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Nagyon szépen köszönjük, hogy megvásárolta a 
légkondícionálónkat. Kérem figyelmesen olvassa el ezt a 
használati utasítást mielőtt használná a légkondícionálóját. 
Ügyeljen arra, hogy tartsa meg ezt a használati utasítást a 
jövőbeni hivatkozások érdekében. 
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MEGJEGYZÉS: 

A gombok tervezése a tipikus modellen alapul, és kissé eltérhet attól amit megvásárolt. 
Az aktuális alak fog érvényesülni. 
Az egység elvégzi az összes leírt funkciót. Ha az egység nem rendelkezik egy 
funkcióval, akkor nincs ennek megfelelő működés, amikor megnyomja a vonatkozó 
gombot a távirányítón ,,, 
Amikor széles ,,,különbség van a Távirányító ábrája közt  és ,,, Használati Utasítás közt a funkciók leírásában, akkor a Használati Utasítás leírása
fog érvényesülni. 
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Távirányító műszaki adatai 

SET

Model RG58N1(B2H)/BGEF 

Névleges feszültség 3.0V(Száraz elemek  R03/LR03 2) 

Jelvételi Tartomány 8m 

Környezet -5 C~ 60C



A TÁVIRÁNYÍTÓ TARTÓ FELSZERELÉSE

Mielőtt elkezdi használni az új légkondicionálóját, bizonyosodjon meg arról, hogy 
megismerkedett a távirányítójával. A következő egy rövid bemutató magáról a távirányítóról. 
A légkondicionáló működtetésére vonatkozó utasításokért,
olvassa el a  Hogyan használja az alap funkciókat  részt a használati utasításból. 
Megjegyzés Kérem, ne, válassza ki a Melegítő módot, ha a készülék, amit vásárolt  csak 
hűtő típusú. A hűtésre alkalmas készülék nem támogatja  a melegítési módot. 

BE/KI Kapcsoló Gomb  

NEM BIZTOS BENNE, HOGY MIT CSINÁL 
EGY FUNKCIÓ? 
Olvassa el a Hogyan használja az alapfunkciókat és 
Hogyan használja a fejlett funkciókat részeit a 
használati utasításnak, hogy részletes leírást kapjon 
arról, hogy hogyan használja a légkondicionálóját. 

A távirányítót a készülékhez képest 8 
méteren belül kell használni. 
A készülék sípolni fog, amikor fogadja a 
távirányító jelzését. 
Függönyök, egyéb anyagok és 
közvetlen napfény zavarhatja az 
infravörös jelvevőt. 
Vegye ki az elemeket, ha a távirányító 

Ki vagy be kapcsolja a készüléket 

Módosít
Növeli a hőmérsékletet

0.5OC(1OF)  fokokkal. Tartsa 
nyomva ezt a gombot, hogy 
növelje a hőmérsékletet
1C(1OF) fokonként. Maximum. 
Hőmérséklet 30oC(86OF) 

OK Gomb 

A kiválasztott funkciók 

megerősítésére szolgál. 

Elindítja és leállítja a 
vízszintes zsalu automatikus 
lengési mozgását. 

Gomb 
Elindítja és leállítja a 
függőleges zsalu automatikus 
lengési mozgását. 

A gombok tervezése az ön egységén eltérhet 
kissé a bemutatott példából 

Ha a beltéri egységnek nincs egy bizonyos 
funkciója, a hozzá tartozó gomb 
megnyomásának a távirányítón, nincs hatása. 

Az ön légkondicionáló készüléke két 
AAA típusú elemmel ellátva érkezik. 
Használat előtt az elemeket tegye bele a 
távirányítóba: 
1. Távolítsa el a hátlapot a távirányítóról,

ezzel kinyitva az elemtartót.
2. Helyezze be az elemeket,odafigyelve,

hogy az elemek (+) és (-) vége
megegyezzen az elemtartó
belsejében lévő szimbólumokkal. 

3. Szerelje fel a hátlapot.

Nem használható több mint 2 hónapig. 

SET gomb 
A működési funkciók görgetése 
az alábbiak szerint történik: 
Alvó(  )  Kövess Engem(  ) 

A kiválasztott szimbólum 
villogni fog a képernyőn, 
nyomja meg az OK gombot a 
megerősítéshez.  

Ventilátor Sebesség

Távolítsa el a hátlapot 
SET 

Válassza ki a ventilátor 
sebességét az alábbi sorrendben: 

az elemek beszereléséhez 

AU%  20%   40% 60%   80%   100%. A távirányító a falhoz csatlakoztatható 
Vagy készenlétben áll, használván a távirányító 
tartóját 

Boost 

Nyomja meg a módosít vagy gombot 
hogy növelje/csökkentse a ventilátor 
sebességét 1%-al. 
Időzítő gomb 
Állítsa be az időzítőt, hogy kapcsolja 
be vagy ki a készüléket (lásd a 9 
oldalt ) 

Selymes gomb 
Ki vagy be kapcsolja a selymes hűvös 
funkciót, ami elkerüli a légáramlatnak 
közvetlenül a testre fújását 
és úgy érzi, hogy 
elkényezteti a selymes hűvösség. 

Gomb

Be, illetve ki kapcsolja a beltéri 
egység LED képernyőjét és a 
légkondicionáló zümmögését, ami 
egy kényelmes és csendes 
környezetet biztosít

1. Mielőtt telepíti a távirányítót, ellenőrizze:
Hogy a légkondicionáló fogadja a jelet.
megfelelően. 

2. Szerelje fel a tartót két csavarral, vagy csak
rakja a tartót az íróasztalra. 

3. Tegye a távirányítót a tartóba.

Az optimális teljesítményért: Ne 
keverje össze a régi, illetve az új 
elemeket, vagy különböző típusú 
elemeket. 
Ne hagyja az elemeket a 
távirányítóban ha több mint 2 hónapig 
nem tervezi használni az eszközt.

Módosít 
Csökkenti  a hőmérsékletet 
0.5OC(1OF) fokonként. 
Tartsa lenyomva ezt a gombot
hogy csökkentse a 
hőmérsékletet 1OC(1OF) 
fokonként. Minimális 
hőmérséklet 16OC(60OF). 

ECO/GEAR Gomb 
Elindítja vagy leállítja 
az ECO funkciót. 
Nyomja meg, és tartsa 
lenyomva ezt a gombot 2 
másodpercig, hogy bekapcsolja 
a GEAR funkciót. 

Gyorsító Gomb 
Lehetővé teszi a készülék 
számára, hogy elérje a beállított 
hőmérsékletet a lehető 
legrövidebb idő alatt. 

MÓD Gomb 
Görgetés a működési 
módokon keresztül az alábbi 
módokkal:
AUTO COOL DRY
HEAT FAN

A távirányító kezelése 

MEGJEGYZÉSEK AZ ELEMEKHEZ: 

Funkciógombok 

KÜLÖNLEGES MEGJEGYZÉS 

AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE ÉS CSERÉJE 

TIPPEK A TÁVIRÁNYÍTÓ 
HASZNÁLATÁHOZ 

Ne dobja el az elemeket 
szelektálatlan városi hulladékként. 
Olvassa el az elemek megfelelő 
elhelyezésére vonatkozó helyi 
törvényeket. 

ELEMEK FELSZÁMOLÁSA 
(1) (2) 
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Megjegyzés: 
Az ábrán feltüntetett összes mutató, az egyértelmű bemutatást szolgálja. De a tényleges működés 
során, csak a vonatkozó funkcionális jelek jelennek meg a kijelzőablakon. 

BE/KI kapcsolási kijelző 
Megjelenik, ha a készülék be van kapcsolva 
és eltűnik amikor a készülék ki van kapcsolva. 

Átviteli mutató Világít 
amikor a távirányító jelet 
küld a beltéri egységnek 

Elem kijelző 
Alacsony akkumulátor feszültség 
észlelése 

IDŐZÍTŐ BEKAPCSOLVA 

Vízszintes  zsalu 
automatikus lengő kijelzője 
Függőleges zsalu 
automatikus  lengő kijelzője 
Selymes hűvösség kijelzője 

Alvó üzemmód kijelzője 
Gyorsító üzemmód kijelzője 
Nem elérhető ezen 
egységnél
Kövess engem 
funkció kijelzője 
Nem elérhető ezen 
egységnél
Öntisztítási funkció kijelzője 
Nem elérhető ezen 
egységnél
Csendes funkció 
kijelzőjé 

ECO kijelző Akkor 
jelenik meg, mikor 
az ECO mód 
aktiválva van

MÓD kijelző Kijelzi 
az akutális módot, 
beleértve a: 

Megjelenik ha az IDŐZÍTŐ 
Bekapcsolás beállítva 
Időzítő kikapcsolva kijelző 
Akkor jelenik meg, amikor az 
időzítő kikapcsolva van beállítva 

Hőmérsékleti tartomány: 16-
30oC/60-86OF 
Időzítő 
beállításának tartománya: 0-24 óra 
Ventilátor sebességének beállítási 
tartománya: AU% -100% 
Ez a kijelző üres, amikor a 
VENTILÁTOR üzemmódban működik 

Zárási kijelző 
Jelzi, hogy a zárási funkció be van 
kapcsolva. (néhány készüléknél) 

Ventilátor sebesség kijelző 
Jelzi a ventilátor kiválasztott sebességét: 

................. 

91%-100% AUTOMATA 

A ventilátor sebességét nem lehet 
módosítani AUTOMATA illetve SZÁRAZ 
üzemmódokban. 

1. Nyomja meg a  MÓD gombot, hogy 
kiválassza az Automata módot.

2. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet használván  
Temp ^ vagy Temp ˇ gombot. 

3. Nyomja meg a BE/KI kapcsoló gombot, hogy 
elindítsa a készüléket. 

3.

4.

Nyomja meg a VENTILÁTOR gombot, hogy 
kiválassza  a ventilátor sebességét az Au
%-100%,tartományban, összefüggően  
Temp ^ vagy Temp ˇ gombbal.
Nyomja meg a BE/KI kapcsoló gombot, 
hogy elindítsa a készüléket.

Hogyan használjuk az alap funkciókatTávirányító LCD képernyőjének 
 

COOL operation 

HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA 

A készülékek üzemi hőmérséklet tartománya 
16-30OC/60-86OF. Növelheti vagy csökkentheti a 
beállított hőmérsékletet 0.5OC/1OF fokonként.

AUTOMATA mód

AUTOMATA módban, a készülék automatikusan 
kiválasztja a  HŰTÉS, VENTILÁTOR, MELEGÍTÉS 
vagy SZÁRAZ mód közül a megfelelőt a beállított 
hőmérséklet alapján. 

3

SET 2

1
Boost 

Hőmérséklet/Időzítő/Ventilátor 
sebesség kijelző 
Alapértelmezés szerint a beállított hőmérsékletet, 
vagy a ventilátor fordulatszámát, vagy az időzítő 
beállítását jeleníti meg a TIMER BE/KI kapcsolás 
funkciók használata esetén

11%-20%

 1%-10%

 21%-30%

91%-100%

 AUTO 

.................

MEGJEGYZÉS VENTILÁTOR SEBESSÉGÉT 
nem lehet beállítani automatikus módban

4 

2 SET 3

1
Boost 

1. Nyomja meg a MÓD gombot,hogy
kiválassza az automatikus módot. 

2. Válasza ki a megfelelő hőmérsékletet a 

Temp ^ vagy Temp ˇ gombokkal.

1. Nyomja
meg a
MÓD
gombot,

hogy kiválassza az 
automatikus módot. 

2. Válasza ki a

megfelelő 
hőmérsékletet a 

Temp

3. Nyomja meg a BE/KI kapcsoló
gombot, hogy elindítsa a

vagy Temp gomkésbbalz  üléket. 
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3

SET 2

1
Boost 

4 

2 SET

1
Boost 

MEGJEGYZÉS VENTILÁTOR SEBESSÉGE  nem 
változtatható a SZÁRAZ üzemmódban. 

1.

2.

Nyomja meg a MÓD gombot, hogy 
kiválassza a SZÁRAZ
módot.

Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a 
Temp vagy Temp gombbal.

3. Nyomja meg a KI/BE  kapcsoló gombot,
hogy elindítsa a készüléket.

, 

1. Nyomja meg a MÓD gombot, hogy kiválassza a
MELEGÍTÉS

módot. 
2. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a

Temp vagy Temp gombot 
használva. 

3. Nyomja meg a VENTILÁTOR gombot,
hogy kiválassza  a ventilátor
sebességét az Au%-
100%,tartományban, összefüggően
Temp vagy Temp
gombbal.

4. Nyomja meg a BE/KI kapcsoló
gombot, hogy elindítsa a
készüléket.

1. Nyomja meg a MÓD gombot, hogy
kiválassza a VENTILÁTOR módot.

2. Nyomja meg a VENTILÁTOR gombot,
hogy kiválassza  a ventilátor 
sebességét az Au%-
100%,tartományban, összefüggően
Temp vagy Temp 
gombbal. 

3. Nyomja meg a KI/BE  kapcsoló
gombot, hogy elindítsa a
készüléket.

, 
MEGJEGYZÉS Nem állíthat be hőmérsékletet a,  
 módban. Ennek eredményeként a távironyítójának az 
 LCD képernyője nem fogja kijelezni a hőmérsékletet. 

A készüléke MELEGÍTÉS funkciójának a 
teljesítménye befolyásolva lehet. Ilyen esetekben, 
azt ajánljuk, hogy ezt a légkondicionálót más 
fűtőberendezésekkel együtt használja. 

MEGJEGYZÉS: Ahogy a külső hőmérséklet 
  

3 

MELEGÍTÉSI működés 
SZÁRAZ működés(páramentesítő) 

Hogyan használja az alap 
 

Hogyan használja az alap 
 

Ventiláció működés 
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SET 2

1
Boost 



Az ön légkondicionáló 
készülékének két időzítővel 
kapcsolatos funkciója van: 

IDŐZÍTŐ BEKAPCSOL- beállítja azt az 
időintervallumot, amely után a készülék 

automatikusan bekapcsol.  
IDŐZÍTŐ KIKAPCSOL -beállítja azt az 
időintervallumot, amely után a készülék 

automatikusan kikapcsol. 

IDŐZÍTŐ BEKAPCSOL funkció 
Az IDŐZÍTŐ BEKAPCSOL funkció lehetővé 
teszi, hogy beállítsa azt az időtartamot, 
amely után a készülék automatikusan 
bekapcsol, például mikor hazaérkezik a 
munkából. Az IDŐZÍTŐ BEKAPCSOL 
funkció csak akkor állítható be, amikor a 
készülék kikapcsolva van 

IDŐZÍTŐ KIKAPCSOL funkció 
Az IDŐZÍTŐ KIKAPCSOL funkció  
lehetővé teszi, hogy beállítsa azt az 
időtartamot, amely után a készülék 
automatikusan kikapcsol, például amikor 
felébred. Az IDŐZÍTŐ KIKAPCSOL 
funkció csak akkor állítható be, amikor a 
készülék be van kapcsolva. 

1. Nyomja meg az Időzítő gombot
amikor a készülék be van
kapcsolva. Egy mutató “    “ (
IDŐZÍTŐ KIKAPCSOL) jelenik meg és
villog.

Alapértelmezés szerint a beállított utolsó 
időtartam és egy „h” (jelző óra) jelenik 
meg a kijelzőn. 
Megjegyzés: Ez a szám azt az 
időmennyiséget jelzi, hogy a mostani 
időhöz képest, mikor szeretné, hogy a 
készülék kikapcsoljon. 
Például, ha beállítja az IDŐZÍTŐ 
KIKAPCSOL-t, 

MEGJEGYZÉS: Amikor beállítja az 
IDŐZÍTŐ BEKAPCSOL vagy az 
IDŐZÍTŐ KIKAPCSOL funkciókat, 
legfeljebb 10 órára, az idő minden egyes 
gombnyomással 30 percenként 
növekszik. 10 óra után és legfeljebb 24 
óráig, 1 óránként fog növekedni.  Az 
időzítő 24 óra után nullára fog 
visszatérni. 
Bármelyik funkció kikapcsolható úgy, 
hogy időzítőjét "0.0h" értékre állítja. 

5 óra,  "  5.0h " fog 
megjelenni, a  

1. Nyomja meg az IDŐZÍTŐ gombot,
amikor a készülék ki van kapcsolva. Egy
mutató “ON“ ( IDŐZÍTŐ BEKAPCSOL)
jelenik meg és villog.
Alapértelmezés szerint a beállított
utolsó időtartam és egy „h” (jelző óra)
jelenik meg a kijelzőn.
Megjegyzés: Ez a szám azt az
időmennyiséget jelzi, hogy a mostani
időhöz képest, mikor szeretné, hogy a
készülék bekapcsoljon.
Például, ha beállítja az IDŐZÍTŐ
BEKAPCSOL

Például: Beállítja a készüléket, hogy 
kapcsoljon be 2,5 óra elteltével. 

képernyőn és a készülék ki fog kapcsolni 5 
óra elteltével. 

2. Nyomja meg az Időzítőgombot vagy
Temp     vagy Temp         gombot
ismételten, hogy beállítsa az időt, amikor
szeretné, hogy a  készülék bekapcsoljon.

3. Várjon 3 másodpercet, aztán az
IDŐZÍTŐ KIKAPCSOL funkció
aktiválódik. A távirányító digitális
kijelzője vissza fog térni a hőmérsékleti
kijelzőhöz.  A  “     “ mutató
bekapcsolva marad és ez a funkció
aktiválódik.

2.5 óra,  "  2.5h "   fog megjelenni a 
képernyőn, és a készülék be fog kapcsolni
2,5 óra után

2. Nyomja meg az Időzítő gombot      vagy a
Temp     vagy  Temp gombot ismételten,
hogy beállítsa az időtartamot, hogy mikor
szeretné, hogy a  készülék bekapcsoljon.

3. Várjon 3 másodpercet, aztán az
IDŐZÍTŐ BEKAPCSOL funkció
aktiválódik. A távirányító digitális
kijelzője vissza fog térni a hőmérsékleti
kijelzőhöz.  A  “     “ mutató
bekapcsolva marad és ez a funkció
aktiválódik.

Például: Beállítja a készüléket, hogy 
kapcsoljon ki 5 óra elteltével. 

Az időzítő funkció beállítása 
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Megjegyzés Ez a funkció csak a HŰTŐ 
üzemmódban érhető el. 
Nyomja meg az ECO/GEAR gombot, hogy adja 
meg az energia hatékonysági mód a következő 

Az ALVÓ funkciót az energiafogyasztás 
csökkentésére használják addig amíg ön 
alszik (és nem szükségesek ugyanazok a 
hőmérsékleti beállítások, hogy 
kényelmes maradjon). Ezt a funkciót, 
csak a távirányító segítségével tudja 
aktiválni.

A részletekért, lásd , az alvó működés
részt ,,,    a HASZNÁLATI UTASÍTÁSBAN.

Megjegyzés: 
Nyomja meg a Beállítás gombot, a 
kiválasztott funkció mutatója villogni 
fog a kijelzőn,nyomja meg a Temp ^ 
vagy  Temp ˇ gombot, hogy 
megerősítse. A mutató bekapcsolva 
marad, és  ez a funkció aktiválódik. 
A kiválasztott funkció törléséhez, csak 
végezze el ugyanazt a procedúrát, mint 
feljebb is.

sorrendben: 
ECO GEAR(75%) GEAR(50%) 
Korábbi beállítási mód ECO ...... 

ECO működés: 
Hűtési üzemmódban, nyomja meg ezt a 
gombot, a 
távirányító  automatikusan módosítja a 
hőmérsékletet 24OC fokra, a Ventilátor 
Sebességét pedig automatára, hogy 
energiát takarítson meg(de csak akkor ha a 
beállított hőmérséklet kevesebb mint 24OC 
fok. Ha a beállított hőmérséklet 24OC fok 
felett van, nyomja meg az ECO gombot, a 
ventilátor 
Sebessége Automatára fog változni, a 
beállított hőmérséklet, pedig nem változik. 
Megjegyzés 
Megnyomva a BE/KI kapcsoló gombot, 
megváltoztatva a módot, vagy módosítva a 
hőmérsékletet kevesebb mint 24OC fokra, meg 
fogja állítani az ECO működést. 
ECO üzemmód alatt, a beállított hőmérséklet 
24OC fok kell legyen vagy magasabb, ami 
elégtelen hűtéshez vezethet. Ha 
kényelmetlenül érzi magát,csak nyomja meg 
az ECO gombot még egyszer, hogy 
megállítsa. 
GEAR működés: 
Nyomja meg ezt a gombot, hogy belépjen az 
energiatakarékos üzemmódba, a következő 
sorrendben: 
75% (legfeljebb 75% elektromos áram fogyasztás) 

50% (legfeljebb 50% elektromos áram fogyasztás) 

Korábbi beállítási mód: 
Ez a mód csak a Hűtő módban áll 
rendelkezésre. 
GEAR működés alatt, a távirányító 
képernyője váltakozni fog az elektromos 
áramfogyasztás és a beállított 
hőmérséklet között. 

elégtelen hűtési, illetve fűtési teljesítményt eredményezhet.(Csak 
a Csendes funkcióval ellátott légkondicionálókra vonatkozik) 

Hogyan használja a fejlett funkciókat. Hogyan használja a fejlett funkciókat. 

ECO/GEAR funkció( ) 

Megjegyzés Az ALVÓ funkció nem érhető 
el a VENTILÁTOR vagy SZÁRAZ mód.

 
KÖVESS ENGEM     funkció
A KÖVESS ENGEM funkció lehetővé 
teszi a távirányító számára a hőmérséklet 
mérését az aktuális helyén, és elküldi ezt a jelet 
a légkondicionálónak, 3 percenként. Amikor az 
AUTOMATA, HŰTŐ, vagy MELEGÍTŐ módot 
használja, és a környezeti hőmérséklet mérése 
a távirányítóról történik (a beltéri egység 
helyett), mely lehetővé teszi a légkondicionáló 
számára, hogy optimalizálja a környezeti 
hőmérsékletet  Ön körül, ezáltal maximális 
kényelmet biztosítva. 

FP  funkció 

Amikor a légkondicionáló melegítő módban 
működik a beállított 16 fokos  (60OF) 
hőmérsékleten, megnyomva a ˇ gombot 
kétszer két másodperc alatt, aktiválni fogja a 
8OC(46OF),,, melegítést.
A beltéri egység kijelzője mutatja "FP"-t mutat . 

TEMP Gomb 

Nyomja meg és tartsa nyomva a FEL és LE 
gombokat egyszerre 3 másodpercig,a 
hőmérséklet kijelző pedig váltakozni fog az OC
és  OF skála között. 

Csendes funkció 

Tartsa lenyomva a Ventilátor sebesség gombot (  )2 
másodpercig, hogy aktiválja/törölje a Csendes módot. A 
kompresszor alacsony frekvenciájú működése miatt 

ALVÓ funkció ( ) 

SET

Boost 

SET

Boost

A gyorsító funkció a készüléket 
rendkívül kemény munkára készteti, 
hogy elérje a  jelenlegi hőmérsékletet, a 
lehető legrövidebb idő alatt. 

Amikor kiválasztja a Gyorsítási 
funkciót a HŰTŐ üzemmódban, a 
készülék a hideg levegőt a 
maximális erősséggel fogja fújni, 
hogy elindítsa a hűtési folyamatot. 

Amikor kiválasztja a Gyorsítási 
funkciót FŰTŐ üzemmódban, a 
készülék a meleg levegőt a 
maximális erősséggel fogja fújni, 
hogy elindítsa a melegítési 
folyamatot. 

 Gyorsító funkció( ) 
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