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Kettő és Négy utas kazettás Fan Coil készülékhez

Kezelési útmutató

Köszönjük hogy az általunk forgalmazott légkondicionálót választotta.
Használat elõtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, majd õrizze meg.

1.    IMPORTANT SAFETY INFORMATION 

To prevent injury to the user or other people and property
damage, the following  instructions must be followed. Incorrect 
operation due to ignoring of instructions may cause harm or 
damage.

WARNING 

Ask your dealer for installation of the air conditioner. 
Incomplete installation performed by yourself may result in a 
water leakage, electric shock, and fire.

Ask your dealer for improvement, repair, and
maintenance.
Incomplete improvement, repair, and maintenance may result 
in a water leakage, electric shock, and fire.

In order to avoid electric shock, fire or injury, or if you 
detect any abnormality such as smell of fire, turn off the 
power supply and call your dealer for instructions. 

Never let the indoor unit or the remote controller get wet.
It may cause an electric shock or a fire. 

Never press the button of the remote controller with a 
hard, pointed object.
The remote controller may be damaged.

Never replace a fuse with that of wrong rated current or 
other wires when a fuse blows out. 
Use of wire or copper wire may cause the unit to break down 
or cause a fire. 

It is not good for your health to expose your body to the 
air flow for a long time.

Do not insert fingers, rods or other objects into the air 
inlet or outlet.
When the fan is rotating at high speed, it will cause injury.  

Never use a flammable spray such as hair spray, lacquer 
or paint near the unit.
It may cause a fire.

Never touch the air outlet or the horizontal blades while 
the swing flap is in operation. 
Fingers may become caught or the unit may break down.

Never put any objects into the air inlet or outlet.
Objects touching the fan at high speed can be dangerous. 

Never inspect or service the unit by yourself.
Ask a qualified service person to perform this work.

Do not dispose this product as unsorted municipal
waste. Collection of such waste separately for special 
treatment is necessary. 

Do not dispose of electrical appliances as unsorted
municipal waste, use separate collection facilities. 
Contact you local government for information regarding the 
connection systems available. 

If electrical appliances are disposed of in landfills or
dumps, hazardous substances can leak into the
groundeater and get into the food chain, damaging your 
health and well-being. 

To prevent refrigerant leak, contact your dealer. 
When the system is installed and runs in a small room, it is 
required to keep the concentration of the refrigerant, if by any 
chance coming out, below the limit. Otherwise, oxygen in the 
room may be affected, resulting in a serious accident.  

The refrigerant in the air conditioner is safe and normally 
does not leak.
If the refrigerant leaks in the room, contact with a fire of a 
burner, a heater or a cooker may result in a harmful gas. 

Turn off any combustible heating devices, ventilate the 
room, and contact the dealer where you purchased the 
unit.
Do not use the air conditioner until a service person confirms 
that the portion where the refrigerant leaks is repaired.

Do not use the air conditioner for other purposes. 
In order to avoid any quality deterioration, do not use the unit 
for cooling precision instruments, food, plants, animals or
works of art.

Before cleaning, be sure to stop the operation, turn the 
breaker off or pull out the supply cord. 
Otherwise, an electric shock and injury may result.

In order to avoid electric shock or fire, make sure that an 
earth leak detector is installed.

Be sure the air conditioner is grounded.
In order to avoid electric shock, make sure that the unit is 
grounded and that the earth wire is not connected to gas or 
water pipe, lightning conductor or telephone earth wire. 

In order to avoid injury, do not remove the fan guard of 
the outdoor unit.

WARNING

The safety precautions listed are divided into two categories. In either 
case,  important   safety  information  is  listed  which  must   be  read
carefully.

CAUTION
Failure to observe a caution may result in injury or damage
to  the  equipment. 

Failure  to  observe  a  warning  may  result  in  death. The 
appliance  shall  be  installed  in  accordance  with national
wiring regulations. 
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CAUTION

Do not operate the air conditioner with a wet hand. 
An electric shock may happen.

Do not touch the heat exchanger fins. 
These fins are sharp and could result in cutting injuries. 

Do not place items which might be damaged by moisture 
under the indoor unit. 
Condensation may form if the humidity is above 80%, the 
drain outlet is blocked or the filter is polluted.

After a long use, check the unit stand and fitting for 
damage.
If damaged, the unit may fall and result in injury. 

To avoid oxygen deficiency, ventilate the room
sufficiently if equipment with burner is used together
with the air conditioner.

Arrange the drain hose to ensure smooth drainage.
Incomplete drainage may cause wetting of the building,
furniture etc. 

Never touch the internal parts of the controller.
Do not remove the front panel. Some parts inside are
dangerous to touch, and a machine trouble may happen. 

Never expose little children, plants or animals directly to
the air flow. 
Adverse influence to little children, animals and plants may 
result.

Do not allow a child to mount on the outdoor unit or 
avoid placing any object on it.
Falling or tumbling may result in injury. 

Do not operate the air conditioner when using a room 
fumigation - type insecticide. 
Failure to observe could cause the chemicals to become
deposited in the unit, which could endanger the health of 
those who are hypersensitive to chemicals. 

Do not place appliances which produce open fire in
places exposed to the air flow from the unit or under the 
indoor unit.
It may cause incomplete combustion or deformation of the 
unit due to the heat. 

Do not install the air conditioner at any place where
flammable gas may leak out.
If the gas leaks out and stays around the air conditioner, a 
fire may break out.

The appliance is not intended for use by young children 
or infirm persons without supervision. 

2.    ALKATRÉSZEK NEVEI
A készülék egy kültéri egységbõl, beltéri egységbõl
és egy távszabályzóból áll. (1. ábra)

Üzemmód kijelzõk a kijelzõ panelen

PRE-DEF kijelzõ (hõszivattyús modelleknél)
vagy ventilátor (csak hûtõ modelleknél)

Infravörös jel vevõ

Bekapcsolva Idõzítés kijelzõ Riasztás kijelzõ

Temporary gomb

This function is used to operate the unit temporarily in case you 
misplace the remote controller or its batteries are exhausted. 
Two modes including AUTO and FORCED COOL can be
selected through the TEMPORARY BUTTON on the air-in grill 
control box of the indoor unit. Once you push this button, the air 
conditioner will run in such order: AUTO, FORCED COOL,
OFF, and back to AUTO. 

AUTO (automata)
Az OPERATION LED világít és a készülék automata üzemmódban
mûködik. Az infravörös vétel engedélyezve van. Amint az infravörös
távszabályzóról jelet kap, annak megfelelõen üzemel tovább.

FORCED COOL (intenzív hûtés)
Az OPERATION LED villog és automata üzemmódban
magas ventilátor sebességgel üzemel a berendezés
30 percig. Ilyenkor az infravörös jel vétele tiltva van.

OFF (ki)
Az OPERATION LED kialszik. A légkondicionáló
kikapcsol. Az infravörös jel vétele engedélyezve van.
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Ez a kezelési útmutató nem tartalmazza a
távszabályzó kezelését. Azt egy másik füzetben
találja, amit szintén mellékeltünk.

3. A LÉGKONDICIONÁLÓ
ÜZEMI HÕMÉRSÉKLET TAROMÁNYA

A készüléket az optimális mûködés érdekében az
alábbi hõmérséklet tartományokon belül
üzemeltesse.

1 If air conditioner is used outside the above conditions, it 
may cause the unit to function abnormally. 

3-1 táblázat

3-2 táblázat (inverteres légkondicionáló)

MEGJEGYZÉS

NOTE

Hûtés üzemmód

Párátlanítás

Fûtés üzemmód
(csak hûtõ fûtõ készülékeknél)

Üzemmód

Hõmérséklet Kültéri
hõmérséklet

                            (téliesítõ szettel)

                            (trópusi modelleknél)

(trópusi modelleknél) 

hõmérséklet
Szoba

18°C - 43°C / 64 °F-109°F

18°C ~ 52°C / 64 °F~126°F

-7°C - 43°C / 20 °F-109°F

-7°C- 24°C / 20 °F - 76°F

18°C - 43°C / 64 °F-109°F
18°C - 52°C / 64 °F-126°F

0°C - 30°C / 32 °F-86°F

  17°C - 32°C
( 62 °F - 90°F)

  17°C - 32°C
( 62 °F - 90°F)

Hûtés üzemmód

Párátlanítás

Fûtés üzemmód
(csak hûtõ fûtõ készülékeknél)

Üzemmód

Hõmérséklet Kültéri
hõmérséklet

(téliesítõ szettel) 

hõmérséklet
Szoba

0°C - 50°C / 32 °F-122°F

0°C - 50°C / 32 °F-122°F

-15°C - 50°C / 5 °F-122°F

-15°C - 24°C / 5 °F-76°F < 30°C / 86°F

>17°C / 62°F 

>17°C / 62°F 

The phenomenon is normal that the surface of air
conditioning may condense water when the relative
larger humidity in room, please close the door and
window.

Optimum performance will be achieved within these
operating temperature range. 
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4.    HINTS FOR ECONOMICAL OPERATION 

The following should be noticed to ensure an economical
operation.

Adjust the air flow louver properly and avoid direct air flow to 
room inhabitants. 

Adjust the room temperature properly for a comfortable
environment. Avoid excessive heating or cooling. 

Prevent direct sunlight during cooling operation by using
curtains or blinds. 

Ventilate often. Extended use requires special attention to
ventilation.

Keep doors and windows closed. If the doors and windows 
remain open, air will flow out of your room causing a decrease 
in the cooling or heating effect. 

Never place objects near the air inlet or the air outlet of the unit. 
It may cause deterioration in the effect or stop the operation. 

Set the timer . 

If you don't plan to use the unit for a long time, please take the 
batteries from the remote controller. When the power is on, 
some energy will be consumed,even if the air conditioner isn't in 
operation. So please disconnect the power to save energy.  

Keep the indoor unit and remote controller at least 1 m away 
from televisions, radios, stereos, and other similar equipment. 
Failing to do so may cause static or distorted pictures. 

A dirty air filter will reduce cooling or heating efficiency, please 
clean it once two weeks. 

5.    ADJUSTING AIR FLOW DIRECTION 

While the unit is in operation, you can adjust the air flow louver 
to change the flow direction and naturalize the room
temperature evenly. Thus you can enjoy it more comfortably.

Set the air flow direction.
Press the  SWING  button to adjust the louver to the desired 
position and press this button again to maintain the louver at 
this position. 

Adjust the air flow direction automatically.
Press the SWING button, the louver will swing automatically. 
While this function is set, the swing fan of indoor unit runs; 
otherwise, the swing fan doesn't run. The swing scale of every 
side is 30°. When the air conditioner isn't in operation (including 
when TIMER ON is set),  the SWING button will be invalid. 

Adjust it up and down       Fig 5-1 

      Fig 5-2 

Adjust it up and down 

6.    MAINTENANCE 

CAUTION

Before you clean the air conditioner, be sure the power 
supply is off. 

Check if the wiring is not broken off or disconnected. 

Use a dry cloth to wipe the indoor unit and remote
controller.

A wet cloth may be used to clean the indoor unit if it is 
very dirty.

Never use a damp cloth on the remote controller.

Do not use a chemically-treted duster for wiping or leave 
such material on the unit for long. 
it may damage or fade the surface of the unit. 

Do not use benzine, thinner, polishing powder, or similar 
solvents for cleaning.
These may cause the plastic surface to crack or deform. 

Three-minute protection feature 

A protection feature prevents the air conditioner from being 
activated for approximately 3 minutes
when it restarts immediately after operation. 

Power failure 
Power failure during operation will stop the unit completely. 

Disconnect the unit with the power and then connect the unit 
with the power again. Push the ON/OFF button on the remote 
controller to restart operation. 

The OPERATION lamp on the indoor unit will start 
        flashing when power is restored. 

To restart operation, push the ON/OFF button on the            
         remote controller. 

        Lightning or a car wireless telephone operating nearby 
        may cause the unit to malfunction. 

Cleaning the air filter 

The air filter can prevent the dust or other particulate from 
going inside. In case of blockage of the filter, the working 
efficiency of the air conditioner may greatly decrease . 
Therefore, the filter must be cleaned once two weeks during 
long time usage. 

If the air conditioner is installed in a dust place, clean the air 
filter frequent. 

If the accumulated dust is too heavy to be cleaned, please 
replace the filter with a new one(replaceable air filter is an 
optional fitting). 

Open the air-in grill 
    Push the grill switches towards the middle simultaneously as 
    indicated in Fig.6-1. Then pull down the air-in grill.  

The control box cables ,which are originally connected with 
the main body electrical terminators must be pulled off before 
doing as indicated above. 
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Take out the air-in grill (together with the air filter shown in 
Fig.6-1).
    Pull the air-in grill down at 45  and lift it up to take out the 
    grill. 

Dismantle the air filter.

Clean the air filter 
    Vacuum cleaner or pure water may be used to clean the air 
    filter.If the dust accumulation is too heavy , please use soft 
    brush and mild  detergent to clean it and dry out in cool place. 

The air-in side should face up when using vacuum cleaner. 
(See Fig. 6-3)
The air-in side should face down when using water.  
(See Fig. 6-4)

Re-install the air filter. 

Install and close the air-in grill in the reverse order of step 1 
and 2 and connect the control box cables to the
corresponding terminators of the main body .
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Fig.6-1

Fig.6-2

Fig.6-3

Fig.6-4

Do not dry out the air filter under direct sunshine or with
fire.

CAUTION

Maintenance after a long stop period 
(eg. at the beginning of the season)

Maintenance before a long stop period
(eg. at the end of the season)

Check and remove everything that might be blocking inlet 
and outlet vents of indoor units and outdoor units. 

Clean air filters and casings of indoor units.
Refer to "Cleaning the air filter" for details on how  to proceed 
and make sure to install cleaned air filters back in the same 
position.

Turn on the power at least 12 hours before operating the unit 
in order to ensure smoother operation. As soon as he power 
is turned on, the remote controller  displays appear. 

Let the indoor units run in fan only operation for about half a 
day in order to dry the interior of the units. 

Clean air filters and casings of indoor units. Refer to "
Cleaning the air filter" for details on how to proceed and 
make sure to install cleaned air filters back in the same
position.

Symptom 4: Noise of air conditioners cooling

Symptom 4.1: Indoor unit 

When humidity is high during cooling operation If the interior of 
an indoor unit is extremely contaminated, the temperature
distribution inside a room becomes uneven. It is necessary to 
clean the interior of the indoor unit. Ask your dealer for details 
on cleaning the unit. This operation requires a qualified service 
person.

When the system is changed over to heating operation after 
defrost operation Moisture generated by defrost becomes
steam and is exhausted.

A continuous low "shah" sound is heard when the system is in 
cooling operation or at a stop.
When the drain pump (optional accessories) is in operation,this 
noise is heard. 

A "pishi-pishi" squeaking sound is heard when the system stops 
after heating operation.
Expansion and contraction of plastic parts caused by
temperature change make this noise.

Symptom 4.2:  Indoor unit, outdoor unit

A continuous low hissing sound is heard when the system is in 
operation.
This is the sound of refrigerant gas flowing through both indoor 
and outdoor units.

A continuous low hissing sound is heard when the system is in 
operation.
This is the sound of refrigerant gas flowing through both indoor 
and outdoor units.

A hissing sound which is heard at the start or immediately after 
stopping operation or defrost operation.
This is the noise of refrigerant caused by flow stop or flow 
change.

Symptom 4.3: Outdoor unit

When the tone of operating noise changes.
This noise is caused by the change of frequency. 

The operation lamp is flashing rapidly (5Hz). 
This lamp is still flashing rapidly after turn off the power and turn 
on again. (See in Table 8-1a and Table 8-1b) 

Remote controller receives malfunction or the button does not 
work well. 

A safety device such as a fuse, a breaker frequently actuates. 

Obstacles and water enter the unit. 

Water leaks from indoor unit. 

Other malfunctions. 

8. TROUBLESHOOTING 

If one of the following malfunctions occur, stop operation, shut 
off the power, and contact with your dealer. 

If the system does not properly operate except the above
mentioned cases or the above mentioned malfunctions is
evident, investigate the system according to the following
procedures. (See in Table 8-2) 

8.1    Troubles and causes of air conditioner

Symptom 5: Dust comes out of the unit

Symptom 6: The units can give off odours 

When the unit is used for the first time in a long time.
This is because dust has gotten into the unit. 

The unit can absorb the smell of rooms, furniture, cigarettes, 
etc., and then emit it again.

Symptom 7: The outdoor unit fan does not spin. 

During operation. The speed of the fan is controlled in order to 
optimize product operation.

8.2    Troubles and causes of remote controller

Before asking for serving or repairing, check the following points. 
(See in Table 8-3) 

7.    FOLLOWING SYMPTOMS ARE NOT AIR 
       CONDITIONER TROUBLES 

Symptom 1: The system does not operate 

Symptom 2: Change into the fan mode during cooling
                      mode 

Symptom 3: White mist comes out of a unit 

The air conditioner does not start immediately after the ON/OFF 
button on the romote controller is pressed.
If the operation lamp lights, the system is in normal condition.To 
prevent overloading of the compressor motor, the air
conditioner starts 3 minutes  after  it  is turned ON. 

If the operation lamp and the "PRE-DEF indicator(cooling and 
heating type) or fan only indicator(cooling only type)" light, it 
means you choose the heating model, When just starting, if the 
compressor has not started, the indoor unit  appears "anti cold 
wind" protection because of its overlow outlet temperature. 

In order to prevent the indoor evaporator frosting, the system 
will change into fan mode automatically, restore to the cooling 
mode after soon. 

When the room temperature drops to the set temperature, the 
compressor goes off and the indoor unit changes to fan mode; 
when the temperature rises up, the compressor starts again. It 
is same in the heating mode. 

Symptom 3.1: Indoor unit 

Symptom 3.2:  Indoor unit, outdoor unit 

When humidity is high during cooling operation If the interior of 
an indoor unit is extremely contaminated, the temperature
distribution inside a room becomes uneven. It is necessary to 
clean the interior of the indoor unit. Ask your dealer for details 
on cleaning the unit. This operation requires a qualified service 
person

Table 8-1a  (Applicable to inverter air conditioner only) 

NO. Malfunction running lamp timer lamp defrosting lamp alarm lamp 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

display (nixie tube) 

EEPROM malfunction Quick-flash E7

In door fan unit stall malfunction Quick-flash E8Quick-flash

Lifting panel malfunction Quick-flash F1Quick-flash Quick-flash

Lifting panel is not closed Quick-flash Quick-flashOn

On

F2

E2
Room temperature sensor
checking channel is abnormal Quick-flash

E3Pipe temperature sensor (T2)
checking channel is abnormall Quick-flash

E4
Pipe temperature sensor (T2B) 
checking channel is abnormal Quick-flash

EEWater-level alarm malfunction Quick-flash9 

In-outdoor unit communication
checking channel is abnormal Quick-flash E1

10 

11 

12 

13 
Indoor master/slave unit
communication checking channel 
is abnormal 

F3Quick-flash Quick-flash

Other malfunctions of master/ 
slave unit F4Quick-flash Quick-flash

Outdoor unit malfunction EdSlow-flash

Quick-flash F0Quick-flash Quick-flashLifting panel communication  
checking channel is abnormal 

Collision model malfunction E0Quick-flash

14 

Solution

Clean the heat exchanger. 
Clean the air filter. 
Eliminate all dirties and make air 
smooth.
Close doors and windows. 
Make curtains in order to shelter from 
sunshine.
Reduce heat source. 
AC cooling capacity reduces (normal). 

Symptoms Causes

Unit does not start

Air flowing normally but
completely can't  cooling 

Units start or stop frequently 

Low cooling effect 

Low heating effect 

Power failure. 
Power switch is off. 
Fuse of power switch may have burned. 
Batteries of remote controller exhausted 
or other problem of controller. 
Temperature is not set correctly. 
Be in 3 minutes protection of 
compressor. 
Refrigerant is too little or too much. 
Airor no concreting gas in the
refrigerating circuit. 
Compressor is malfunction. 
Voltage is too high or too low. 
System circuit is blocked. 

Wait for the comeback of power. 
Switch on the power. 
Replace the fuse. 
Replace the batteries or check the 
controller. 

Set the temperature properly. 
Wait. 

Check leakage, and rightly recharge 
refrigerant.
Vacuum and recharge refrigerant. 
Maintenance or change compressor. 
Install manostat. 

Check leakage and rightly recharge 
refrigerant.
Use heating device. 
Close doors and windows. 
Check leakage and rightly recharge 
refrigerant.

Outdoor unit and indoor unit heat 
exchanger is dirty. 
The air filter is dirty. 
Inlet/outlet of indoor/outdoor units is 
blocked.
Doors and windows are open 
Sunlight directly shine. 
Too much heat resource. 
Outdoor temp. is too high. 
Leakage of refrigerant or lack of 
refrigerant.
Outdoor temperature is lower than 7 C . 
Doors and windows not completely 
closed.
Leakage of refrigerant or lack of 
refrigerant.

Table 8-2 

Find reasons and solution. 

Table 8-1b  (Applicable to fixed-frequency air conditioner only) 

NO. Malfunction running lamp timer lamp defrosting lamp alarm lamp 

1 

2 

3 

4 

5 

Room temperature sensor
checking channel is abnormal 

Lifting panel is not closed 

Lifting panel communication  
checking channel is abnormal 

Water pump temperature   
sensor

Evaporator sensor malfunction 

Condenser sensor malfunction 

Water-level alarm malfunction 

EEPROM malfunction 

Outdoor malfunction 

6 

7 

display
(nixie tube) 

Quick-flash

Quick-flash

Quick-flash

Quick-flash

Quick-flash

Quick-flash

Quick-flash

Quick-flash

Quick-flash

Quick-flash

Quick-flash

E2

E8

E4

E3

E6

E5

E7

8 

Lifting panel malfunction 9 

10 

Quick-flash

Quick-flash

Quick-flash

Quick-flash

Quick-flashQuick-flash

Quick-flash

Quick-flash

F2

F0

F1

Symptoms Causes

The fan speed can not be
changed.

Check whether the MODE 
indicated on the display is 
"AUTO"

Check whether the MODE 
indicated on the display is 
"DRY"

When the automatic mode is 
selected, the air conditioner will 
automatically change the fan 
speed.

When dry operation is selected, 
the air conditioner automatically 
change the fan speed. The fan
speed can be selected during 
"COOL" , "FAN ONLY", and "HEAT".

The remote controller signal is
not transmitted even when
the ON/OFF button is pushed. 

Check whether the batteries 
in the remote controller are 
exhausted.

The power supply is off. 

No receiving tone sounds 
from the indoor unit even 
when the ON/OFF button is 
pressed.

Check whether the signal 
transmitter of the remote 
controller is properly directed 
to the infrared signal receiver 
of the indoor unit when the
ON/OFF button is pressed. 

Directly transmit the signal transmitter 
of the remote controller to the infrared 
signal receiver of the indoor unit, and 
then repeatly push the ON/OFF button 
twice.

The indication on the display 
disappears after a lapse of 
time.

Check whether the timer 
operation has come to an 
end when the TIMER OFF 
is indicated on the display. 

The air conditioner operation will 
stop up to the set time.

The TIMER ON indicator
goes off after a lapse of
certain time. 

Check whether the timer 
operation is started when 
the TIMER ON is indicated 
on the display. 

Up to the set time, the air conditioner
will automatically start and the
appropriate indicator will go off.

The TEMP. indicator does
not come on.

Check whether the MODE
indicated on the display is 
FAN ONLY 

The temperature cannot be set during
FAN mode. 

Solution

Table 8-3 
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The design and specifications are subject to change without prior notice for product 
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Ne

Higító

FONTOS TUDNIVALÓK

Ne telepítse házilagosan a készüléket! A kés züléket csak arra képzett 
szakember telepítheti!

!! FIGYELEM!

Ne használjon háztartási lefolyó-tisztítót a készülékhez, mert az tönkre teheti a 
csepptálcát, hőcserélőt, stb.

FIGYELEM

MEGJEGYZÉS

VESZÉLY!

VESZÉLY!

FIGYELEM!

FIGYELEM!

FIGYELEM!

Ne szervizelje sajátmaga a készüléket! A berendezést csak arra kiképzett 
szakember szervizelheti. A burkolatok kinyitása, vagy levétele áramütést 
okozhat. A készülék kikapcsolása nem szün-teti meg az áramütés veszélyét.

Az áramütés elkerülése érdekében védje a készüléket a fröcs-csenő, vagy 
spriccelő víztől, folyadéktól.

Időnként jól szellőztessen ki ha a készüléket használja (főleg, ha gáztűzhelyet 
is üzemeltet a helységben). 
Ennek elmaradása esetén oxigén-hiány alakulhat ki.

A tisztítás megkezdése előtt mindig áramtalanítsa a készüléket az áramütés 
elkerülése érdekében.
Mindig tartsa be a kezelési utasításban leírtakat.

Ne dugja be a kezét (és semmilyen tárgyat) a készülék kifúvó nyílásába, 
mert a forgó ventilátor lapátok súlyos sérülést okoz-hatnak, a ventilátor 
megsérülhet.

Ne használjon folyékony tisztítószereket, és/vagy spray-t a tisztításhoz. A 
készüléket enyhén nedves puha ronggyal tisztísa. Másként áramütés fordulhat 
elő.

A jó működés feltétele, hogy a készüléket az ezen utasításban megadott 
hőmérsékleti és páratartalom viszonyok között üzemeltesse. Ettől eltérő 
viszonyok közötti üzemeltetés a készülék meghibásodását eredményezheti.

FIGYELEM
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Közepes statikus nyomású légcsatornás beltéri egység

Kezelési útmutató

Köszönjük hogy az általunk forgalmazott légkondicionálót választotta.      

Beltéri egység Kültéri egység

Vezetékes távszabályzó (néhány modellnél)

Lég beszívás (oldalt és hátul) 

Lég kifúvás

1-es ábra 
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Lég beszívás 

Lég kifúvás 

Lég beszívás

BELTÉRI EGYSÉG KÜLTÉRI EGYSÉG (A,B,C)

M

FIGYELEM

Megjegyzés

MEGJEGYZÉS

MEGJEGYZÉS1. FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ
A személyi sérülések és anyagi kár elkerülése érdekében kövesse az 
alább ismertetett utasításokat, ellenkező esetben anyagi kár, 
a készülék meghibásodása vagy személyi sérülés 
következhet be.  

A telepítést a cégünkkel szerződött szerelővel végeztesse.  

anyagi kárt eredményezhet.  

A karbantartás és javítást cégünkkel szerződött szerelővel 
végeztesse.   

tüzet vagy anyagi kárt eredményezhetnek.  

A sérülések, vagy tűz elkerülése érdekében, ha füst vagy 
égett szagot érez, áramtalanítsa a légkondicionálót és 
hívjon egy cégünkkel szerződésben álló szerelőt. 

A távszabályzó vagy a beltéri egység soha ne legyen nedves.  
Ez tüzet vagy áramütést okozhat. 

A távszabályzó gombjait soha ne nyomja meg hegyes 
tárggyal.
A távszabályzó megsérülhet.  

Az olvadó biztosítékot csak az eredetivel azonos értékűre 
szabad kicserélni. Soha ne hidalja át vezetékkel!  

. 

Ne használja a légkondicionálót más célokra. 

a légkondicionálót precíziós berendezések állatok növények

Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és kapcsolja le 
a kismegszakítót vagy húzza ki a konnektorból.  

Az áramütés vagy tűz megelőzésére használjon ÉV relét.

Győződjön meg arról, hogy a légkondicionáló földelve van.  
 

objektumhoz csatlakoztassa. Szakemberre bízza ezt a munkát.

Ne tegye ki magát vagy másokat a hosszabb ideig a hideg 
légáramlat hatásának. Súlyosan megbetegedhet. 

Ne nyúljon be sem kézzel sem tárggyal a beszívó vagy   
kifúvó nyílásokba.  

Ne használjon gyúlékony sprayt vagy festéket a készülék 
közvetlen közelében.   
Tüzet okozhat.  

Ne érintse meg működés közben a légterelő lamellákat. 

Ne helyezzen tárgyakat a lég beszívó vagy kifúvó nyílásba.  
Anyagi kárt vagy a légkondicionáló meghibásodását okozhatja. 

                        lvassa 
   vagy                    

 személyi sérülés következhet be.

Az így jelölt pontok figyelmen kívül hagyása anyagi kárt                            
     vagy a berendezés meghibásodását okozhatja.

szenvedhet     
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2.    ALKATRÉSZEK NEVEI
A készülék egy kültéri egységből, beltéri egységből 
és egy távszabályzóból áll. 

AUTO (automata) 
Az OPERATION LED világít és a készülék automata üzemmódban

Az infravörös vétel engedélyezve van. Amint az infravörös

1 

(Figyelje a 2-1 ábrát)
Üzemmód kijelzők a kijelző panelen

Ez a kezelési útmutató nem tartalmazza a
távszabályzó kezelését. Azt egy másik füzetben

vagy

Infravörös jel vevõ

Digitális kijelzõ

Bekapcsolva    Riasztás kijelzõ

Temporary gomb

A sérülések elkerülése érdekében soha ne távolítsa 
el a kültéri egység ventilátorának védőrácsát. 

Ne nyúljon a légkondicionálóhoz vizes kézzel. 
Áramütést szenvedhet.  

Ne érintse meg a hőcserélő lamelláit. 
A lamellák élesek. Elvághatják a kezét. 

A beltéri egység alá ne helyezzen olyan tárgyakat,
melyekben a cseppvíz kárt tehet.. 

80% vagy magasabb vagy a 

Hosszabb üzemelés után ellenőrizze a kültéri és 
beltéri egység rögzítését.

Az oxigén hiány elkerülésére szellőztessen alaposan, főleg
ha nyílt lángú készüléket használ a légkondicionálóval
közös légtérben.

Ellenőrizze a cseppvíz tömlő átjárhatóságát.
Az elégtelen cseppvíz elvezetés miatt víz szivároghat a

A távszabályzó belső alkatrészeit ne érintse meg.
Ne vegye le a fedelet. Néhány alkatrész érintése
veszélyes lehet

Gyerekeket, növényeket vagy állatokat ne tegyen ki 
huzamosabb ideig a hideg légáramlatnak. 

okozhatja. 

A gyerekek ne játsszanak a légkondicionálóval
és tárgyakat ne helyezzenek rá.

Ha rovarirtót vagy más mérgező anyagot permetez, 
kapcsolja ki a légkondicionálót. 
Az erre érzékeny személyek megbetegedhetnek 

Nyílt lángú berendezéseket ne helyezzen a
légkondicionáló által kifújt légáramba. 
.

Tilos olyan helyiségben használni a légkondicionálót
ahol gyúlékony anyagok vannak, melyek párologhatnak.  
A kipárolgó gázok tüzet vagy robbanást okozhatnak. 
.  

Kisgyermekek és korlátozott cselekvőképességű
csak felügyelet mellett kezelhetik a légkondicionálót. 

Ügyeljen arra, hogykisgyermekek ne játsszanaka
légkondicionálóval. . 

intenzív tés üzemmódot választhatunk a segítségével.
A gomb a fenti ábrán látható helyen található. 
E megnyomásakor AUTOMATA majd a követk megyomás  n
után intenzív tés (FORCED COOL) majd kikapcsolás
következik. 

A készüléket az optimális működés érdekében az
alábbi hőmérséklet tartományokon belül
üzemeltesse.

3.    A LÉGKONDICIONÁLÓ     
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET TAROMÁNYA

FORCED
Az OPERATION LED villog és automata üzemmódban
magas ventilátor sebességgel üzemel a berendezés 
30 percig. Ilyenkor az infravörös jel vétele tiltva van. 

OFF (ki) 
Az OPERATION LED kialszik. A légkondicionáló
kikapcsol. Az infravörös jel vétele engedélyezve van.

2 

3 

Párátlanítás

modelleknél) 

Üzemmód 
Kültéri Szoba 

-15℃-  43℃ (MODEL18-60)
0℃-  43℃ (MODEL12) 17℃-  32℃

-15℃-  24℃ 17℃-  27℃

18℃-  43℃ 17℃-  32℃

VIGYÁZAT 

Figyelem 

VIGYÁZAT

VIGYÁZAT

FIGYELEM

FIGYELEM

2-1 ábra

4.    TIPPEK A GAZDASÁGOS ÜZEMELTETÉSHEZ

.

5.    KARBANTARTÁS

A tisztítás megkezdése előtt győződjön meg arról
hogy a készülék áramtalanítva van. 

Ellenőrizze a hálózati kábel épségét. 

Puha ruhával tisztítsa a beltéri egységet és a
távszabályzót.

Enyhén nedves ruhát is használhat, ha a burkolat
nagyon szennyezett.

Vizes ruhát soha ne használjon a távszabályóhoz.

A tisztításhoz ne használjon vegyi anyaggal átitatott 

Ne használjon benzin higító súrolószert
vagy oldószert.  

Hosszú leállás utáni karbantartás 
(pl: a szezon elején)

Távolítson el minden objektumot ami gátolja a légáramlást. 

Tisztítás után minden alkatrészt illesszen vissza eredeti 
helyére.  

Hosszú leállás előtti karbantartás
(pl: a szezon végén)

Járassa a légkondicionálót fél napig ventilátor üzemmódban.

Tisztítás után minden alkatrészt illesszen vissza eredeti helyére.

Távolítson el minden objektumot ami gátolja a légáramlást. 

Legalább 12 
áram alá a készüléket. Ez a finom indulás miatt szükséges.

A légszűrő tisztítása (néhány modellnél)

a légkondicionáló teljesítményét. 

. 

A légsz t tartozékként értékesítjük.
. 

1 

Normál jelenség ha a lékondicionáló felülete
párás lesz a magas környezeti páratartalom miatt.
Ilyenkor csukja be a nyílászárókat üzemeltesse
tovább a légkondicionálót
Az optimális üzemeltetés és hatásfok a fenti

2 

3 

Három perces védelem 

A kikapcsolást követ a kompresszor csak
3 perces késleltetés után indul újra. Ezt a

Hálózati feszültség kimaradás
Feszültség kimaradás esetén a készülék teljesen kikapcsol. 

ATION LED villog a

A bekapcsoláshoz nyomja meg a távszabályzón az ON/OFF
gombot. 

ne irányuljon személyekre. 

A jóhatásfok érdekébemindig csukjabe
a nyílászárókat. 

Soha ne zárja el a készülékbe be és kiáramló

ne irányuljon növényekre.

Az ajtókat ablakokat csaka szükséges ideig
tartsa nyitva. 

vegye ki az elemeket a távszabályzóból.

helyezze áram alá a készüléket így tudja
biztosítani a finom indulást. 

Az elt tt sz jelent csökkenti a légkondicionáló

Porszívózás közben a lég beszívó rész felfele nézzen.
(Figyelje az 5-4 ábrát)
Mosás közben a lég beszívó rész lefelé nézzen.
(Figyelje az 5-3 ábrát)

6. Helyezze vissza és zárja be a lég beszívó rácsot az 1 és 2 

A

5-4 ábra

5-3 ábra

6.  A következő jelenségek nem a   
     légkondicionáló hibáját jelentik

1: A légkondicionáló nem működik

2: Hűtés üzemmódban csak a ventilátor 
üzemel, hűtés nem történik 

A légkondicionáló a bekapcsolást nem azonnal indul. 
Ha az OPERATION LED a rendszer normál állapotban 
van. 
A kompresszor túlterhelésének elkerülése miatt a kompresszor 

Ha az OPERATION és a "PRE-DEF LED (h t -f t
modelleknél) vagy a FAN LED (csak medelleknél)"
ez azt hogy Ön a üzemmódot választotta. A
üzemmód indításakor a beltéri egység ventilátora csak akkor 
kezd ha a már meleg. Ilyenkor a a 
leolvasztás LED is világít.

A beltéri egység lefagyásának elkerülése miatt 
a rendszer átvált ventilátor üzemmódra. A h tés rövid id
múlva folytatódik.

Ha a szoba h mérséklete a beállított értékre csökken A
kompresszor kikapcsol és a készülék ventilátor üzemmódban 
dolgozik tovább. Ha a szoba rséklet emelkedik a 
kompresszor újra elindul. Ugyanez történik üzemmódban. 

5-2 ábra

5-1 ábra

3: Fehér köd áramlik a készülékből

3.1: Beltéri egység

Ha h tés üzemmódban magas a páratartalom és a beltéri 
egység belseje nagyon a szobában a 
eloszlás egyenetlen lesz. Ilyenkor ki kell tisztítani a beltéri 
egységet. Ehhez a m velethez kérje a telepít / szerel
segítségét. 

Az OPERATION LED gyorsan villog (5Hz). Ha ez a villogás 
és 1 perc elteltével tört úraindítás után is fennáll. 
(Figyelje a  7-1 és 7-2 ábrákat).

Valamelyik biztonsági eszköz pl. biztosíték vagy kismegszakító
többször kiég/ leold.
Víz került a berendezésbe.

Víz szivárog a beltéri egys l.

Ha az alábbiak közül bármelyik rendellenesség előfordul, áramtalanítsa
a készüléket és hívjon egy szerelőt, aki cégünkkel szerződésben áll. 

Ha rendellenes működést észlel, a 7-3 táblázat alapján próbálja
megszűntetni a hibát. Ha ez nem sikerül, hívjon egy olyan
szerelőt, aki cégünkkel szerződésben áll.
.

7.1.      A légkondicionáló hibái és azok lehetséges okai

Ha rendellenes működést tapasztal, 3 percre áramtalanítsa
a készüléket, majd helyezze áram alá és kapcsolja be. 
Ellenőrizze a hálózati feszültséget. Ha a feszültség
megfelelő, de a hiba újra jelentkezik, hívjon egy szerelőt
aki cégünkkel szerződésben áll.
. 

4.2:  Beltéri egység, kültéri egység

A készülék során folyamatosan halk susogó hang 
hallatszik. 
Ez a rendszerben áramló h t közeg miatt hallható normál 
jelenség. 

Susogó hang hallatszik az induláskor illetve közvetlenül a 
leállás után vagy leolvasztáskor. Ez a áramlásának 
hirtelen változásakor normál jelenség. 

4.3: Kültéri egység

Amikor a zaj hangszíne megváltozik. 
Ez a frekvencia megváltozása miatt következik be.

5: Por áramlik a készülékből

6: Kellemetlen szag áramlik a beltéri egységből

Ha hosszú állás után indítja be a készüléket az közben 

Az egység a majd azok távoznak a beltéri 

 7: A kültéri egység ventilátora nem forog       

Üzemelés közben. A légkondicionáló ködésének 
optimalizálása miatt a ventilátor fordulatszáma változik. 

4: Hűtés üzemmódban zaj hallatszik

3.2:  Beltéri egység, kültéri egység

4.1: Beltéri egység

Amikor a rendszer leolvasztás után a cseppvíz 

Amikor a vízszivattyú (opcionális tartozék) ez a zaj 
hallható.

A
A yag alkatrészek séklet változás hatására 
kitágulnak vagy összehúzódnak. 

7.    HIBAKERESÉS
7-1 táblázat 7-2-es táblázat 

Megoldás

Távolítsa el a nyílásokból az esetleg
bekerült objektumot. 
Csukja be a nyílászárókat. 

árnyékolja be a szobát. 

Sz tesse a t közeg
mennyiségét. 

Jelenség Hiba oka

Nem működik  

A légáramlás megfelelő de
egyáltalán nem hűt 

A készülék rendszeresen 
indul és leáll. 

Nem megfelelő a hűtés 

Nem megfelelő a fűtés

A kültéri vagy beltéri egység

A beszívó vagy kifúvó nyílások

A nyílászárók nincsenek becsukva
Közvetlen napsugárzás jut a szobába. 
Túl sok forrás van a szobában.

Szivárog a t zeg a

Csukja be a nyílászárókat. 
Sz tesse a t közeg
mennyiségét.

7 C alatt van
A nyílászárók nincsenek rendesen
becsukva. 
Szivárog a t közeg a

7-2 táblázat 

A hiba leírása D IGITÁLISLED4LED3LED2LED1

E0

E1

E2

E3

E4

E7

EE

Ed

CP

Beltér i és kültér i egység között i
kommunikáció hiba.

A lev séklet z
termisztor hibás

A t z (T2)
te rmisz to r h ibás

EPPR OM hiba

Üzemmód konf l ik tus

Vízszint hiba (kondenzvíz)

A kültéri egység hibásan k

A sorkapcson az ON/OFF pontok 
nincsenek összekötve

Meleg indítás / leolvasztás

Világít Gyorsan villog Lassan villog

   KIJELZALARMDEF.FANTIMEROPERATION

A t z (T2B)
te rmisz to r h ibás

NO.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A hiba leírása
DIGITÁLISLED4LED3LED2LED1

E0

E1

E2

E3

E4

Világít Gyorsan villog Lassan villog

   KIJELZALARMDEF.FANTIMEROPERATIONNO.

1

2

3

4

5

6

11

12

Jelenség Hiba oka

A ventilátor sebességet nem
lehet megváltoztatni. 

üzemmódot
"AUTO" 

Amikor az üzemmód
kijelzés
"DRY" 

AUTO üzemmódban az elektronika
automatikusan állítja be a
ventilátor sebességet. A felhasználó
ilyenkor nem tudja azt megváltoztatni. 

DRY üzemmódban az elektronika 
automatikusan állítja be a
ventilátor sebességet. A felhasználó
ilyenkor nem tudja azt megváltoztatni.

A vezetékes távirányító
nem működik akkor sem, ha
az ON/OFF gombot megnyomta. 

Nincs hálózati feszültség. 

Nem hallható hangjelzés
a beltéri egységből, amikor 
az infra távszabályzón az
ON/OFF gombot megnyomja.

rálátás van az adó és a

irányítani amikor az  
ON/OFF gombot megnyomja. 

Irányítsa az infravörös (opció)

A kijelzőről egy idő után 
eltűnnek az ikonok.

Amikor TIMER OFF kijelzés 
látható az LCDn. 

A légkondicionáló a beállított

A TIMER ON kijelzés
egy idő után eltűnik
a kijelzőről. 

bekapcsolt amikor
a TIMER ON kijelzés

automatikusan bekapcsol. 

A TEMP LED nem látható
a kijelzőn.  

FAN ONLY (ventilátor) 
üzemmódban ez normál.

nem állítható. 

7-3 táblázat

Megoldás

7.2.  A vezetékes távirányító hibái és azok megoldása
Mielőtt szerlőt hívna ellenőrizze az alábbi táblázatot.

.

.

.

.

Nincs hálózati feszültség. 
Készülék nincs bekapcsolva. 
A biztosíték kiégett a kismegszakító leold.

vagy a távszabályzó hibás. 

A t beállítás nem megfelel .
A kompresszor 3 perces késleltetése
még nem járt le. 

vagy más gáz van a

A kompresszor hibás. 
A hálózati feszültség alacsony vagy magas. 
A légáramlás nincs biztosítva. 

Várja meg amíg megs k. 
Kapcsolja be az ON gombbal. 

Cseréje ki az lemeket és rizze a
távszabályzó LED-jét egy kamerával. 

Várjon. 

Sz tesse a t közeg
mennyiségét. 
Szer  vákumozzon majd töltse fel a t kört.

Figyelje a hálózati feszültséget. 

QS01U-018AW_HU 

202000171397 

E5

E6

P0

CP

P1

P2
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18-60 modellek

12-es modell

7

8

A t z
te rmisz to r h ibás
Beltér i és kültér i egység között i
kommunikáció hiba.

Vízszint hiba (kondenzvíz)

Modul hiba

A beltéri egység lev séklet
z  te rm isz to ra h ibás

A sorkapcson az ON/OFF pontok
nincsenek összekötve

Meleg indítás / leolvasztás

E PPROM hiba

Kültéri egység túláram védelem

Kü l té r i egység  feszü l t ség véde lem

A kültéri egység lev séklet
z  te rm isz to ra h ibás

Kompresszor védelem

Párátlanítás

modelleknél) 

Üzemmód
Kültéri Beltéri

17℃-  54℃ 17℃-  30℃

-7℃-  24℃ 0℃-  30℃

17℃-  54℃ 17℃-  30℃

T1 feltétel

T3 feltétel

9
kezelési útmutató                                                      kezelési útmutató

2012.02.25

l.

(A) (B)

(C)

Ne helyezzen tárgyakat a lég beszívó vagy kifúvó nyílásba.  
Anyagi kárt vagy a légkondicionáló meghibásodását okozhatja. 

A készülék élettartama végén ne helyezze azt a  
kommunális hulladékok közé. Szállítsa egy szelektív

Konzultáljon a helyi hulladék begyűjtő céggel.

Ha elektromos berendezések kerülnek a hulladékok közé,
veszélyes vagy mérge anyagok kerülhetnek a 
környezetbe, az ivóvízbe és ezen keresztül a táplálékláncba.

A t közeg szivárgás elkerülése miatt konzultáljon szerel ével. 

 
helyes telepítés esetén nem szivárog.  
Ha a hűtőközeg mégis szivárog zárja el a vízszelepeket és hívjon 
szakembert!

Ne próbálja megjavítani a berendezést!
Csatlakoztassa le a berendezést az áramforrásról és addig ne 
használja a légkondicionálót amíg a szerelő meg nem szűntette a 
szivárgást. 



1
kezelési útmutató

3 4

5 6

3
kezelési útmutató kezelési útmutató kezelési útmutató

kezelési útmutató

7
kezelési útmutatókezelési útmutató

8
kezelési útmutató

8

Közepes statikus nyomású légcsatornás beltéri egység

Kezelési útmutató

Köszönjük hogy az általunk forgalmazott légkondicionálót választotta.      

Beltéri egység Kültéri egység

Vezetékes távszabályzó (néhány modellnél)

Lég beszívás (oldalt és hátul) 

Lég kifúvás

1-es ábra 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 9 

10 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 

Lég beszívás 

Lég kifúvás 

Lég beszívás

BELTÉRI EGYSÉG KÜLTÉRI EGYSÉG (A,B,C)

M

FIGYELEM

Megjegyzés

MEGJEGYZÉS

MEGJEGYZÉS1.    FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ
A személyi sérülések és anyagi kár elkerülése érdekében kövesse az
alább ismertetett utasításokat, ellenkező esetben anyagi kár, 
a készülék meghibásodása vagy személyi sérülés 
következhet be.  

A telepítést a cégünkkel szerződött szerelővel végeztesse. 

anyagi kárt eredményezhet.  

A karbantartás és javítást cégünkkel szerződött szerelővel 
végeztesse.

tüzet vagy anyagi kárt eredményezhetnek.  

A sérülések, vagy tűz elkerülése érdekében, ha füst vagy 
égett szagot érez, áramtalanítsa a légkondicionálót és 
hívjon egy cégünkkel szerződésben álló szerelőt. 

A távszabályzó vagy a beltéri egység soha ne legyen nedves.
Ez tüzet vagy áramütést okozhat. 

A távszabályzó gombjait soha ne nyomja meg hegyes 
tárggyal.
A távszabályzó megsérülhet.  

Az olvadó biztosítékot csak az eredetivel azonos értékűre
szabad kicserélni. Soha ne hidalja át vezetékkel! 

. 

Ne használja a légkondicionálót más célokra. 

a légkondicionálót precíziós berendezések állatok növények

Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és kapcsolja le 
a kismegszakítót vagy húzza ki a konnektorból. 

Az áramütés vagy tűz megelőzésére használjon ÉV
relét.

Győződjön meg arról, hogy a légkondicionáló földelve van.

objektumhoz csatlakoztassa. Szakemberre bízza ezt a munkát.
.  

Ne tegye ki magát vagy másokat a hosszabb ideig a hideg 
légáramlat hatásának. Súlyosan megbetegedhet.

Ne nyúljon be sem kézzel sem tárggyal a beszívó vagy   
kifúvó nyílásokba.

Ne használjon gyúlékony sprayt vagy festéket a készülék 
közvetlen közelében.
Tüzet okozhat.  

Ne érintse meg működés közben a légterelő lamellákat.
. 

Ne helyezzen tárgyakat a lég beszívó vagy kifúvó nyílásba.
Anyagi kárt vagy a légkondicionáló meghibásodását okozhatja. 

Soha ne javítsa házilagosan a berendezést.

A készülék élettartama végén ne helyezze azt a
kommunális hulladékok közé. Szállítsa egy szelektív
hulladékgyűjtőbe. 

Elektromos berendezéseket soha ne helyezzen a kommunális
hulladékok közé. 

. 

Ha elektromos berendezések kerülnek a hulladékok közé,
veszélyes vagy mérgező anyagok kerülhetnek a
környezetbe, az ivóvízbe és ezen keresztül a táplálékláncba.
Egészsége érdekében vigye őket egy szelektív gyűjtőbe. 

A hűtőközeg szivárgáselkerülésemiattkonzultáljon szerelőjével. 

okozhat.  

A légkondicionálóban használt hűtőközeg biztonságos és
helyes telepítés esetén nem szivárog.  

Kapcsoljon ki minden nyílt lángú berendezést (gázfőző stb.)és
szellőztessen ki alaposan, majd hívjon egy cégünkkel 
szerződött szerelőt. 

lvassa 
vagy

személyi sérülés következhet be.

Az így jelölt pontok figyelmen kívül hagyása anyagi kárt
vagy a berendezés meghibásodását okozhatja.

szenvedhet 
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2. ALKATRÉSZEK NEVEI
A készülék egy kültéri egységből, beltéri egységből 
és egy távszabályzóból áll. 

AUTO (automata) 
Az OPERATION LED világít és a készülék automata üzemmódban

 Az infravörös vétel engedélyezve van. Amint az infravörös

1 

 

 (Figyelje a 2-1 ábrát)  
Üzemmód kijelzők a kijelző panelen

Ez a kezelési útmutató nem tartalmazza a
távszabályzó kezelését. Azt egy másik füzetben

vagy

Infravörös jel vevõ

Digitális kijelzõ

Bekapcsolva     Riasztás kijelzõ

Temporary gomb

A sérülések elkerülése érdekében soha ne távolítsa 
el a kültéri egység ventilátorának védőrácsát. 

Ne nyúljon a légkondicionálóhoz vizes kézzel. 
Áramütést szenvedhet.  

Ne érintse meg a hőcserélő lamelláit. 
A lamellák élesek. Elvághatják a kezét. 

A beltéri egység alá ne helyezzen olyan tárgyakat,
melyekben a cseppvíz kárt tehet..  

 80% vagy magasabb vagy a 

Hosszabb üzemelés után ellenőrizze a kültéri és 
beltéri egység rögzítését.  

Az oxigén hiány elkerülésére szellőztessen alaposan, főleg 
ha nyílt lángú készüléket használ a légkondicionálóval
közös légtérben.

Ellenőrizze a cseppvíz tömlő átjárhatóságát.
Az elégtelen cseppvíz elvezetés miatt víz szivároghat a 

A távszabályzó belső alkatrészeit ne érintse meg.  
Ne vegye le a fedelet. Néhány alkatrész érintése 
veszélyes lehet

Gyerekeket, növényeket vagy állatokat ne tegyen ki 
huzamosabb ideig a hideg légáramlatnak.  

okozhatja. 

A gyerekek ne játsszanak a légkondicionálóval
és tárgyakat ne helyezzenek rá.  

Ha rovarirtót vagy más mérgező anyagot permetez, 
kapcsolja ki a légkondicionálót.  
Az erre érzékeny személyek megbetegedhetnek 

Nyílt lángú berendezéseket ne helyezzen a  
légkondicionáló által kifújt légáramba.  

 

Tilos olyan helyiségben használni a légkondicionálót 
ahol gyúlékony anyagok vannak, melyek párologhatnak.  
A kipárolgó gázok tüzet vagy robbanást okozhatnak.   

Kisgyermekek és korlátozott cselekvőképességű
csak felügyelet mellett kezelhetik a légkondicionálót. 

Ügyeljen arra, hogy kisgyermekek ne játsszanak a 
légkondicionálóval. . 

  
intenzív tés üzemmódot választhatunk a segítségével.  
A gomb a fenti ábrán látható helyen található. 
E  megnyomásakor AUTOMATA majd a követk  megyomás   n
után intenzív tés (FORCED COOL) majd kikapcsolás
következik. 

A készüléket az optimális működés érdekében az 
alábbi hőmérséklet tartományokon belül üzemeltesse.

3. A LÉGKONDICIONÁLÓ
ÜZEMI HÕMÉRSÉKLET TARTOMÁNYA

FORCED kényszer
Az OPERATION LED villog és automata üzemmódban 
magas ventilátor sebességgel üzemel a berendezés 
30 percig. Ilyenkor az infravörös jel vétele tiltva van. 

OFF (ki) 
Az OPERATION LED kialszik. A légkondicionáló
kikapcsol. Az infravörös jel vétele engedélyezve van. 

2 

3 

VIGYÁZAT 

Figyelem 

VIGYÁZAT

VIGYÁZAT

FIGYELEM

FIGYELEM

2-1 ábra

4.    TIPPEK A GAZDASÁGOS ÜZEMELTETÉSHEZ

.

5.    KARBANTARTÁS

A tisztítás megkezdése előtt győződjön meg arról
hogy a készülék áramtalanítva van. 

Ellenőrizze a hálózati kábel épségét. 

Puha ruhával tisztítsa a beltéri egységet és a
távszabályzót.

Enyhén nedves ruhát is használhat, ha a burkolat
nagyon szennyezett.

Vizes ruhát soha ne használjon a távszabályóhoz.

A tisztításhoz ne használjon vegyi anyaggal átitatott 

Ne használjon benzin higító súrolószert
vagy oldószert.  

Hosszú leállás utáni karbantartás 
(pl: a szezon elején)

Távolítson el minden objektumot ami gátolja a légáramlást. 

Tisztítás után minden alkatrészt illesszen vissza eredeti 
helyére.  

Hosszú leállás előtti karbantartás
(pl: a szezon végén)

Járassa a légkondicionálót fél napig ventilátor üzemmódban.

Tisztítás után minden alkatrészt illesszen vissza eredeti helyére.

Távolítson el minden objektumot ami gátolja a légáramlást. 

Legalább 12 
áram alá a készüléket. Ez a finom indulás miatt szükséges.

A légszűrő tisztítása (néhány modellnél)

a légkondicionáló teljesítményét. 

. 

A légsz t tartozékként értékesítjük.
. 

1 

Normál jelenség ha a lékondicionáló felülete
párás lesz a magas környezeti páratartalom miatt.
Ilyenkor csukja be a nyílászárókat üzemeltesse
tovább a légkondicionálót
Az optimális üzemeltetés és hatásfok a fenti

2 

3 

Három perces védelem 

A kikapcsolást követ a kompresszor csak
3 perces késleltetés után indul újra. Ezt a

Hálózati feszültség kimaradás
Feszültség kimaradás esetén a készülék teljesen kikapcsol. 

ATION LED villog a

A bekapcsoláshoz nyomja meg a távszabályzón az ON/OFF
gombot. 

ne irányuljon személyekre. 

A jóhatásfok érdekébemindig csukjabe
a nyílászárókat. 

Soha ne zárja el a készülékbe be és kiáramló

ne irányuljon növényekre.

Az ajtókat ablakokat csaka szükséges ideig
tartsa nyitva. 

vegye ki az elemeket a távszabályzóból.

helyezze áram alá a készüléket így tudja
biztosítani a finom indulást. 

Az elt tt sz jelent csökkenti a légkondicionáló

Porszívózás közben a lég beszívó rész felfele nézzen.
(Figyelje az 5-4 ábrát)
Mosás közben a lég beszívó rész lefelé nézzen.
(Figyelje az 5-3 ábrát)

6. Helyezze vissza és zárja be a lég beszívó rácsot az 1 és 2 

A

5-4 ábra

5-3 ábra

6.  A következő jelenségek nem a   
     légkondicionáló hibáját jelentik

1: A légkondicionáló nem működik

2: Hűtés üzemmódban csak a ventilátor 
üzemel, hűtés nem történik 

A légkondicionáló a bekapcsolást nem azonnal indul. 
Ha az OPERATION LED a rendszer normál állapotban 
van. 
A kompresszor túlterhelésének elkerülése miatt a kompresszor 

Ha az OPERATION és a "PRE-DEF LED (h t -f t
modelleknél) vagy a FAN LED (csak medelleknél)"
ez azt hogy Ön a üzemmódot választotta. A
üzemmód indításakor a beltéri egység ventilátora csak akkor 
kezd ha a már meleg. Ilyenkor a a 
leolvasztás LED is világít.

A beltéri egység lefagyásának elkerülése miatt 
a rendszer átvált ventilátor üzemmódra. A h tés rövid id
múlva folytatódik.

Ha a szoba h mérséklete a beállított értékre csökken A
kompresszor kikapcsol és a készülék ventilátor üzemmódban 
dolgozik tovább. Ha a szoba rséklet emelkedik a 
kompresszor újra elindul. Ugyanez történik üzemmódban. 

5-2 ábra

5-1 ábra

3: Fehér köd áramlik a készülékből

3.1: Beltéri egység

Ha h tés üzemmódban magas a páratartalom és a beltéri 
egység belseje nagyon a szobában a 
eloszlás egyenetlen lesz. Ilyenkor ki kell tisztítani a beltéri 
egységet. Ehhez a m velethez kérje a telepít / szerel
segítségét. 

Az OPERATION LED gyorsan villog (5Hz). Ha ez a villogás 
és 1 perc elteltével tört úraindítás után is fennáll. 
(Figyelje a  7-1 és 7-2 ábrákat).

Valamelyik biztonsági eszköz pl. biztosíték vagy kismegszakító
többször kiég/ leold.
Víz került a berendezésbe.

Víz szivárog a beltéri egys l.

Ha az alábbiak közül bármelyik rendellenesség előfordul, áramtalanítsa
a készüléket és hívjon egy szerelőt, aki cégünkkel szerződésben áll. 

Ha rendellenes működést észlel, a 7-3 táblázat alapján próbálja
megszűntetni a hibát. Ha ez nem sikerül, hívjon egy olyan
szerelőt, aki cégünkkel szerződésben áll.
.

7.1.      A légkondicionáló hibái és azok lehetséges okai

Ha rendellenes működést tapasztal, 3 percre áramtalanítsa
a készüléket, majd helyezze áram alá és kapcsolja be. 
Ellenőrizze a hálózati feszültséget. Ha a feszültség
megfelelő, de a hiba újra jelentkezik, hívjon egy szerelőt
aki cégünkkel szerződésben áll.
. 

4.2:  Beltéri egység, kültéri egység

A készülék során folyamatosan halk susogó hang 
hallatszik. 
Ez a rendszerben áramló h t közeg miatt hallható normál 
jelenség. 

Susogó hang hallatszik az induláskor illetve közvetlenül a 
leállás után vagy leolvasztáskor. Ez a áramlásának 
hirtelen változásakor normál jelenség. 

4.3: Kültéri egység

Amikor a zaj hangszíne megváltozik. 
Ez a frekvencia megváltozása miatt következik be.

5: Por áramlik a készülékből

6: Kellemetlen szag áramlik a beltéri egységből

Ha hosszú állás után indítja be a készüléket az közben 

Az egység a majd azok távoznak a beltéri 

 7: A kültéri egység ventilátora nem forog       

Üzemelés közben. A légkondicionáló ködésének 
optimalizálása miatt a ventilátor fordulatszáma változik. 

4: Hűtés üzemmódban zaj hallatszik

3.2:  Beltéri egység, kültéri egység

4.1: Beltéri egység

Amikor a rendszer leolvasztás után a cseppvíz 

Amikor a vízszivattyú (opcionális tartozék) ez a zaj 
hallható.

A
A yag alkatrészek séklet változás hatására 
kitágulnak vagy összehúzódnak. 

7.    HIBAKERESÉS
7-1 táblázat 7-2-es táblázat 

Megoldás

Távolítsa el a nyílásokból az esetleg
bekerült objektumot. 
Csukja be a nyílászárókat. 

árnyékolja be a szobát. 

Sz tesse a t közeg
mennyiségét. 

Jelenség Hiba oka

Nem működik  

A légáramlás megfelelő de
egyáltalán nem hűt 

A készülék rendszeresen 
indul és leáll. 

Nem megfelelő a hűtés 

Nem megfelelő a fűtés

A kültéri vagy beltéri egység

A beszívó vagy kifúvó nyílások

A nyílászárók nincsenek becsukva
Közvetlen napsugárzás jut a szobába. 
Túl sok forrás van a szobában.

Szivárog a t zeg a

Csukja be a nyílászárókat. 
Sz tesse a t közeg
mennyiségét.

7 C alatt van
A nyílászárók nincsenek rendesen
becsukva. 
Szivárog a t közeg a

7-2 táblázat 

A hiba leírása D IGITÁLISLED4LED3LED2LED1

E0

E1

E2

E3

E4

E7

EE

Ed

CP

Beltér i és kültér i egység között i
kommunikáció hiba.

A lev séklet z
termisztor hibás

A t z (T2)
te rmisz to r h ibás

EPPR OM hiba

Üzemmód konf l ik tus

Vízszint hiba (kondenzvíz)

A kültéri egység hibásan k

A sorkapcson az ON/OFF pontok 
nincsenek összekötve

Meleg indítás / leolvasztás

Világít Gyorsan villog Lassan villog

   KIJELZALARMDEF.FANTIMEROPERATION

A t z (T2B)
te rmisz to r h ibás

NO.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A hiba leírása
DIGITÁLISLED4LED3LED2LED1

E0

E1

E2

E3

E4

Világít Gyorsan villog Lassan villog

   KIJELZALARMDEF.FANTIMEROPERATIONNO.

1

2

3

4

5

6

11

12

Jelenség Hiba oka

A ventilátor sebességet nem
lehet megváltoztatni. 

üzemmódot
"AUTO" 

Amikor az üzemmód
kijelzés
"DRY" 

AUTO üzemmódban az elektronika
automatikusan állítja be a
ventilátor sebességet. A felhasználó
ilyenkor nem tudja azt megváltoztatni. 

DRY üzemmódban az elektronika 
automatikusan állítja be a
ventilátor sebességet. A felhasználó
ilyenkor nem tudja azt megváltoztatni.

A vezetékes távirányító
nem működik akkor sem, ha
az ON/OFF gombot megnyomta. 

Nincs hálózati feszültség. 

Nem hallható hangjelzés
a beltéri egységből, amikor 
az infra távszabályzón az
ON/OFF gombot megnyomja.

rálátás van az adó és a

irányítani amikor az  
ON/OFF gombot megnyomja. 

Irányítsa az infravörös (opció)

A kijelzőről egy idő után 
eltűnnek az ikonok.

Amikor TIMER OFF kijelzés 
látható az LCDn. 

A légkondicionáló a beállított

A TIMER ON kijelzés
egy idő után eltűnik
a kijelzőről. 

bekapcsolt amikor
a TIMER ON kijelzés

automatikusan bekapcsol. 

A TEMP LED nem látható
a kijelzőn.  

FAN ONLY (ventilátor) 
üzemmódban ez normál.

nem állítható. 

7-3 táblázat

Megoldás

7.2.  A vezetékes távirányító hibái és azok megoldása
Mielőtt szerlőt hívna ellenőrizze az alábbi táblázatot.

.

.

.

.

Nincs hálózati feszültség. 
Készülék nincs bekapcsolva. 
A biztosíték kiégett a kismegszakító leold.

vagy a távszabályzó hibás. 

A t beállítás nem megfelel .
A kompresszor 3 perces késleltetése
még nem járt le. 

vagy más gáz van a

A kompresszor hibás. 
A hálózati feszültség alacsony vagy magas. 
A légáramlás nincs biztosítva. 

Várja meg amíg megs k. 
Kapcsolja be az ON gombbal. 

Cseréje ki az lemeket és rizze a
távszabályzó LED-jét egy kamerával. 

Várjon. 

Sz tesse a t közeg
mennyiségét. 
Szer  vákumozzon majd töltse fel a t kört.

Figyelje a hálózati feszültséget. 

QS01U-018AW_HU 
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E6

P0

CP

P1

P2
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18-60 modellek

12-es modell

7

8

A t z
te rmisz to r h ibás
Beltér i és kültér i egység között i
kommunikáció hiba.

Vízszint hiba (kondenzvíz)

Modul hiba

A beltéri egység lev séklet
z  te rm isz to ra h ibás

A sorkapcson az ON/OFF pontok
nincsenek összekötve

Meleg indítás / leolvasztás

E PPROM hiba

Kültéri egység túláram védelem

Kü l té r i egység  feszü l t ség véde lem

A kültéri egység lev séklet
z  te rm isz to ra h ibás

Kompresszor védelem

Párátlanítás

modelleknél) 

Üzemmód
Kültéri Beltéri

17℃-  54℃ 17℃-  30℃

-7℃-  24℃ 0℃-  30℃

17℃-  54℃ 17℃-  30℃

T3 feltétel

9
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4. Tanácsok a helyes használathoz

A gazdaságos üzemeltetés érdekében az alábbiakat vegye
figyelembe.

Úgy állítsa be a légáramot, hogy ne irányuljon közvetlenül
a szobában tartózkodó személyekre. 

Megfelelően állítsa be a szobahőmérsékletet. Kerülje a
túlhűtést és túlfűtést. 

Árnyékolja a helyiséget redőnnyel vagy
függönnyel.

Szellőztessen rendszeresen.

A nyílászárókat tartsa csukva, mert ellenkező esetben
jelentős többlet energia fogyasztás és ezzel együtt
többlet költség keletkezhet. 

Soha ne gátolja a kültéri vagy a beltéri egység légcseréjét. 
Hibás működést vagy leállást okozhat. 

Használja az időzítéseket. 

Ha hetekig nem használja a készüléket, vegye ki a 
távszabályzóból az elemeket és áramtalanítsa a készüléket. 
Készenléti állapotban is van egy kis energia fogyasztás.

A távszabályzó és a beltéri egység közelében ne használjon
elektromágneses sugárzást kinbocsátó berendezéseket, mint
televízió, mobil telefon CB rádió stb. 

A légszűrőt tisztítsa kéthetente, ellenkező esetben
csökken a hatásfok és megnő az energia fogyasztás. 

5. A LÉGÁRAMLAT IRÁNYÁNAK BEÁLLÍTÁSA

Működés közben zsalukkal beállíthatja a levegő áramlat
irányát hogy a lehető legkellemesebb legyen és egyenletes
hőmérsékletet biztosítson a helyiség minden pontján.

A légáramlat irányának beállítása.
Nyomja meg a SWING gombot, ezzel elindítja a
legyezést Amint a zsaluk elérték a megfelelő pozíciót,
A SWING gomb újbóli megnyomásával állíthatja le. 

Legyezés.
Nyomja meg a SWING gombot, ezzel elindítja az automatikus
legyezést. A legyező motor automatikusan mozgatja a terelő
lamellákat. A zsaluk minden irányban 30o-ot mozdulnak el.
Amikor a légkondicionáló ki van kapcsolva (beleértve az 
bekapcsolási időzítést is, a SWING funkció nem aktív. 

Állítsa fel /le       5-1. ábra 

      5-2 ábra

Állítsa fel /le

6. KARBANTARTÁS

hogy a készülék áramtalanítva van. 

Puha ruhával tisztítsa a beltéri egységet és a
távszabályzót.

Enyhén nedves ruhát is használhat, ha a burkolat 
nagyon szennyezett.

A tisztításhoz ne használjon vegyi anyaggal átitatott 
kendőt.

Ne használjon benzint, higítót, acetont
vagy más oldószert.

 kezelési útmutató

Nyári szezonban időszakosan ellenőrizze, hogy ne legyen 
szennyeződés a kondezvíz elvezetésénél, ellenkező esetben 
az elvezető cső eldugulhat és a kondenzvíz kifolyhat a 
helyiségbe.
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A légszűrő tisztítása

A légszűrő megakadályozza hogy por vagy szennyező anyag 
kerüljön a készülékbe. A szűrő eltömődése jelentősen rontja a 
légkondicionáló hatékonyságát.
Legalább  kéthetente és hosszú leállás előtt tisztítani kell.

Ha a légkondicionálót poros környezetben üzemelteti,
a tisztítást gyakrabban kell végezni.

Ha a lerakódott szennyeződést nehéz kitisztítani, cserélje 
ki egy új példányra.

A beszívó rács nyitása
A rács rögzítő reteszeket húzza közép felé a 6-1 ábra szerint,
majd húzza lefelé a rácsot.
A vezérlő kábeleket, melyek az előlapot és a vezérlő panelt 
kötik össze, a csatlakozások bontásával válassza szét.

1

2

3

4

Vegye ki a beszívó rácsot a szűrővel együtt
(6-1 ábra).

A rácsot 45 fokban lefelé húzza, majd emelje meg és
   így vegye ki. 

A légszűrő kiszerelése és tisztítása.

A légszűrő tisztítása 
    A légszűrőt porszívóval, majd vízzel tisztítsa. Ha a szennyeződés 
    nagyon makacs, használhat semleges mosószeres vizet. 
    Tisztítás után szárítsa meg a szűrőt, majd tegye vissza. 

Porszívózás közben a légszűrő felfelé nézzen. 
(6-3 ábra)
Vízzel való tisztítás közben a szűrő lefelé nézzen.  
(6-4 ábra)

A szűrő visszaszerelése. 

Az 1-es pontban leírtakkal ellentétes sorrendben helyezze           
vissza a szűrőt, majd csatlakoztassa a kábeleket      
amelyek az előlapot kötik össze a vezérlő penellel.

5

6

6-1 ábra

6-2 ábra

6-3 ábra

6-4 ábra

A légszűrőt sugárzó hőtől mentes helyen szárítsa.

FIGYELEM

Hosszú leállás utáni karbantartás
(pl: a szezon elején)

Karbantartás hosszú leállás előtt
(pl: a szezon végén)

Ellenőrizze az összes befúvó és kifúvó nyílást a beltéri és 
kültéri egységeken.

Tisztítsa ki a szűrőt és a beltéri egységet.
A tisztítást a légszűrő tisztítása fejezetben leírtak szerint 
végezze, majd tegye vissza a légszűrőt az eredeti helyére.

Járassa a légkondicionálót fél napig ventilátor üzemmódban
Ez a belső alkatrészek kiszárítása miatt szükséges.

Tisztítsa ki a szűrőt és a beltéri egységet.
A tisztítást a légszűrő tisztítása fejezetben leírtak szerint 
végezze, majd tegye vissza a légszűrőt az eredeti helyére.
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6. A következő jelenségek nem a
légkondicionáló hibáját jelentik

1: A légkondícionáló nem működik
A légkondicionáló a bekapcsolást  nem azonnal indul. 
Ha az OPERATION LED  a rendszer normál 
állapotban van. 

Ha az OPERATION és a "PRE-DEF LED (h t -f t
modelleknél) vagy a FAN LED (csak  medelleknél)"
ez azt  hogy Ön a  üzemmódot választotta. A 
üzemmód indításakor a beltéri egység ventilátora csak akkor 
kezd  ha a  már meleg. Ilyenkor a  a 
leolvasztás LED is világít.

2.1: Beltéri egység

Ha h tés üzemmódban magas a páratartalom és a beltéri 
egység belseje nagyon  a szobában a 
eloszlás egyenetlen lesz. Ilyenkor ki kell tisztítani a beltéri 
egységet. Ehhez a m velethez kérje a telepít / szerel
segítségét.

3.2:  Beltéri egység, kültéri egység

A készülék  során folyamatosan halk susogó hang 
hallatszik.
Ez a rendszerben áramló h t közeg miatt hallható normál 
jelenség.

Susogó hang hallatszik az induláskor illetve közvetlenül a 
leállás után vagy leolvasztáskor. Ez a  áramlásának 
hirtelen változásakor normál jelenség. 

5: Kellemetlen szag áramlik a beltéri e

Ha hosszú állás után indítja be a készüléket  az közben 

Az egység  a  majd azok távoznak a beltéri 

2.2:  Beltéri egység, kültéri egység

3.1: Beltéri egység

Amikor a rendszer leolvasztás után  a cseppvíz 

Amikor a vízszivattyú (opcionális tartozék)  ez a zaj 
hallható.

A
A yag alkatrészek séklet változás hatására 
kitágulnak vagy összehúzódnak. 

2:  Fehér köd áramlik a készülékből

3:  Hűtés üzemmódban zaj hallatszik

4:  Por áramlik a készülékből

Figyelem! 
Az üzembiztos működés érdekében évente minimum egyszer hívjon szakembert aki megfelelően karbantartja 

a berendezést!
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A légkondicionálót importálja: Planning & Trading Kft. 8000 Székesfehérvár Rozs u. 14-16.
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