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FIGYELEM: Javítást kizárólag a berendezés gyártójának utasításai szerint lehet végezni.
Minden karbantartást és javítást, melyhez szakképzett személy segítségére van szükség,
olyan szakember felügyelete mellett kell végezni, aki ért a gyúlékony hűtőközegek
kezeléséhez. További részletekért kérjük, hivatkozzon a SZERELÉSI KÉZIKÖNYV
karbantartásra vonatkozó információira.

Biztonsági
óvintézkedések

Biztonsági óvintézkedések
Beszerelés előtt olvassa el a biztonsági óvintézkedéseket
Az utasítások figyelmen kívül hagyása miatti helytelen beszerelés komoly kárt vagy személyi
sérülést okozhat.
A figyelmeztetés az eshetőleges kár mértéke alapján lehet FIGYELEM vagy VIGYÁZAT.
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az adott utasítás figyelmen kívül hagyása
halált vagy komoly személyi sérülést okozhat.
FIGYELEM

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az adott utasítás figyelmen kívül hagyása
közepes mértékű személyi sérülést okozhat a felhasználónak, vagy kárt
okozhat a berendezésben vagy az ön más tulajdonában.
VIGYÁZAT

FIGYELEM
A berendezést 8 éves vagy annál idősebb gyerekek, fizikailag, érzékszervileg vagy szellemileg sérült
személyek, és kellő tapasztalattal vagy megfelelő tudással nem rendelkező személyek felügyelet
mellett, vagy a rendszer biztonságos használatára vonatkozó utasítások és a vele járó veszélyek
elmagyarázása után használhatják. A gyerekek ne játszanak a berendezéssel. A berendezés
tisztítását és felhasználói karbantartását gyerekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
BESZERELÉSSEL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK
•

Kérje szakszerviz segítségét a beszerelésnél. A nem megfelelő beszerelés vízszivárgást,
áramütést, vagy tüzet okozhat.

•

A berendezés karbantartását, javítását vagy az áttelepítését kizárólag arra jogosult szerelőre
bízza! A nem megfelelő javítás súlyos sérülést vagy termékhibát okozhat.

HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK

•

Amennyiben rendkívüli helyzet lép fel (például égett szagot érez), azonnal kapcsolja le az egységet és húzza ki a tápellátásból. Az
áramütés, a tűzeset és személyi sérülés elkerüléséhez való utasításokért lépjen kapcsolatba forgalmazójával.

• Ne dugja be ujját, bármilyen rudat vagy más tárgyat a légbevezetőbe vagy légelvezetőbe. Ez súlyos
sérülést okozhat, mivel lehet, hogy a hűtőventilátor nagy sebességen működik.

• Ne használjon gyúlékony spray-ket, például hajspray-t, lakkot vagy festéket a berendezés
közelében. Ez tűzet vagy gyulladást okozhat.

• Ne működtesse a légkondicionálót gyúlékony gázok közelében. A kibocsátott gáz összegyűlhet a
berendezés körül és robbanást okozhat.

• Ne működtesse a légkondicionálót vizes helyiségekben (pl. fürdőszobában vagy mosószobában. Ez
áramütést és a termék károsodását okozhatja.
• Ne tegye ki magát hosszabb időn át közvetlen hideg légáramlatnak.
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Biztonsági
óvintézkedések

ELEKTROMOSSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
• Kizárólag a megadott tápkábelt használja. Amennyiben megsérül a tápkábel, a gyártóval vagy
felhatalmazott műszaki szakemberével kell cseréltetni.
• Tartsa tisztán a tápcsatlakozót. Távolítsa el a tápcsatlakozón vagy a körül lerakódott port és
szennyeződéseket. A koszos tápcsatlakozó tűzet vagy áramütést okozhat.
• Ne rántsa ki a tápkábelt, mikor áramtalanítja a berendezést. Fogja erősen a tápcsatlakozót és
óvatosan húzza ki a csatlakozóaljzatból. A kábel közvetlen húzása károsíthatja azt, ami tűzhöz
vagy áramütéshez vezethet.
• Ne használjon hosszabbítót, ne hosszabbítsa meg manuálisan a tápkábelt, és ne
csatlakoztasson más berendezéseket ugyanarra a csatlakozóaljzatra, amelyhez a légkondicionáló
TISZTÍTÁSSAL ÉS KARBANTARTÁSSAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK
• Tisztítás előtt kapcsolja le és áramtalanítsa a berendezést. Ennek elmulasztása áramütést okozhat.
• Ne használjon nagy mennyiségű vizet a légkondicionáló tisztítása során.
• Ne használjon gyúlékony tisztítószereket a légkondicionáló tisztítása során. A gyúlékony
tisztítószerek használata tűzet vagy az egység alakváltoztatását okozhatja.

VIGYÁZAT
• Amennyiben a légkondícionáló berendezést nyílt-lángú égőkkel (tűzhely) vagy egyéb
fűtőberendezéssel együtt használja az oxigénhiány elkerülésének érdekében
gondoskodjon az alapos szellőztetésről.
• Kapcsolja le és áramtalanítsa a légkondicionálót, ha hosszabb ideig nem használja.
• Vihar során kapcsolja le és áramtalanítsa a berendezést.
• Biztosítsa, hogy kondenzáció akadálytalanul lefolyhasson a berendezésből.
• Ne működtesse a légkondicionálót nedves kézzel. Ez áramütést okozhat.
• Ne használja más, nem rendeltetésszerű célra a berendezést.
• Ne másszon rá és ne helyezzen tárgyakat a kültéri egységre.
• Ne hagyja, hogy a légkondicionáló hosszabb ideig nyitott ajtó vagy ablak, vagy magas
páratartalom mellett működjön.

A beltéri és kültéri egységeken látható szimbólumok magyarázata:
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a berendezés gyúlékony hűtőközeget
FIGYELEM használ. Ha a hűtőközeg kiszivárog, és külső gyújtóforrással érintkezik,
tűz keletkezhet.
VIGYÁZAT Ez a szimbólum azt jelöli, hogy figyelmesen el kell olvasnia az üzemeltetési kézikönyvet.
VIGYÁZAT Ez a szimbólum azt jelöli, hogy a berendezést kezelő

szakembereknek a szerelési kézikönyvre kell hivatkozniuk.

VIGYÁZAT
VIGYÁZAT
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Ez a szimbólum azt jelöli, hogy további információ áll rendelkezésre
az üzemeltetési vagy szerelési kézikönyvben.

Elülső panel
Tápkábel (Egyes egységeknél)
Távirányító
Légterelő lap

Távirányító tartó
(Egyes egységeknél)

Funkcionális szűrő
(A főszűrő elejénél - Egyes egységeknél)
Digitális kijelző panel

Mikor lekapcsolják a világítást a szobában, a
kijelző 5 másodperc után lassan elsötétedik.
A világítás visszakapcsolásakor visszaáll
normális fényerőre.
Digitális hőmérséklet kijelző, az aktuálisan beállított hőmérsékletet, üzemi
funkciót, és hibakódokat jelzi ki a légkondícionáló bekapcsolt állapotában:

„
"

” Jelenik meg 3 másodpercig, ha:
• Timer On Bekapcsolás-IDŐZÍTŐ be van állítva
• A Fresh, Swing, Turbo vagy NÉMA funkciók be vannak kapcsolva

"

” Jelenik meg 3 másodpercig, ha:
• Timer Off Kikapcsolás-IDŐZÍTŐ be van állítva
• A Fresh, Swing, Turbo vagy NÉMA funkciók ki vannak kapcsolva

"

” jelenik meg ha a hideg levegő elleni funkció be van kapcsolva (melegindítás)
” jelenik meg jégmentesítéskor, leolvasztáskor

"

” jelenik meg amikor az egység öntisztítást végez

"

” jelenik meg amikor a fagyásvédelmet bekapcsolták (opcionális)

„

” jelenik meg amikor a Fresh funkciót bekapcsolták (opcionális)

"

” jelenik meg amikor az ECO funkciót bekapcsolták (opcionális)

"

” jelenik meg amikor a vezeték nélküli funkció aktív (opcionális)

Kijelzőn megjelenő
kódok jelentése

" kW " Az aktuális üzemi teljesítményt mutatja
Ventillátor üzemmódban a berendezés a szobahőmérsékletet jeleníti meg.
Más üzemmódoknál a berendezés az ön hőmérséklet beállítását jeleníti meg.
Nyomja meg a távirányító LED gombját, hogy bekapcsolja a kijelző képernyőt. Nyomja meg
másodszor a LED gombot a szobahőmérséklet, harmadszor az aktuális üzemi teljesítmény
megjelenítéséhez. A gomb negyedik megnyomására a kijelző újra a beállított hőmérsékletet
mutatja.

MEGJEGYZÉS: Az infravörös távirányító leírását ez az információs csomag
nem tartalmazza.
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Az egység műszaki adatai és funkciói

Optimális teljesítmény elérése
Az egység
műszaki adatai
és funkciói

A HŰTÉS, FŰTÉS, és SZÁRÍTÁS üzemmódok optimális teljesítménye a következő hőmérsékleti
értéktartományok használatával biztosítható. Amennyiben légkondicionálóját ezen
értéktartományokon kívül használja, bizonyos biztonsági funkciók aktiválódnak, melyek miatt a
berendezés nem optimális teljesítménnyel működik.

Inverteres split típusú

Szobahőmérséklet

HŰTÉS üzemmód

FŰTÉS üzemmód

SZÁRÍTÁS üzemmód

16°C - 32°C
(60°F - 90°F)

0°C - 30°C
(32°F - 86°F)

10°C - 32°C
(50°F - 90°F)

0°C - 50°C
(32°F - 122°F)

Kültéri hőmérséklet

-15°C - 50°C
(5°F - 122°F)

-15°C - 30°C
(5°F - 86°F)

0°C - 50°C
(32°F - 122°F)

(Alacsony
hőmérsékletű

KIEGÉSZÍTŐ
ELEKTROMOS
FŰTŐBERENDEZÉSSEL
FELSZERELT KÜLTÉRI
EGYSÉGEKNÉL

Határozottan javasoljuk, hogy
amennyiben a külső
hőmérséklet alacsonyabb,
mint 0°C (32°F), az egységet
folyamatosan tartsa áram
alatt, hogy így biztosítsa az
egyenletes teljesítményt.

hűtőrendszerekkel
ellátott modelleknél.)

0°C - 60°C
(32°F - 140°F)

0°C - 60°C
(32°F - 140°F)

(Különleges
trópusi
modelleknél)

(Különleges
trópusi
modelleknél)

Állandó-sebességű típus
HŰTÉS üzemmód
Szobahőmérséklet
Kültéri
hőmérséklet

16°-32°C (60°-90°F)
18°-43°C (64°-109°F)
-7°-43°C (19°-109°F)
(Alacsony hőmérsékletű hűtőrendszerekkel ellátott modelleknél.)

18°-54°C (64°-129°F)
(Különleges trópusi modelleknél)

FŰTÉS üzemmód
0°-30°C (32°-86°F)

SZÁRÍTÁS üzemmód
10°-32°C (50°-90°F)
11°-43°C (52°-109°F)

-7°-24°C (19°-75°F)

18°-43°C (64°-109°F)
18°-54°C (64°-129°F)

(Különleges trópusi modelleknél)

Az egység teljesítményének további optimalizálásához biztosítsa a következőket:
• Tartsa csukva az ajtókat és ablakokat.
• Használja a BE-IDŐZÍTŐ és a KI-IDŐZÍTŐ funkciókat az áramfogyasztás korlátozására.
• Ne zárja el a légbevezetőket és légelvezetőket.
• Gyakorta ellenőrizze és tisztítsa a légszűrőket.
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• Vezeték nélküli irányítás (Egyes egységeknél)

A vezeték nélküli irányítás lehetővé teszi
a légkondicionáló mobiltelefonnal vagy
Vezeték nélküli kapcsolattal való
irányítását.
USB-s hozzáférést, cserét és karbantartást
kizárólag képzett szakember végezhet.

További funkciók
• Auto-újraindítás

Áramkimaradás esetén, a berendezés
automatikusan újraindul a korábbi
beállításokkal, mikor visszaáll az
áramellátás.

• Légterelő lap szög memória

(egyes egységeknél) A berendezés
bekapcsolásakor a légterelő lap
automatikusan visszaáll a korábban
beállított szögre.

• Penész elleni védelem (Egyes

egységeknél)
A HŰTÉS, AUTO (HŰTÉS), vagy SZÁRAZ
üzemmódban lévő egység lekapcsolásakor a
légkondicionáló különösen alacsony
teljesítményen folytatja a működést, hogy
kiszárítsa a kondenzálódott vizet és
megelőzze a penészesedést.

• Hűtőközeg szivárgás érzékelés
(egyes egységeknél)

A beltéri egység automatikusan „EC” jelzést
mutat, ha hűtőközeg szivárgás történik.
• Légfrissítő funkció (egyes egységeknél)

• Selymes hűvös

--Az optimalizált légelvezető kialakítás
növeli a légáramlás szögét, hogy minden
eddiginél kényelmesebb hűsölést
élvezhessen.
--A nagyméretű terelő felfelé irányítja a
hűvös légáramlatokat, hogy azok ne
közvetlenül a testét érjék.
--Az innovációs Atomizer Wing terelő
több ezer apró lyukkal bontja fel a
központi légáramlatot ezernyi apró,
gyengéd fuvallatra. Az érzés olyan
gyengéd és puha, mintha hűvös
selyem érintését élvezné.

• Energiatakarékos

Innovációs Air Magic technológia, mely
hatékonyan megsemmisíti a
baktériumokat, vírusokat, mikrobákat és
más ártalmas anyagokat és légfrissítést
végez.
Berendezésének haladó funkcióinak
(például a TURBÓ üzemmód és az
öntisztító funkció) részletes leírásáért
hivatkozzon a Távirányító kézikönyvére.

(csak inverteres berendezéseknél)

Az Energiatakarékos funkció aktiválásához
nyomja meg a távirányító Fogaskerék gombját.
Az energiafogyasztás a Fogaskerékkel
kiválasztott üzemmódnak megfelelően
csökken. Kérjük, hivatkozzon a távirányítót
bemutató ábrákra.

MEGJEGYZÉS AZ ÁBRÁKKAL KAPCSOLATBAN

A kézikönyv ábrái magyarázatként szolgálnak. Beltéri egységének tényleges alakja eltérhet az
ábrákon látottakétól. A tényleges alak az érvényes.
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Az egység
műszaki adatai és
funkciói

Az egyes funkciók részletes leírásáért
hivatkozzon a Távirányító kézikönyvére.

Légáramlat irányának beállítása
Az egység
műszaki adatai
és funkciói

•Légáramlat függőleges irányának

beállítása
Mikor a berendezés be van kapcsolva, a Swing (vízszintes
légáramlás) gomb megnyomásával beállíthatja a légáramlás irányát.

1. Nyomja meg a Swing (vízszintes légáramlás)

gombot a légterelő lap aktiválásához. A gomb
minden megnyomása 6°-al mozgatja el a légterelő
lapot. Nyomogassa addig a gombot, amíg a
berendezés el nem éri a kívánt irányt.
2. A Swing (függőleges légáramlás) gomb 3
másodpercen át való benyomásával
bekapcsolhatja a légterelő lap folyamatos fel és
le mozgását. A gomb ismételt megnyomásával
leállíthatja a funkciót (Lásd: A ábra).

A ábra

• Légáramlat vízszintes irányának beállítása

B ábra

Mikor a berendezés be van kapcsolva, a LENGÉS (vízszintes légáramlás)
gomb megnyomásával beállíthatja a légáramlás irányát.

1. Nyomja meg a Swing (vízszintes légáramlás)

gombot a légterelő lap aktiválásához. A gomb
minden megnyomása 6°-al mozgatja el a légterelő
lapot. Nyomogassa addig a gombot, amíg a
berendezés el nem éri a kívánt irányt.
2. A Swing (vízszintes légáramlás) gomb 3
másodpercen át való benyomásával
bekapcsolhatja a légterelő lap folyamatos
balra-jobbra mozgását. A gomb ismételt
megnyomásával leállíthatja a funkciót (Lásd: B
ábra).

VIGYÁZAT
Ne helyezze ujjait a berendezés szívó
és fújó részeibe vagy azok közelébe.
A berendezés nagy sebességű
ventilátora sérülést okozhat.

MEGJEGYZÉSEK A LÉGTERELŐ LAPOKRÓL

Ne mozgassa kézzel a légterelő lapot. Ennek
hatására rendszertelenné válhat a mozgása.
Amennyiben ez megtörténik, kapcsolja le a
berendezést pár másodpercre, majd indítsa
újra. Ez visszaállítja a légterelő lapot.
•

C1-es ábra

C2-es ábra

Selymes hűvös üzemmód
Nyomja meg a Silky feliratu gombot a
Selymes hűvös üzemmód aktiválásához. A
légkondicionáló a szobahőmérséklet és a
páratartalom változók alapján automatikusan
beállítja a légterelő lap szögét.
Négy különböző üzemi állapot van, lásd: C1-es
ábra, C2-es ábra, C3-as ábra, C4-es ábra.
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C3-as ábra

C4-es ábra

Az egység
műszaki adatai és
funkciói

Alvás üzemmód
Az ALVÁS funkció csökkenti a berendezés
energiafogyasztását, amíg ön alszik (és nincs
szüksége ugyanarra a hőmérsékletre a
kényelemhez). Ez a funkció kizárólag a távirányító
segítségével aktiválható.
Mikor le szeretne feküdni, nyomja meg az ALVÁS
gombot. HŰTÉS üzemmódnál a hőmérséklet 1 óra
múltán 1°C-al (2°F) növekszik, még egy óra múltán
pedig további 1°C-al (2°F) növekszik. FŰTÉS
üzemmódnál a hőmérséklet 1 óra múltán 1°C-al
(2°F) csökken, még egy óra múltán pedig további
1°C-al (2°F) csökken. A ventilátor sebessége
alacsony.
Ez 6 órán át marad aktív, ekkor az Alvás
üzemmód kikapcsol, és a berendezés visszatér
a korábbi hűtés beállításokhoz. A hőmérséklet
nem változik.
Megjegyzés: Az Alvás funkció nem elérhető
VENTILÁTOR és SZÁRÍTÁS üzemmódok használata során.

ALVÁS üzemmód
+/- 1 C/2 F
Hőmérséklet
beállítása

1óra

+/- 1 C/2 F
1 óra

8 óra után
leállítja az alvás
üzemmódot

Energiát takarít meg alvás közben
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Manuális használat (távirányító nélkül)
A berendezés távirányító nélküli
használata

Manuális használat
(távirányító nélkül)

Amennyiben nem működik a távirányító, a
berendezés a beltéri egységen található
MANUÁLIS VEZÉRLŐ gomb segítségével
manuálisan is üzemeltethető. Vegye
figyelembe, hogy a manuális üzemeltetés
nem tekinthető hosszú távú megoldásnak,
határozottan javasoljuk a berendezés
távirányítóval való működtetését.

VIGYÁZAT
A manuális használati gomb kizárólag teszt- és
vészüzemeltetésre szolgál. Kérjük, csak akkor
használja a funkciót, ha elvesztette a
távirányítót és abszolút szükségessé válik. A
normális üzem visszaállításához használja a
távirányítót az egység aktiválására.

MANUÁLIS HASZNÁLAT ELŐTT
Manuális használat előtt a
berendezést le kell kapcsolni.
A berendezés manuális üzemeltetéséhez:
1. Nyissa fel a beltéri egység elülső panelét,
és emelje addig, amíg a helyére nem
kattan. A támasztó rudak segítségével
támassza ki a panelt.
2. Keresse meg a kijelző képernyő mellett
található MANUÁLIS VEZÉRLŐ gombot.

Támasztó rudak

3. A KÉNYSZERÍTETT-AUTO üzemmód
aktiválásához nyomja meg egyszer a
MANUÁLIS VEZÉRLŐ gombot.
4. A KÉNYSZERÍTETT-HŰTÉS üzemmód
aktiválásához nyomja meg még egyszer a
MANUÁLIS VEZÉRLŐ gombot.
5. A berendezés lekapcsolásához nyomja meg
harmadszor a MANUÁLIS VEZÉRLŐ
gombot.
6. Akassza ki a támasztó rudakat és csukja le az
elülső panelt.
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Manuális vezérlés gomb
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Kezelés és karbantartás
A beltéri egység tisztítása
TISZTÍTÁS ÉS
KARBANTARTÁS ELŐTT
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS ELŐTT
MINDIG KAPCSOLJA LE ÉS
ÁRAMTALANÍTSA A
LÉGKONDICIONÁLÓ RENDSZERT.

6. Öblítse ki a szűrőt friss vízzel, majd rázza le

a rajta maradt vizet.

7. Hűvös, száraz helyen szárítsa meg; ne érje

közvetlen napfény.

8. Mikor megszáradt, illessze vissza a

légfrissítő szűrőt a nagyobbik szűrőbe és
csúsztassa vissza őket a beltéri egység
hátsó részébe.

9. Csukja le a beltéri egység elülső panelét.

VIGYÁZAT
Kizárólag puha, száraz ruhával törölgesse az
berendezést. Ha különösen koszos a berendezés,
meleg vízbe áztatott ruhával törölje tisztára.
• Ne használjon vegyi anyagokat vagy vegyi
anyagokkal kezelt ruhát a berendezés tisztítására.

Szűrő lap

• Ne használjon benzolt, hígítót, súrolóport,
vagy más oldószert a berendezés tisztítására.
Ezek a műanyag felület repedését vagy
alakváltozását okozhatják.
• Ne használjon 40°C-nál (104°F) melegebb vizet
az elülső panel tisztítására. Ez a panel
alakváltozását vagy elszíneződését okozhatja.

A légszűrő tisztítása
Vegye ki a légfrissítő szűrőt a nagyobb szűrő
hátuljából (egyes egységeknél)

2. Először nyomja meg a lapot a szűrő

végénél, hogy meglazítsa a kapcsolt, emelje
meg, majd húzza maga felé.

3. Húzza ki a szűrőt.
4. Amennyiben szűrője

rendelkezik kisebb
légfrissítő szűrővel, pattintsa azt ki a nagyobbik
szűrőből. Ezt a légfrissítő szűrőt kézi
porszívóval tisztítsa ki.

5. A nagyobb légszűrőt meleg, szappanos vízzel

VIGYÁZAT
A berendezés kikapcsolása után még legalább 10
percig ne nyúljon a légfrissítő (plazma) szűrőhöz.

tisztítsa. Figyeljen arra, hogy enyhe
tisztítószert alkalmazzon.
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Kezelés és
karbantartás

Az eldugult légkondicionáló csökkentheti a
berendezés hűtési hatékonyságát és káros hatással
lehet az egészségére. A szűrőt kéthetente egyszer
tisztítsa.
1. Emelje fel a beltéri egység elülső panelét.

VIGYÁZAT
• A szűrő cseréje vagy tisztítása előtt
kapcsolja le és áramtalanítsa a berendezést.
• A szűrő eltávolítása során ne érjen a
berendezés fém alkatrészeihez. Ezek élei
megvághatják a kezét.

Karbantartás –
Hosszabb használaton kívüli időszak
Amennyiben hosszabb ideig nem fogja használni a
légkondicionálót, végezze el a következőket:

• A berendezés belső részét ne tisztítsa vízzel.

Légszűrő
emlékeztetők
(Választható)
Ez károsíthatja
a szigetelést
és áramütést
okozhat.

Légszűrő tisztítás emlékeztető

• A szárítás során ne tegye ki a szűrőt közvetlen
n aphfas
énzy nek
. Etutő
l a ,s za űrbőelt
öss
240óra
álat
t án
éri zemeh
egyset
ég.

Légszűrő emlékeztetők (Választható)

Tisztítsa ki az
összes szűrőt

Kapcsolja be a VENTILÁTOR
funkciót, hogy teljesen kiszárítsa
a berendezést

Légszűrő tisztítás emlékeztető
240 óra használat után, a beltéri egység kijelző
ablaka „CL” jelet fog mutatni. Ez emlékeztető a
szűrő tisztítására. 15 másodperc elteltével az
egység visszaáll a korábban kijelzett adatra.

Kapcsolja le és
áramtalanítsa a
berendezést

Vegye ki az elemeket a
távirányítóból

Az emlékeztető alaphelyzetbe állításához
nyomja meg 4-szer a távirányító
LED gombját vagy 3-szor a MANUÁLIS VEZÉRLÉS Karbantartás –
Karbantartás - Idény előtti ellenőrzés
gombját. Amennyiben ezt elmulasztja,
a „CL” jelzés a berendezés újbóli bekapcsolása után
újraindul.
Hosszabb használaton kívüli időszak után vagy
gyakori használat után végezze el a következőket:
Légszűrő csere emlékeztető

Kezelés és
karbantartás

2 880 óra használat után, a beltéri egység
kijelző ablaka „nF” jelet fog mutatni. Ez
emlékeztető a szűrő cseréjére. 15 másodperc
elteltével az egység visszaáll a korábban
kijelzett adatra.
Az emlékeztető alaphelyzetbe állításához
nyomja meg 4-szer a távirányító LED gombját
vagy a 3-szor a MANUÁLIS VEZÉRLÉS gombját.
Amennyiben ezt elmulasztja, az „nF” jelzés a
berendezés újbóli bekapcsolása után újraindul.

Ellenőrizze, hogy nem károsodtak-e a vezetékek Tisztítsa ki a szűrőket

VIGYÁZAT
• A külső egység minden karbantartását és

tisztítását felhatalmazott forgalmazó
vagy képesített szolgáltató végezze.
• Minden javítást felhatalmazott
forgalmazó vagy képesített
szolgáltató végezzen.
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Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás

Cserélje ki az elemeket

Biztosítsa, hogy semmi ne zárja el a légbevezetőket és légelvezetőket

Hibaelhárítás
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BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
Amennyiben a következő esetek bármelyike fellép, azonnal kapcsolja le a berendezést!
• A tápkábel megsérült vagy különösen meleg
• Égett szagot érez
• A berendezés hangos vagy különös hangot ad ki
• Kiég az elektromos biztosíték vagy a megszakító gyakorta lecsapódik
• Víz vagy valamilyen tárgy esik a berendezésre
NE PRÓBÁLJA MAGA MEGJAVÍTANI EZEKET! AZONNAL LÉPJEN KAPCSOLATBA
SZAKKÉPZETT SZOLGÁLTATÓJÁVAL!

Gyakori problémák
A következő problémák nem jelentenek meghibásodást és legtöbb esetben nem tesznek javítást
szükségessé.

Hiba

Lehetséges ok

A berendezés nem
kapcsol be a BE/KI
gomb
megnyomásakor

A berendezés 3 perces védelmi funkcióval van ellátva, mely
megvédi a túlterheléstől. A berendezést lekapcsolása után 3 percig
nem lehet visszakapcsolni.

A berendezés
HŰTÉS/FŰTÉS
üzemmódról
VENTILÁTOR
üzemmódra vált

A berendezés megváltoztathatja a beállítását, hogy megakadályozza,
hogy befagyjon. Miután megnőtt a hőmérséklet, a berendezés a
korábban kiválasztott üzemmódban folytatja a működést.

A berendezés elérte a beállított hőmérsékletet, így lekapcsol a
kompresszor. A berendezés folytatja a működést, ha a
hőmérséklet megváltozik.
Magas páratartalmú területeken a nagy különbség a szoba hőmérséklete és a
légkondicionált levegő hőmérséklete között fehér ködös levegőt hozhat létre.

A beltéri és kültéri
egységek is fehér
ködöt bocsátanak ki

Mikor a berendezés FŰTÉS üzemmódban indul újra jégtelenítés
után, a jégtelenítő művelet során létrejött nedvesség fehér ködös
levegőt hozhat létre.
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Hibaelhárítás

A beltéri egység
fehér ködöt bocsát ki

Lehetséges okok

Hiba

A kiáramló levegő hangját hallhatja, mikor a légterelő lap
visszaáll alappozíciójába.
A beltéri
egység
működése
zajos

A berendezés FŰTÉS üzemmódban való futtatása után nyikorgó
hangot hallhat a berendezés műanyag alkatrészeinek kitágulása
és összehúzódása miatt.
Mély sziszegő hang üzem közben: Ez normális; a beltéri és kültéri
egységekben egyaránt áramló hűtőgáz okozza.

A beltéri és
kültéri egység
működése is
zajos

Mély sziszegő hang a rendszer indításakor, közvetlenül a leállítás
után, vagy jégtelenítés során: Ez a zaj normális; a hűtőgáz
megállása vagy irányváltása okozza.
Nyikorgó hang: A műanyag és fém alkatrészek üzem közbeni
hőmérséklet változások hatására való kitágulása és
összehúzódása nyikorgó hangokat okozhat.

A kültéri egység Az egység az aktuális üzemmód függvényében különböző
működése zajos hangokat adhat ki.
A beltéri vagy
kültéri egység
port bocsát
ki

Hosszabb használaton kívüli időszak során por gyűlhet fel,
mely az egység bekapcsolásakor kiáramlik.
Ez mérsékelhető azzal, hogy a hosszabb használaton kívüli
letakarja az egységet.

Az egység beszívhatja a környező szagokat (például a bútorok,
ételek, cigaretta, stb. szagát), majd működés közben kibocsátja
Az egység rossz ezeket.
szagot bocsát ki
Az egység szűrői dohosak lettek, ki kell őket tisztítani.
A kültéri egység
ventilátora nem
működik

Hibaelhárítás

Az üzem
zavaros,
kiszámíthatatlan,
vagy az egység
nem reagál

Működés közben a ventilátor sebesség az optimális
teljesítménynek megfelelően áll be.
Az adótornyok és jelerősítők által okozott interferencia hibás működést
eredményezhet.
Ebben az esetben próbálja meg a következőt:
• Válassza le az áramellátásról, majd csatlakoztassa vissza.
• Nyomja meg a távirányító BE/KI gombját az üzem újraindításához.

MEGJEGYZÉS: Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba helyi

forgalmazónkkal vagy a legközelebbi ügyfélszolgálati központtal. Részletesen
tájékoztassa őket a berendezés hibájáról és adja meg a modellszámát.
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Hibaelhárítás
Amennyiben probléma lép fel, kérjük, menjen végig a következő pontokon, mielőtt kapcsolatba lép egy
javítócéggel.

Probléma

Lehetséges okok

Megoldás

Lehet, hogy a beállított
hőmérséklet magasabb,
mint a szobahőmérséklet

Állítsa lejjebb a hőmérsékleti
beállítást

A beltéri vagy kültéri egység
hőcserélője koszos

Tisztítsa meg az érintett hőcserélőt

A légszűrő koszos

Gyenge hűtési
teljesítmény

Távolítsa el a szűrőt és tisztítsa meg az
utasításoknak megfelelően
Kapcsolja le a berendezést, távolítsa el az

vagy légelvezetője eldugult

akadályt, majd kapcsolja vissza a berendezést

Ajtók vagy ablakok vannak
nyitva

Biztosítsa, hogy a berendezés
üzeme közben minden ajtó és
ablak csukva legyen

A napfény túlzott hőt
generált

Magas kültéri hőmérséklet vagy
közvetlen napfény esetén csukja be az
ablakokat és húzza be a függönyöket

Túl sok hőforrás van a
szobában (emberek,
számítógépek, elektronikai
eszközök, stb.)

Csökkentse a hőforrások számát

Alacsony hűtőközeg szint szivárgás

Ellenőrizze, hogy van-e szivárgás, szükség

vagy hosszú távú használat miatt

szerint tömítse azt el és töltse fel a hűtőközeget

NÉMA funkció aktiválva
(választhat funkció)

A NÉMA funkció az üzemi frekvencia
csökkentésével csökkentheti a
termék teljesítményét Kapcsolja le a
NÉMA funkciót
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Hibaelhárítás

Valamelyik egység légbevezetője

Probléma

Lehetséges okok

Megoldás

Áramkimaradás

Várja meg, amíg visszaáll
az áramellátás

A tápellátás le van kapcsolva

Kapcsolja vissza a tápellátást

Kiégett a biztosíték
A berendezés nem
A távirányító elemei
működik
lemerültek
Bekapcsolt a berendezés 3
perces védelme

Cserélje ki a biztosítékot.
Cserélje ki az elemeket
Várjon három percet a
berendezés újraindítása előtt

Az időzítő be van kapcsolva Kapcsolja le az időzítőt
Túl sok vagy túl kevés
hűtőközeg van a
rendszerben
Összenyomhatatlan gáz
Az egység gyakran vagy folyadék került a
rendszerbe
elindul és megáll

Gyenge fűtési
teljesítmény

Ellenőrizze, hogy van-e szivárgás,
és szükség szerint töltse fel a
rendszert hűtőközeggel

Eressze ki hűtőközeget

majd töltse fel újra a rendszert

A kompresszor eltörött

Cserélje ki a kompresszort

A feszültség túl nagy vagy
túl alacsony

Szereljen fel manosztátot a
feszültség szabályozására

A kültéri hőmérséklet
rendkívül alacsony

Használjon kiegészítő
fűtőeszközt

Hideg levegő jön be az
ajtókon vagy ablakokon
keresztül

Biztosítsa, hogy a berendezés
üzeme közben minden ajtó és
ablak csukva legyen

Hibaelhárítás

Ellenőrizze, hogy van-e szivárgás,
Alacsony hűtőközeg szint
szükség szerint tömítse azt el és
szivárgás vagy hosszú
töltse fel a hűtőközeget
távú használat miatt
Lehet, hogy a berendezés leáll, de lehet, hogy folytatja a
A jelzőlámpák
biztonságos működést. Amennyiben a jelzőlámpák továbbra is
folyamatosan villognak
villognak vagy hibakód jelenik meg, várjon körülbelül 10
Hibakód jelenik meg percet. Lehet, hogy a probléma magától megoldódik.
Amennyiben ez nem történik meg, válassza le az
a beltéri egység
áramellátásról, majd csatlakoztassa vissza. Kapcsolja be az
kijelző ablakában:
egységet.
• E0, E1, E2…
Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, válassza le a
• P1, P2, P3…
berendezést a tápellátásról és lépjen kapcsolatba a
• F1, F2, F3…
legközelebbi ügyfélszolgálati központtal.

MEGJEGYZÉS: Amennyiben a probléma a fentebb leírt vizsgálatok elvégzése után is fennáll,

azonnal kapcsolja le a berendezést és lépjen kapcsolatba egy felhatalmazott szolgáltató központtal.
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Európai hulladékgazdálkodási irányelvek
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Ez a berendezés hűtőközeget és más potenciálisan veszélyes anyagokat tartalmaz. A törvény
különleges begyűjtési és kezelési eljárást ír elő a berendezés eltávolítására. Ne kezelje a
berendezést háztartási hulladékként vagy osztályozatlan lakossági hulladékként.
A berendezés eltávolítása során a következő lehetőségei vannak:
•

A berendezést szállítsa kijelölt lakossági elektronikus hulladék gyűjtőhelyre.

•

Amennyiben új terméket vásárol, a kereskedő díjmentesen visszaveszi régi berendezését.

•

A gyártó díjmentesen visszaveszi régi berendezését.

•

Adja el a berendezést hitelesített fémkereskedőnek.

Különleges figyelmeztetés
A berendezés erdőben vagy más természeti helyen való eldobása veszélyezteti egészségét és
káros a környezetre. Veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe és bekerülhetnek a
táplálékláncba.

Hulladékgazdálkodási
információ
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A termékek színvonalának emelése érdekében a gyártó a készülék dizánján
és specifikációin előzetes tájékoztatás nélkül változásokat eszközölhet.
Részletekért lépjen kapcsolatba az értékesítőjével vagy a gyártóval.
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