Kezelési útmutató
Négy utas kazettás készülékhez

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

2

1

3

Beltéri egység

4
6

5

7

8

AU

TO

CO

OL

TEM
SE P
T

DR

Y

HE

AT

FAN

CLOC

SET

K

10

HOU
R

FAN

MO

M

SPEE
D

DE

FAN
SPE
ED

SW

9

11

SW
RESE

T LOCK

ING
AIR

ING

C/H

DIRE

CTIO

N
CLO

OK

CK
TIM

ECO

E ON
TIM
E OFF

11

Kültéri egység

12

10

12

VAGY

11

10

11

12

11

11

11

Fig.1

1
2
3

Vízszivattyú

4
5

Lég kifúvás
Légszûrõ

6

Lég beszívás

7
8
9

Lég kifúvás
Cseppvíz csõ

10
11
12

Lég beszívás
Kijelzõ panel
Távszabályzó
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Lég beszívás
Lég kifúvás

Megjegyzés
Az útmutatóban szereplõ képek szemléltetõ jellegûek. A valóság ezektõl némileg eltérhet az Ön által vásárol készülék
típusától függõen.
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OLDAL
Ne tegye ki magát vagy másokat a hosszabb ideig a hideg
légáramlat hatásának. Súlyosan megbetegedhet.
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Ne nyúljon be sem kézzel sem tárggyal a beszívó vagy
kifúvó nyílásokba.
$YHQWLOiWRUPDJDVIRUGXODWRQPĦN|GLN$Q\DJLNiUNHOHWNH]KHW
Ne használjon gyúlékony sprayt vagy festéket a készülék
közvetlen közelében.
Tüzet okozhat.
1HpULQWVHPHJPĦN|GpVN|]EHQDOpJWHUHOĘODPHOOiNDW
.
%HFVtSKHWLD]XMMiWYDJ\DNpV]OpNPHJKLEiVRGKDW
Ne helyezzen tárgyakat a lég beszívó vagy kifúvó nyílásba.
Anyagi kárt vagy a légkondicionáló meghibásodását okozhatja.
Soha ne javítsa házilagosan a berendezést.
.L]iUyODJHJ\DFpJQNNHOV]HU]ĘG|WWV]DNHPEHUUHOYpJH]WHVVH

1. FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ

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

A személyi sérülések és anyagi kár elkerülése érdekében kövesse az
DOiEELVPHUWHWHWWXWDVtWiVRNDWHOOHQNH]ĘHVHWEHQDQ\DJLNiU
a készülék meghibásodása vagy személyi sérülés
következhet be.

Elektromos berendezéseket soha ne helyezzen a kommunális
hulladékok közé.
.RQ]XOWiOMRQDKHO\LKXOODGpNEHJ\ĦMWĘFpJJHO
.

$]DOiEELLQIRUPiFLyNDWNpWNDWHJyULiUDRV]WRWWXN0LQGNHWWĘWRlvassa
HOILJ\HOPHVHQpVWDUWVDEHĘNHW(OOHQNH]ĘHVHWEHQDQ\DJLNiUvagy
személyi sérülés következhet be.

Ha elektromos berendezések kerülnek a hulladékok közé,
veszélyes vagy mérge]Ęanyagok kerülhetnek a
környezetbe, az ivóvízbe és ezen keresztül a táplálékláncba.
(JpV]VpJHpUGHNpEHQYLJ\HĘNHWHJ\V]HOHNWtYJ\ĦMWĘEH

FIGYELEM
$]HOHNWURPRVYH]HWpNH]pVWDKHO\LV]DEYiQ\QDNPHJIHOHOĘHQ
NHOOYpJH]QL(OOHQNH]ĘHVHWEHQDNiUKDOiORViUDPWpVWLV
szenvedhet

9,*<È=$7
Az így jelölt pontok figyelmen kívül hagyása anyagi kárt
vagy a berendezés meghibásodását okozhatja.

FIGYELEM
$WHOHStWpVWDFpJQNNHOV]HU]ĘG|WWV]HUHOĘYHOYpJH]WHVVH
$KHO\WHOHQWHOHStWpViUDPWpVWYt]V]LYiUJiVWW]HWYDJ\
anyagi kárt eredményezhet.
$NDUEDQWDUWiVpVMDYtWiVWFpJQNNHOV]HU]ĘG|WWV]HUHOĘYHO
végeztesse.
$KHO\WHOHQOYpJ]HWWPXQNiODWRNiUDPWpVWYt]V]LYiUJiVW
tüzet vagy anyagi kárt eredményezhetnek.
$VpUOpVHNYDJ\WĦ]HONHUOpVHpUGHNpEHQ ha füst vagy
égett szagot érez, áramtalanítsa a légkondicionálót és
KtYMRQHJ\FpJQNNHOV]HU]ĘGpVEHQiOOyV]HUHOĘW
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.
$]ROYDGyEL]WRVtWpNRWFVDND]HUHGHWLYHOD]RQRVpUWpNĦUH
szabad kicserélni. Soha ne hidalja át vezetékkel!
(OOHQNH]ĘHVHWEHQV~O\RVPHJKLEiVRGiVYDJ\WĦ]NHOHWNH]KHW
.

AKĦtĘközeg szivárgás elkerülése miatt konzultáljon szereOĘMével.
+DDOpJNRQGLFLRQiOyWHJ\NLVKHO\LVpJEHQKDV]QiOMDHJ\
HVHWOHJHVKĦWĘN|]HJV]LYiUJiVNLV]RUtWKDWMDD]R[LJpQWD
KHO\LVpJEĘODPLV~O\RVR[LJpQKLiQ\WHVHWOHJIXOODGiVW
okozhat.
$OpJNRQGLFLRQiOyEDQKDV]QiOWKĦWĘN|]HJEL]WRQViJRVpV
helyes telepítés esetén nem szivárog.
+DDKĦWĘN|]HJPpJLVV]LYiURJpVD]HOLOODQWJi]OiQJJDO
pULQWNH]LNPpUJH]ĘJi]RNNHOHWNH]KHWQHN
Kapcsoljon ki minden nyílt lángú berendezést (gázfĘ]Ęstb.) és
V]HOOĘ]WHVVHQNLDODSRVDQPDMGKtYMRQHJ\FpJQNNHO
V]HU]ĘG|WWV]HUHOĘW
$GGLJQHKDV]QiOMDDOpJNRQGLFLRQiOyWDPtJDV]HUHOĘ
PHJQHPV]ĦQWHWWHDV]LYiUJiVW

Figyelem
Ne használja a légkondicionálót más célokra.
$Q\DJLNiURNYDJ\PLQĘVpJURPOiVPHJHOĘ]pVHPLDWWQHKDV]QiOMD
a légkondicionálót precíziós berendezésekállatoknövények
YDJ\PĦWiUJ\DNKĦWpVpUH(]HJ\NRPIRUWOpJNRQGLFLRQiOy
7LV]WtWiVHOĘWWNDSFVROMDNLDNpV]OpNHWpVNDSFVROMDOH
a kismegszakítót vagy húzza ki a konnektorból.
(OOHQNH]ĘHVHWEHQiUDPWpVpUKHWL
$]iUDPWpVYDJ\WĦ]PHJHOĘ]pVpUHKDV]QiOMRQe9
relét.
*\Ę]ĘGM|QPHJDUUyOKRJ\DOpJNRQGLFLRQiOyI|OGHOYHYDQ
$I|OGHOĘYH]HWpNHWVRKDQHDYt]YH]HWpNKH]YDJ\KDVRQOy
objektumhoz csatlakoztassa. Szakemberre bízza ezt a munkát.
.
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A sérülések elkerülése érdekében soha ne távolítsa
HODNOWpULHJ\VpJYHQWLOiWRUiQDNYpGĘUiFViW
Ne nyúljon a légkondicionálóhoz vizes kézzel.
Áramütést szenvedhet.

2. ALKATRÉSZEK NEVEI
$NpV]OpNHJ\NOWpULHJ\VpJEĘOEHOWpULHJ\VpJEĘO
és egy távszabályzóból áll.
(Figyelje a 2-1 ábrát)
h]HPPyGNLMHO]ĘNDNLMHO]ĘSDQHOHQ

1HpULQWVHPHJDKĘFVHUpOĘODPHOOiLW
A lamellák élesek. Elvághatják a kezét.

Temporary gomb

Infravörös jel vevõ

A beltéri egység alá ne helyezzen olyan tárgyakat,
melyekben a cseppvíz kárt tehet..
+DDOHYHJĘSiUDWDUWDOPD 80% vagy magasabb vagy a
FVHSSYt]W|POĘHOGXJXOWDFVHSSYt]NLFV|S|JKHW

Digitális kijelzõ

Gyerekeket, növényeket vagy állatokat ne tegyen ki
huzamosabb ideig a hideg légáramlatnak.
6~O\RVPHJEHWHJHGpVWYDJ\DQ|YpQ\HNNiURVRGiViW
okozhatja.
A gyerekek ne játsszanak a légkondicionálóval
és tárgyakat ne helyezzenek rá.
6pUOpVHNHWRNR]KDWQDNDOHHVĘWiUJ\DN
+DURYDULUWyWYDJ\PiVPpUJH]ĘDQ\DJRWSHUPHWH]
kapcsolja ki a légkondicionálót.
Az erre érzékeny személyek megbetegedhetnek
KDDOpJNRQGLFLRQiOyEDQ|VV]HJ\ĦOWPpUJH]ĘYDJ\
LUULWiOyDQ\DJRNDOHYHJĘEHMXWQDN
Nyílt lángú berendezéseket ne helyezzen a
légkondicionáló által kifújt légáramba.
.
(OpJWHOHQpJpVIRUGXOKDWHOĘHVHWOHJDKĘWĘOGHIRUPiOyGKDW
DEHOWpULHJ\VpJPĦDQ\DJEXUNRODWD
Tilos olyan helyiségben használni a légkondicionálót
ahol gyúlékony anyagok vannak, melyek párologhatnak.
A kipárolgó gázok tüzet vagy robbanást okozhatnak.
.
.LVJ\HUPHNHNpVNRUOiWR]RWWFVHOHNYĘNpSHVVpJĦ
csak felügyelet mellett kezelhetik a légkondicionálót.

2-1 ábra

7(0325$5<JRPE(]WDNNRUKDV]QiOMXNKDDWiYV]DEiO\]y
HOYHV]HWWYDJ\D]HOHPHNOHPHUOWHN$8720$7$pV
intenzív KĦtés üzemmódot választhatunk a segítségével.
A gomb a fenti ábrán látható helyen található.
EOVĘ megnyomásakor AUTOMATA majd a követkH]Ę
 megyomás
n
után intenzív KĦtés (FORCED COOL)majd kikapcsolás
következik.

1 AUTO (automata)
Az OPERATION LED világít és a készülék automata üzemmódban
PĦN|GLN Az infravörös vétel engedélyezve van. Amint az infravörös
WiYV]DEiO\]yUyOMHOHWNDSDQQDNPHJIHOHOĘHQ]HPHOWRYiEE
2

FORCED &22/ LQWHQ]tYKĦWpV
Az OPERATION LED villog és automata üzemmódban
magas ventilátor sebességgel üzemel a berendezés
30 percig. Ilyenkor az infravörös jel vétele tiltva van.

3

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

MEGJEGYZÉS
Ez a kezelési útmutató nem tartalmazza a
távszabályzó kezelését. Azt egy másik füzetben
WDOiOMDDPLWV]LQWpQPHOOpNHOWQN

3. A LÉGKONDICIONÁLÓ
ÜZEMI HÕMÉRSÉKLET TARTOMÁNYA

$NpV]OpNHWD]RSWLPiOLVPĦN|GpVpUGHNpEHQD]
DOiEELKĘPpUVpNOHWWDUWRPiQ\RNRQEHOO
üzemeltesse.
T1 táblázat (on/off típusok)
+ĘPpUVpNOHW

Ügyeljen arra, hogy kisgyermekek ne játsszanak a
légkondicionálóval.
.

Riasztás kijelzõ

.LMHO]ĘSDQHO

Az oxigén hiány elkerülésére szeOOĘ]tessen alaposan, fĘOeg
ha nyílt lángú készüléket használ a légkondicionálóval
közös légtérben.

$WiYV]DEiO\]yEHOVĘDONDWUpV]HLWQHpULQWVHPHJ
Ne vegye le a fedelet. Néhány alkatrész érintése
veszélyes lehetpVPHJKLEiVRGiVIRUGXOKDWHOĘ

,GĘ]tWpVNLMHO]Ę

Bekapcsolva

+RVV]DEE]HPHOpVXWiQHOOHQĘUL]]HDNOWpULpV
beltéri egység rögzítését.
+DQHPPHJIHOHOĘOHHVKHWpVVpUOpVWRNR]KDW

(OOHQĘUL]]HDFVHSSYt]W|POĘiWMiUKDWyViJiW
Az elégtelen cseppvíz elvezetés miatt víz szivároghat a
EHOWpULHJ\VpJEĘOpVNiURVtWKDWMDDE~WRURNDWVWE

35('()NLMHO]Ę KĘV]LYDWW\~VPRGHOOHNQpO 
vagyYHQWLOiWRU FVDNKĦWĘPRGHOOHNQpO

Üzemmód

+ĦWpV]HPPyG

Kültéri
KĘPpUVpNOHW
18℃- 43℃

Szoba
KĘPpUVpNOHW

17℃- 32℃

-7℃- 43℃(egyes modelleknél)

kezelési útmutató

2

)ĦWpV]HPPyG
FVDNKĘV]LYDWW\~V
modelleknél)

-7℃- 24℃

0℃-30℃

Párátlanítás

18℃- 43℃

17℃- 32℃

5. A LÉGÁRAMLAT IRÁNYÁNAK BEÁLLÍTÁSA
Mûködés közben zsalukkal beállíthatja a levegõ áramlat
irányát hogy a lehetõ legkellemesebb legyen és egyenletes
hõmérsékletet biztosítson a helyiség minden pontján.

3-2 táblázat inverteres típusokhoz.
Hõmérséklet

Kültéri
hõmérséklet

Üzemmód

Hûtés üzemmód

0°C - 50°C / 32 °F-122°F
-15°C - 50°C / 5 °F-122°F
(téliesített
modelleknél)

Beltéri
hõmérséklet

>17°C / 62°F

Fûtés üzemmód
-15°C - 24°C / 5 °F-76°F
(csak hõszivattyús modelleknél)

< 30°C / 86°F

0°C - 50°C / 32 °F-122°F

>17°C / 62°F

Párátlanítás

Állítsa fel /le

5-1. ábra

l

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.
Megfelelõen állítsa be a szobahõmérsékletet. Kerülje a
túlhûtést és túlfûtést.
Árnyékolja a helyiséget redõnnyel vagy
függönnyel.
Szellõztessen rendszeresen.
.

Állítsa fel /le

5-2 ábra
A légáramlat irányának beállítása.
Nyomja meg a SWING gombot, ezzel elindítja a
legyezést Amint a zsaluk elérték a megfelelõ pozíciót,
A SWING gomb újbóli megnyomásával állíthatja le.
Legyezés.
Nyomja meg a SWING gombot, ezzel elindítja az automatikus
legyezést. A legyezõ motor automatikusan mozgatja a terelõ
o
lamellákat. A zsaluk minden irányban 30 -ot mozdulnak el.
Amikor a légkondicionáló ki van kapcsolva (beleértve az
bekapcsolási idõzítést is, a SWING funkció nem aktív.

A nyílászárókat tartsa csukva, mert ellenkezõ esetben
jelentõs többlet energia fogyasztás és ezzel együtt
többlet költség keletkezhet.
Soha ne gátolja a kültéri vagy a beltéri egység légcseréjét.
Hibás mûködést vagy leállást okozhat.

6. KARBANTARTÁS

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

hogy a készülék áramtalanítva van.

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

Puha ruhával tisztítsa a beltéri egységet és a
távszabályzót.

A légszûrõt tisztítsa kéthetente, ellenkezõ esetben
csökken a hatásfok és megnõ az energia fogyasztás.

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

A tisztításhoz ne használjon vegyi anyaggal átitatott
kendõt.

Ne használjon benzint, higítót, acetont
vagy más oldószert.

owner’s manual

3

Hosszú leállás utáni karbantartás
(pl: a szezon elején)
Ellenőrizze az összes befúvó és kifúvó nyílást a beltéri
és kültéri egységeken.

5

A szűrő visszaszerelése.

6

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

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.
Legalább 12 órával a használat megkezdése előtt helyezze
áram alá a készüléket. Ez a finom indulás miatt szükséges.
Áram alá helyezés után a kijelzőn LED-ek világítanak.

Karbantartás hosszú leállás előtt
(pl: a szezon végén)

6-1 ábra

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.

A légszűrő tisztítása

6-2 ábra

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.
.
1

A beszívó rács nyitása
A rács rögzítő reteszeket húzza közép felé a 6-1 ábra szerint,
majd húzza lefelé a rácsot.

6-3 ábra

A vezérlő kábeleket, melyek az előlapot és a vezérlő panelt
kötik össze, a csatlakozások bontásával válassza szét.
.
2

Vegye ki a beszívó rácsot a szűrővel együtt
(6-1 ábra).
A rácsot 45 fokban lefelé húzza, majd emelje meg és
így vegye ki.

3

A légszűrő kiszerelése. és tisztítása

4

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.

6-4 ábra

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

FIGYELEM
A légszűrőt sugárzó hőtől mentes helyen
szárítsa.

kezelési útmutató
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3.2: Beltéri egység, kültéri egység

6. A következő jelenségek nem a
légkondicionáló hibáját jelentik

Amikor a rendszer leolvasztás után

a cseppvíz

1: A
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.

4.1: Beltéri egység

Amikor a vízszivattyú (opcionális tartozék)
hallható.
A
A
yag alkatrészek
kitágulnak vagy összehúzódnak.

séklet

ez a zaj

változás

hatására

4.2: Beltéri egység, kültéri egység

A beltéri egység
lefagyásának elkerülése miatt
a rendszer átvált ventilátor üzemmódra. A h tés rövid idõ
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.

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.

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.

Ha hosszú állás után indítja be a készüléket az

közben

6: Kellemetlen szag áramlik a beltéri e
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.

kezelési útmutató
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Table 8-1a (Csak inverteres típusokhoz használható)

NO.

Hiba magyarázata

On/Off LED

Defrost LED

Timer LED

Alarm LED

Digitális kijelző

1

A modellek nem kompatibilisek

2

A beltéri és kültéri egység közötti
kommunikáció nem jött létre

3

A levegő hőmérséklet ellenőrző
termisztor hibás

Gyors villogás

E2

4

Cső termisztor (T2), vagy annak
csatlakozása hibás

Gyors villogás

E3

5

Cső termisztor (T2B), vagy annak
Gyors villogás
csatlakozása hibás

E4

6

EEPROM hibás

Gyors villogás

7

Beltéri egység motor fordulat hiba

Gyors villogás

8
9

Gyors villogás

E0
E1

Gyors villogás

E7
Gyors villogás

E8

Kültéri egység hibás

Lassú villogás

Ed

A vízszint érzékelő hibát jelez

Gyors villogás

EE

Gyors villogás

F0

Gyors villogás

F1

10

Az emelő panel
checking channel is abnormal

11

Lifting panel malfunction

12

F2
Lifti ng panel is not closed

13

Beltéri master/slave egység
közötti kommunikáció
nem jött létre

14

Egyéb hibák a master/
slave egységnél

Gyors villogás

Gyors villogás
Gyors villogás Gyors villogás
Be

Gyors villogás

Gyors villogás

Gyors villogás
Gyors villogás

F3

Gyors villogás

Gyors villogás

F4

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

NO.

Malfunction

On/Off LED

1

A levegő hőmérséklet ellenőrző
termisztor hibás

2

Evaporátor cső termisztora hibás Gyors villogás

3

A kondenzátor cső termisztora hibás

4

Vízszivattyú hőmérséklet
érzékelő hibát jelez

5

Timer LED

Defrost LED

Alarm LED

Digitális kijelző

E2

Gyors villogás

E3

Gyors villogás

E4
Gyors villogás

E5

Kültéri egység hibás

Gyors villogás Gyors villogás Gyors villogás Gyors villogás

E6

6

EEPROM hiba

Gyors villogás Gyors villogás

E7

7

A vízszint érzéklő hibát jelez

8

Lifting panel communication
checking channel is abnormal

9

Lifting panel malfunction

10

Lifting panel is not closed

Gyors villogás

E8

Gyors villogás Gyors villogás

F0

Gyors villogás Gyors villogás Gyors villogás

F1

Gyors villogás Gyors villogás

F2

Gyors villogás

Be

owner’s manual
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7-2-es táblázat

Jelenség

Hiba oka

Megoldás

1HPPĦN|GLN

Nincs hálózati feszültség.
Készülék nincs bekapcsolva.
A biztosíték kiégett a kismegszakító leold.
$WiYV]DEiO\]yHOHPHLOHPHUOWHN
vagy a távszabályzó hibás.

Várja megamíg megs]ĦQLk.
Kapcsolja be az ON gombbal.
&VHUpOMHNLYDJ\NDSFVROMDIHO
Cseréje ki az lemeket és HOOHQĘrizze a
távszabályzó LED-jét egy kamerával.

A légáramlás megfeleOĘGe
HJ\iOWDOiQQHPKĦW

A KĘPpUVpNOHt beállítás nem megfelelĘ.
A kompresszor 3 perces késleltetése
még nem járt le.

ÈOOtWVDEHDKĘPpUVpNOHWHW
Várjon.

$KĦWĘN|]HJNHYpVYDJ\VRN
/HYHJĘvagy más gáz van a
KĦWĘN|UEHQ
A kompresszor hibás.
A hálózati feszültség alacsony vagy magas.
A légáramlás nincs biztosítva.

SzHUHOĘYHO HOOHQĘUL]tesse a KĦtĘközeg
mennyiségét.
SzerHOĘ vákumozzonmajd töltse fel a KĦtĘkört.
6]HUHOĘHOOHQĘUL]]HDNRPSUHVV]RUW
Figyelje a hálózati feszültséget.
$V]tYypVNLI~YyQ\tOiVRNDWHOOHQĘUL]]H

A kültéri vagy beltéri egység
KĘFVHUpOĘMHV]HQQ\H]HWW
$OpJV]ĦUĘHOW|PĘG|WW
A beszívó vagy kifúvó nyílások
HOW|PĘGWHN
A nyílászárók nincsenek becsukva
Közvetlen napsugárzás jut a szobába.
Túl sok KĘforrás van a szobában.
.OWpULKĘPpUVpNOHWW~OPDJDV
Szivárog a KĦtĘN|zeg a
KĦWĘN|UEĘO

7LV]WtWVDNLDKĘFVHUpOĘW
7LV]WtWVDNLDV]ĦUĘW
Távolítsa el a nyílásokból az esetleg
bekerült objektumot.
Csukja be a nyílászárókat.
)JJ|QQ\HOYDJ\UHGĘQQ\HO
árnyékolja be a szobát.
&V|NNHQWVHDKĘIRUUiVRNWHOMHVtWPpQ\pW
$KĦWĘWHOMHVtWPpQ\FV|NNHQ QRUPiO 
SzHUHOĘYHO HOOHQĘUL]tesse a KĦtĘközeg
mennyiségét.

$NOWpULKĘPpUVpNOHW 7 C alatt van
A nyílászárók nincsenek rendesen
becsukva.
Szivárog a KĦtĘközeg a
KĦWĘN|UEĘO

+DV]QiOMRQNLHJpV]tWĘIĦWpVW
Csukja be a nyílászárókat.
SzHUHOĘYHO HOOHQĘUL]tesse a KĦtĘközeg
mennyiségét.

A készülék rendszeresen
indul és leáll.

1HPPHJIHOHOĘDKĦWpV

1HPPHJIHOHOĘDIĦWpV

kezelési útmutató

8

7.2. A vezetékes távirányító hibái és azok megoldása
0LHOĘWWV]HUOĘWKtYQDHOOHQĘUL]]HD]DOiEELWiEOi]DWRW
7-3 táblázat

Jelenség

Megoldás
(OOHQĘUL]]HDNLMH]ĘQD]
üzemmódot
"AUTO"

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

Amikor az üzemmód
kijelzés
"DRY"

DRY üzemmódban az elektronika
automatikusan állítja be a
ventilátor sebességet. A felhasználó
ilyenkor nem tudja azt megváltoztatni.
9iODVV]RQ&22/)$1YDJ\+($7

A ventilátor sebességet nem
lehet megváltoztatni.

A vezetékes távirányító
QHPPĦN|GLNDNNRUVHPKD
az ON/OFF gombot megnyomta.

A TEMP LED nem látható
DNLMHO]ĘQ
$NLMHO]ĘUĘOHJ\LGĘXWiQ
HOWĦQQHND]LNRQRN

A TIMER ON kijelzés
HJ\LGĘXWiQHOWĦQLN
DNLMHO]ĘUĘO

Nem hallható hangjelzés
DEHOWpULHJ\VpJEĘODPLNRU
az infra távszabályzón az
ON/OFF gombot megnyomja.

Hiba oka

(OOHQĘUL]]HDYH]HWpNH]pVW
.
.
.
.

Nincs hálózati feszültség.

(OOHQĘUL]]HD]]HPPyGRW
FAN ONLY (ventilátor)
üzemmódban ez normál.

9HQWLOiWRU]HPPyGEDQDKĘPpUVpNOHW
nem állítható.

(OOHQĘUL]]HKRJ\NLNDSFVROiVL
LGĘ]tWpVYDQEHiOOtWYD
Amikor TIMER OFF kijelzés
látható az LCDn.

A légkondicionáló a beállított
LGĘSRQWEDQOHiOO

(OOHQĘUL]]HKRJ\DNpV]OpN
bekapcsolt amikor
a TIMER ON kijelzés
HOWĦQWDNLMHO]ĘUĘO

$EHiOOtWRWWLGĘSRQWEDQDNpV]OpN
automatikusan bekapcsol.
,O\HQNRUD]LGĘ]tWpVNLMH]pVH
HOWĦQLN

(OOHQĘUL]]HKRJ\RSWLNDL
rálátás van az adó és a
YHYĘN|]|WW
$]DGyWDYHYĘUHNHOO
irányítani amikor az
ON/OFF gombot megnyomja.

Irányítsa az infravörös (opció)
WiYV]DEiO\]yWDYHYĘUH
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