Smart Diagnosis™ okostelefon 
használatával

 Az  vagy  logóval ellátott készülékekhez
Ezt a funkciót akkor használja, ha az LG Electronics 

meghibásodik.
A Smart Diagnosis™ csak akkor kapcsolható be, ha a 
készülék áram alatt van. Ha a készülék nem képes 
bekapcsolni, akkor a Smart Diagnosis™ használata 
nélkül kell elvégezni a hibaelhárítást.

MEGJEGYZÉS
 

által kiadott hangjelzéseket.
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FIGYELMEZTETÉS
 

állapotban tarthassa a készüléket az üzemszünet alatt. Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, hogy a készülék 

 Üzemeltesse a készüléket 3-4 órán át ventilátor üzemmódban, hogy a készülék kiszáradhasson, majd áramtalanítsa 
az készüléket. A nedvesen maradt alkatrészek meghibásodást okozhatnak a készülékben.
 

Típus Utasítások

Tisztítsa ki porszívóval vagy mossa ki kézzel. Kéthetente
Tisztítsa meg porszívóval vagy egy kefével. Félévente

Ionizáló Használjon száraz fültisztító pálcikát a por eltávolításához. Félévente

Beltéri egység

A készülék külsejének megtisztításához használjon egy puha, száraz 
rongyot. Rendszeresen

megtisztításához. Évente

megtisztításához. Négyhavonta

Évente

Kültéri egység

Évente

Kérje szakember segítségét a ventilátor megtisztításához. Évente

megtisztításához. Évente

Vizsgáltassa meg szakemberrel, hogy a ventilátor részegységei nem 
lazultak-e meg. Évente

Tisztítsa meg légfúvatással az elektromos alkatrészeket. Évente
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1 Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábel 
csatlakozódugóját a hálózati csatlakozóaljzatból.

2
 Emelje fel kissé a takarólemez mindkét oldalát.

3

4
semleges mosószeres langyos vizet.

MEGJEGYZÉS
 
 

1 Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábel 
csatlakozódugóját a hálózati csatlakozóaljzatból.

2

3

4
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A ionizátor tisztítása
Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a hálózati csatlakozóaljzatból.
Használjon száraz fültisztító pálcikát a por eltávolításához.

Ionizáló

VIGYÁZAT
 
tápkábel csatlakozódugóját a hálózati csatlakozóaljzatból.
 

 
 

MEGJEGYZÉS
 
 
hatékonyságot és növelheti a energiafogyasztást.
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Öndiagnosztizáló funkció

szervizközponttal.

továbbra is fennáll, értesítse a helyi szervizközpontot.

Hibajelenség Lehetséges ok & Megoldási javaslat

A légkondicionáló 

 Kapcsolja ki a légkondicionálót, húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a 
csatlakozóaljzatból vagy szüntesse meg a készülék tápellátását, majd értesítse a 
szervizközpontot.

 Kapcsolja ki a légkondicionálót, húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a 
csatlakozóaljzatból vagy szüntesse meg a készülék tápellátását, majd értesítse a 
szervizközpontot.

A tápkábel megsérült vagy túlzottan felhevül.
 Kapcsolja ki a légkondicionálót, húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a 
csatlakozóaljzatból vagy szüntesse meg a készülék tápellátását, majd értesítse a 
szervizközpontot.

 Kapcsolja ki a légkondicionálót, húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a 
csatlakozóaljzatból vagy szüntesse meg a készülék tápellátását, majd értesítse a 
szervizközpontot.

 Kapcsolja ki a légkondicionálót, húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a 
csatlakozóaljzatból vagy szüntesse meg a készülék tápellátását, majd értesítse a 
szervizközpontot.

A légkondicionáló nem 

A légkondicionáló nincs csatlakoztatva a hálózati csatlakozóaljzathoz.
 
csatlakozóaljzatba, illetve, hogy a hálózati leválasztó kapcsolók be vannak-e 
kapcsolva.

Az egyik biztosíték kioldott vagy a készülék nem kap tápáramot.
 

Áramszünet keletkezett.
 Áramszünet esetén kapcsolja ki a légkondicionálót.
 
légkondicionálót.

Túl magas vagy túl alacsony feszültségszint.
 

 Kapcsolja be a légkondicionálót.

 
helyezkedjenek el.
 

készüléket.
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Hibajelenség Lehetséges ok & Megoldási javaslat

A légkondicionáló nem 

 

 
 

 

Nyitott nyílászárók.
 

 
értéke.

 

A készülék ventilátor üzemmódra van állítva.
 

 

 

A ventilátor 
fordulatszámát nem 
lehet beállítani.

A készülék Jet vagy az automata üzemmódra van állítva.
 Bizonyos üzemmódokban nem lehet szabályozni a ventilátor fordulatszámát. 

lehet beállítani.
A készülék ventilátor vagy Jet üzemmódra van állítva.
 

A légkondicionáló 

A légkondicionálót váratlanul kikapcsolt.
 

 Várja meg, amíg helyreáll az áramellátás. Ha a készülékben engedélyezve volt az 
automatikus újraindítás funkció, akkor a készülék az áramszolgáltatás helyreállását 

A beltéri egység 
 

A beltéri egység 
 

pára áramlik ki.  

Víz csepeg a  
 
Forduljon szakemberhez.
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Hibajelenség Lehetséges ok & Megoldási javaslat

Zaj vagy rezgés 
tapasztalható.

kattanás hallható. 

 

áramlása miatt keletkezik.
 

A beltéri egység 
valamilyen szagot  
áraszt.  

A légkondicionáló  
nem fúj ki meleg 

 

 

 

Az otthoni készüléke és 
az okos-telefon nem 
csatlakozik a Wi-Fi 
hálózathoz.

 Keresse meg a Wi-Fi hálózatot amelyhez okos-telefonja kapcsolódik és törölje, majd 
regisztrálja készülékét az LG ThinQ segítségével.

A mobil adatok engedélyezve vannak az okostelefonján.
 Kapcsolja ki a Mobil adatokat az okostelefonján, és regisztrálja a készüléket a Wi-Fi 
hálózatba.

 
legyen. (Ne használjon speciális karaktereket)

Az router frekvenciája nem 2,4 GHz.
 
útválasztót 2,4 GHz frekvenciára és csatlakoztassa a készüléket a vezeték nélküli 
útválasztóhoz. Az útválasztó frekvenciáját kérdezze meg Internet szolgáltatójától vagy 
az útválasztó gyártójától.

Ha a távolság a készülék és a router között túl nagy.
 
és meglehet a csatlakozás nem lesz szabályosan konfigurálva. Helyezze az 
útválasztót úgy, hogy közelebb legyen a készülékhez.

MEGJEGYZÉS
 Némelyik funkció bizonyos típusokban nem áll rendelkezésre.



Megjegyzés



Megjegyzés



Megjegyzés



Megjegyzés






