
MDV PRO 

Kezelési útmutató 

Köszönjük, hogy a mi légkondicionálónkat választotta
A légkondicionáló haszálatbavétele elõtt kérjük olvassa el ezt az útmutatót, majd õrizze meg. 

 
Do not allow a child to mount on the outdoor unit and 
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 combuston 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. 
  
Young children should be supervised to ensure that they 
do not play with the appliance. 

WARNING

CAUTION



1.    Fontos biztonsági információ

A személyi sérülések és anyagi kár elkerülése érdekében
az alábbi utasításokat kell betartani. A helytelen kezelés
vagy a használati útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása
sérülést, vagy anyagi kárt okozhat.  

A berendezés telepítését bízza  készülék forgalmazójára.  
A helytelen telepítés áramütést, vízszivárgást, vagy
tüzet okozhat.  
 
A berendezés telepítését karbantartását, javítását 
bízza a készülék forgalmazójára. A helytelen karbantartás, 
javítás vagy átalakítás, áramütést, vízszivárgást, tüzet okozhat.
 
Az áramütés, tûz vagy sérülés megelõzése érdekében,
ha égett szagot, füstöt vagy rendellenes hangot bocsájt ki
a légkondicionáló, azonnal áramtalanítsa és hívjon szerelõt. 
 
Ha a biztosíték kiég, csak azonos értékûre cserélje ki. 
Ne használjon erõsebb biztosítékot vagy vezetéket.  
Ellenkezõ esetben a biztosíték nem tölti be eredeti szerepét
és tûz, vagy súlyos anyagi kár keletkezhet. 
 
Egyik lég szívó, vagy kifúvó nyílásba se nyúljon bele és
idegen tárgyakat ne dugjon be. 
Sérülés vagy anyagi kár keletkezhet.  
 
Soha ne használjon gyúlékony sprayt vagy lakkot a 
légkondicionáló közvetlen közelében.  
Tüzet okozhat.  
 
Soha ne nyúljon a jégterelõ lamellákhoz kézzel és ne
állítsa õket manuálisan.  
A finom mechanika tönkremehet vagy becsípheti az ujját.  

FIGYELEM 

Ne használja a légkondicionálót más célokra.  
Ez egy komfort légkondicionáló. Ne használja precíziós  
berendezések, mûalkotások, növények vagy állatok
hûtésére.  
 
Tisztítás elõtt mindig kapcsolja ki a légkondicionálót
és kapcsolja le a kismegszakítót.  
Ellenkezõ esetben áramütést szenvedhet.  
 
Az áramütés elkerülése érdekében, gyõzõdjön meg arról,
hogy EV relét telepítettek a hálózatba. 
 
Gyõzõdjön meg arról, hogy a légkondicionáló földelve van
Az áramütés elkerülése érdekében gyõzõdjön meg arról,
hogy a légkondicionáló földelve van és a földelõ vezeték
nem víz vagy gázcsõre van csatlakoztatva. 
 
Sérülések elkerülésére, soha ne távolítsa el a kültéri
egység ventilátor védõ rácsát. 
 
Ne nyúljon a légkondicionálóhoz vizes kézzel.  
Ellenkezõ esetben áramütést szenvedhet.  
 
Ne érintse meg a hõcserélõ lamelláit.  
A lamellák élesek, és vágási sérülést okozhatnak. 
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Soha ne próbálja házilagosan javítani a légkondicionálót.  
A javításhoz hívjon egy, a cégünkkel szerzõdött szerelõt.  
 
A légkondicionálót, élettartama végén ne a kommunális
hulladékok közé helyezze. Cégünk díjmentesen
gondoskodik a szakszerû megsemmisítésrõl. 
 
A légkondicionálótól tartsa távol a nagyfrekvenciás eszközöket. 
 
Az alábbiaktól tartsa távol a légkondicionálót:  
gázos, olajos anyagok, sót tartalmazó anyagok pl. közvetlen 
tengerpart, kénes vagy szulfidos víz pl: gyógyvíz. Ha a fent
említett anyagok valamelyike hatással van a készülékre, az 
csökkentheti a légkondicionáló élettartamát, meghibásodást okozhat. 
 
Nagyon erõs szél esetén gondodkodni kell arról, hogy
az a kültéri egységen átfújjon. 
 
A hóhatárt figyelembe kell venni a kültéri egység
telepítésénél. 
 
Olyan helyen, ahol rendszeresen zivatarok jelentkeznek, 
villámvédelemrõl kell gondoskodni. 
 
Hûtõközeg szivárgással kapcsolatban konzultáljon a telepítõvel.  
Ha a légkondicionáló egyik beltéri egységét egy kis szobában 
telepítették, gondolni kell arra, hogy az ott esetleg bekövetkezõ
hûtõközeg szivárgás oxigén hiányt és ezzel fulladást okozhat.
Feltétlenül egye figyelembe az ide vonatkozó rendelkezéseket.  
 
A légkondicionálóban használt hûtõközeg biztonságos és
normál esetben nem szivárog.  
Azonban, ha a kiáramlott hûtõközeg valamilyen lánggal vagy
tûzzel reakcióba lép, egésységre káros gázok keletkezhetnek. 
 
Hûtõközeg szivárgás esetén lépjen kacsolatba egy, a cégünkkel
szerzõdött szerelõvel, vagy a forgalmazóval.
.  
Addig ne használja a légkondicionálót, amig az erre kiképzett
szerelõ megszûnteti a szivárgást.  

  

VIGYÁZAT 

VIGYÁZAT 

Az alábbi biztonsági elõírásokat két kategóriába soroltuk.
Mindkét pontot olvassa el figyelmesen és maradéktalanul tartsa be!
 . 

Ezek figyelmen kívül hagyása sérülést vagy halált okozhat 

FIGYELEM 
Ezek figyelmen kívül hagyása anyagi kárt, vagy a 
berendezés meghibásodását okozhatjat. 
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Do not allow a child to mount on the outdoor unit and 
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 combuston 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. 
  
Young children should be supervised to ensure that they 
do not play with the appliance. 

WARNING

CAUTION



2.    ALKATRÉSZEK NEVEI

3.    ÜZEMELÉS

MEGJEGYZÉS

2
kezelési útmutató

Kültéri egység levegõ
kifúvás. Hûtés üzemmódban
meleg levegõt, fûtés 
üzemmódban hideg
levegõt fúj  ki.

 

2-1. ábra 

Kérjük, üzembe helyezés elõtt kb. 12 órán keresztül melegítse 
be a készüléket. Ha 24 óránál rövidebb idõre le kell kapcsolnia, 
ne áramtalanítsa a légkondicionálót. (ez azért szükséges, hogy 
kompresszor fûtése mûködjön és az ne hidegen induljon). 
 
Gyõzõdjön meg arról, hogy a légbeszívás és kifúvás
akadálytalan legyen, ellnkezõ esetben a védelmi áramkörök
leállíthatják a légkondicionálót. 

Három perces védelem
A kompresszor kikapcsolása utáni újraindítás, csak három
perces késleltetés után lehetséges, a kompresszor
védelme érdekében.  
   
Hûtés és fûtés üzemmód
A rendszer beltéri egységei azonos idõpontban külön - külön
szabályozhatók és egyidõben hûtés és fûtés üzemmódba 
kapcsolhatók. 

A légkonicionáló hosszú idejû leállítása utáni újraindítás
elõtt ellenõrizze a tartókonzolt és a csatlakozásokat.  
Ha sérültek, a kültéri egység lezuhanhat. 
 
Ha a légkonicionálót gázkészülékkel egy légtérben 
használja, szellõztessen megfelelõen, ellenkezõ esetben 
oxigén hiány keletkezhet. 
 
Helyesen telepítse a cseppvíz elvezetést. 
Helytelen cseppvíz elvezetés esetén a bútorok, a 
padlózat vagy berendezések nedvesedhetnek. 
 
Soha ne irányítsa a hideg levegõt emberekre, növényekre
vagy álllatokra.  
Ellenkezõ esetben az emberek és állatok megbetegedhetnek
a növények károsodhatnak. 
 
A kültéri egységet úgy helyezze el, hogy a keletkezõ zaj
ne zavarja a szomszédokat sem. 
 
A kültéri egység zaját felerõsíthetik olyan objektumok,
melyek visszaverik a zajt, vagy akadályozzák a légáramlást. 
 
A kültéri egységnek válasszon olyan helyet, ahol a kiáramló
hideg vagy meleg levegõ nem zavar senkit beleértve az
embereket, állatokat és növényeket.  
  
Senki ne álljon a kültéri egységre és semmilyen tárgyat 
ne helyezzen rá.    
A leesés vagy ledõlés sérülést okozhat. 
 
Ne mûködtesse a légkondicionálót, ha füstölõt, vagy 
rovarirtót használ.
Ha ezt figyelmen kívül hagyja, a vegyi anyagok 
lerakódhatnak a készülék alkatrészeire és az arra  
hajlamos személyeknél allergiás tüneteket okozhatnak.  
 
Nyílt tüzet keltõ berendezéseket ne helyezzen a  
beltéri egységbõl kifújt levegõ útjába. 
.    
Elégtelen égést, vagy a mûanyag alkatrészek deformálódását  
okozhatja.  
 
Ne üzemeltesse a légkondicionálót olyan helyiségben, 
ahol gyúlékony gázok szivároghatnak a légtérbe.  
Gázszivárgás esetén tûz keletkezhet, vagy a gyúlékony 
gáz berobbanhat.  
 
A légkondicionálót gyerekek, vagy cselekvõképességükben  
korlátozott személyek csak felügyelet mellett használhatják. 
    
Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játsszanak a légkondicionálóval. 
. 

Az útmutatóban látható képek szemléltetõ jellegûek. A valóság ettõl
némileg eltérhet, az Ön által vásárolt készülék típusától függõen. Az
aktuális alak, nagyban hasonlít.

 

VIGYÁZAT

FIGYELEM

A veszély elkerülése miatt ne 
helyezzen bele idegen tárgyakat

Ne üljön  rá, mert megsérülhet

 

Kültéri egység levegõ
beszívás (hátul és oldalt)

Fix láb

Hûtõközeg csövek
csatlakozása.
(a fedél alatt)

Hálózati feszültség
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Do not allow a child to mount on the outdoor unit and 
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 combuston 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. 
  
Young children should be supervised to ensure that they 
do not play with the appliance. 

MEGJEGYZÉS
A szoba relatív páratartalma 80% alatt legyen. Ha 80% 
felett van, a beltéri egység felületén pára jelenhet meg
a légkifúvó nyíláson át kijuthat a szobába. 
 
Védelmi áramkörök avatkozhatnak be, ha a fenti feltételek
nem teljesülnek. A védelmi rendszer leállíthatja a mûködést.  

Amikor a hûtés és fûtés üzemmódok nem mûködhetnek 
egyidejûleg, a hûtés üzembe kapcsolt beltéri egységek
leállnak és készenléti állapotba kerülnek No Priority kijelzés 
látható a kijelzõn. A fûtés üzembe kapcsolt beltéri egységek
továbbra is fûtenek. 
 
Ha a központi szabályzón beállítottak egy üzemmódot,
a légkondicionáló csak az ott beállított üzemmódban
mûködik. Standby vagy No Priority kijelzés jelenik meg a 
kijelzõn. 
 
Fûtés üzemmód jellemzõi
 
A fûtés üzemmód megkezdésekor nem azonnal áramlik meleg
levegõ a beltéri egységbõl. 3-5 percet kell várni (ez a 
kültéri és beltéri hõmérséklettõl függ), míg a beltéri egység
hõcserélõje felmelegszik, ezután indul a fûtés. 
 
Fûtés üzemmódban a kültéri egység ventilátora idõnként
leállhat. 
 
Ventilátor üzemmódban, ha más beltéri egységek fûtés
üzemmódban dolgoznak, idõnként leállhat a beltéri
ventilátor leállhat, hogy ne fújjon ki meleg levegõt. 
  
Leolvasztás fûtés üzemmódban
 
Fûtés üzemmódban a kültéri egység néha lefagyhat. 
A hatékonyság növelése érdekében a készülék automatikusan
leolvasztja (kb. 2-10 percig tart), a képzõdött víz kifolyik a kültéri
egységbõl. 
 
A leolvasztás ideje alatt a kültéri és beltéri egységek ventilátorai
leállhatnak egy idõre. 
 
Mûködési feltételek
A megfelelõ teljesítmény elérése érdekében, a 3-1. táblázatban
látható tartományban üzemeltesse a légkondicionálót.
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Hûtés üzemmód    

 
Fûtés üzemmód    

 

 

Üzemmód 

Hõmérséklet
 

Kültéri
hõmérséklet

Beltéri
hõmérséklet

A szoba relatív
páratartalma

80% alatt 

3-1. táblázat 

VÉDELMI RENDSZER
A védelmi rendszer leállítja a légkondicionáló mûködését
ha a készülék kézi hûtés üzemmódban dolgozik. Ha a 
védelmi rendszer aktív, bekapcsolás jelzõ LED világít és 
a query (lekérdezés) LED villog. A védelmi rendszer az alábbi
esetekben avatkozik be: 
 
Hûtés üzemmód: 
 
Ha a kültéri egység lég beszívása vagy kifúvása nem biztosított. 
 
Ha folyamatosan erõs szél éri a kültéri egység lég
kifúvó részét. 
 
Fûtés üzemmód: 
 
Ha beltéri egység szûrõje eltömõdött.
. 
 
Ha a beltéri egység lég kifúvása nem akadálytalan. 
 
Hálózat kimaradás
 
Hálózat kimaradás esetén a légkondicionáló mûködése
azonnal leáll. 
 
Ha a hálózati feszültség helyreállt, a vezetékes szabályzón levõ
bekapcsolt állapotot jelzõ LED villog. 
 
Nyomja meg az ON/OFF gombot, és a légkondicionáló bekapcsol.  
 
Rendellenes mûködés. Ha villámlás vagy erõs elektromágneses
zavar miatt rendellenes mûködés fordulna elõ, áramtalanítsa a 
légkondicionálót, majd az ON/OFF gombbal ismét kapcsolja be. 
 
Fûtõ teljesítmény
 
A Fûtés hõszivattyú elven mûködik. A légkondicionáló a
kültérbõl hõt vesz fel, majd azt a beltérben leadja. Ha a
kültér hõmérséklete csökken, a fûtõ teljesítmény vele együtt
csökken.  
 
Javasoljuk, hogy más fûtõ berendezést is használjon, ha 
a kültéri hõmérséklet túl alacsony.  
 
Olyan területeken, ahol a kültéri hõmérséklet nagyon alacsony, 
pl. hegyekben, kiegészítõ fûtést kell alkalmazni.
.
.
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MEGJEGYZÉS
Ha a védelmi rendszer letiltotta a mûködést, kapcsolja ki a készüléket

 és csak akkor kapcsolja vissza, ha a probléma megoldódott. 

WARNING

CAUTION

-15°C - 24°C ≤ 27°C

17°C - 32°C-5°C - 48°C

Hûtés üzemmód

 
Fûtés üzemmód    

 
 

Üzemmód 

Hõmérséklet

 

hõmérséklet
Beltéri

hõmérséklet
A szoba relatív
páratartalma

80% alatt

3-2. táblázat

-15°C - 24°C ≤ 27°C

17°C - 32°C-5°C - 52°C

Az MDVT-D252W/RN1 és az MDVT-D280W/RN1,az alábbi
hõmérséklet tartományokban mûködik (lásd 3-2. táblázat) 



 
Do not allow a child to mount on the outdoor unit and 
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 combuston 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. 
  
Young children should be supervised to ensure that they 
do not play with the appliance. 
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Ellenõrizze mégegyszer

Nem mûködik
 

Nincs hálózati feszültség. 
 
A kézi kikapcsoló le van kapcsolva. 
 
Kismegszakító leoldott, biztosíték kiégett. 
 
A védelmi áramkör mûködésbe lépett. 
(bekapcsolást jelzõ LED világít) 
 
Az idõ be van állítva? 

 

Elégtelen hûtés
 
Elégtelen fûtés

A beltéri egység kifúvása szabad?
. 
 
Ajtók ablakok becsukva?. 
 
A szûrõ nincs eltömõdve?. 
 
A légterelõ mgfelelõ helyzetben van?
 
A ventilátor sebesség megfelelõ?
A beltéri nem ventilátor üzemmódban van?
 
Hõmérséklet beállítás megfelelõ? 
 
A beltéri egységek egyike hûtés, a másik 
fûtés üzemmódban van?
.

Az alábbi hibajelenségek elõfordulása esetén áramtalanítsa alégkondicionálót és hívjon szerelõt.  
1. Rendellenesen KI/BE kapcsolgat a készülék. 
2. EV relé vagy a biztosíték többször leold.  
3. Ha idegen anyag, vagy víz kerül a készülékbe. 
 

 4.    HIBAJELENSÉGEK ÉS LEHETSÉGES OKAIK
Mielõtt szerelõt hívna, ellenõrizze az alábbiakat:

Hibajelenség                                         Lehetséges ok

Nem hiba

Ellenõrizze mégegyszer

Fehér köd, vagy víz
 
surrogó hang

 

Kültéri egység

Kellemetlen szag
 
Bekapcsolást jelzõ LED villog
 
No priority vagy Standby kijelzés
látható a kijelzõn

Beltéri egység

 
 

Leolvasztáskor a ventilátor automatikusan leáll. Ez a
váltószelep átkapcsolásának hangja.
 
A mûködés kezdetén és végén vízfolyás szerû
hang hallható  szelep felõl, ami
3-15 percenként felerõsödik. Ezt a hûtõközeg
áramlása okozza.
.  
 
A gyenge surrogó hangot a hõcserélõ
hõmérsékletének változása okozza. 
 
A bútorok, vegyi anyagok, függönyök,
cigaretta szagát átveszi a beltéri egység. 
 
Hálózat kimaradás után kapcsolja be a készüléket. 
 
Másik beltéri egységek fûtés üzemmódban
mûködnek, ezért hûtés nem lehetséges. 
 
A központi vezérlõn beállított üzemmódtól
eltérõ beállítást próbál használni. 
 
A ventilátor leállt, hogy ne hideg levegõt fújjon. 

Automatikusan indul vagy leáll Idõzítés rosszul van beállítva 

4-1. táblázat 

MEGJEGYZÉS

WARNING

CAUTION



 
Do not allow a child to mount on the outdoor unit and 
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 combuston 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. 
  
Young children should be supervised to ensure that they 
do not play with the appliance. 

5.    Rendellenes mûködés

            5
kezelési útmutató

Rendellenes mûködés kijelzése a kültéri egység kijelzõjén. 

6.    KÉZI VEZÉRLÉS ÉS LEKÉRDEZÉS
Kézi vezérlés
A kézi vezérlés gomb egyszeri megnyomása után minden
beltéri egység erõs hûtés üzemmódban dolgozik és 
beltéri ventilátorok fordulatszáma MAGAS. 

Kültéri egység
vezérlõ panel 

Lekérdezés gombKézi vezérlés gomb 

Lekérdezés

Megjegyzés
T2 átlag:  beltéri egység átlaghõmérsékletete. 
 
T3 csõ hõmérséklete: a kültéri egység kondenzátorának kimenõ hõmérséklete. 

6-1. ábra 

WARNING

CAUTION

A következõ információ jelenik meg a gomb többszöri
megnyomásakor. 
A kültéri egys. címe→a kültéri egys. teljesítménye→a modulok száma→
a kültéri egységek össz. teljesítménye→beltérik teljesítmény igénye. 
a fõ egység telj. igénye (korrekció után)→kültéri egységek aktuális
üzemi teljesítménye→ventilátor sebesség→T2 átlag→T3 csõ hõmérséklet. 
T4 környezeti hõm.→nyomó ág hõm. inverteres kompresszor→
nyomó ág hõm., 1. fix kompresszor→nyomó ág hõm.,
2. fix kompresszor. 
inverteres kompresszor árama→1.fix kompresszor árama,
→2.fix kompresszor árama,→az "A" elektronikus expanziós szelep, 
nyitási szöge. 
a "B" elektronikus expanziós szelep nyitási szöge, → beltéri egységek 
száma→az utolsó hiba, vagy védelmi kód→vége. 

Kijelzés

Kommunikációs hiba  
a kültéri egységek 
között.

Kommunikációs hiba
a kültéri és beltéri
egységek között.

T3 (kültéri hõcserélõ
középsõ) termisztor
hibás mûködése.

T4 (Kültéri levegõ)  
termisztor hibás
mûködése.

T5 (Kompresszor 
nyomó ág) termisztor
hibás mûködése.

Kültéri egység 
címzési hiba.

Üzemmód 
összeférhetetlenség

Fázis sorrend hiba       Ellenõrizze a hálózati 
feszültség csatlakozását

1.Ellenõrizze a T3 csatlakozását. 
2.Ellenõrizze a T3 termisztort
3.Ellenõrizze a vezérlõ panelt.

1.Ellenõrizze a T4 csatlakozását. 
2.Ellenõrizze a T4 termisztort.
3.Ellenõrizze a vezérlõ panelt.
1.Ellenõrizze a T5 csatlakozását. 
2.Ellenörizze a T5 termisztort.
3.Ellenõrizze a vezérlõ panelt.

1.Ellenõrizze, hogy minden kültéri
   helyes és kizárólagos címet kap.. 
2.Ellenõrizze a vezérlõ panelt.

Ellenõrizze, hogy minden beltéri
egység egységesen hûtés, vagy
fûtés üzemmódban van. 

1.Csak a fõ kültéri jelzi ki. 
2.Ellenõrizze a kommunikációs 

vezetékek csatlakozását és
   és azok elosztóit.

Ellenõrizze a kommunikációs 
vezetékek csatlakozását és
és azok elosztóit.

E0 

E1 

E2 

E3 

E4 

E5 

E8 

H0 

Hiba Megjegyzés

Magas nyomás
elleni védelem.

Alacsony nyomás
elleni védelem.

Kompresszor 
túláram védelem.

Az 1. fix kompresszor 
túláram védelme.

A 2. fix kompresszor 
túláram védelme.

Kompresszor  nyomó 
ág hõvédelem.

Kondenzátor magas
hõmérséklet védelem.

Kommunkkációs hiba 
a chipek között
. 

Kültéri egységek 
száma  csökkent.

Kültéri egységek 
száma nõtt.

1.Csak a fõ kültéri jelzi ki. 
2.Ellenõrizze a hálózati
   feszültség csatlakozását. 
3.Ellenõrizze a kültéri egységek
   kommunikációját.

Ellenõrizze a chipek
tápfeszültségét.

  Csak a fõ kültéri jelzi ki. 

1.Ellenõrizze a magas nyomás
   kapcsoló csatlakozását. 
2.Ellenõrizze a hûtõkört.
3.Ellenõrizze a vezérlõ panelt.

1.Ellenõrizze az alacsony nyomás
   kapcsoló csatlakozását. 
2.Ellenõrizze a hûtõkört.
3.Ellenõrizze a vezérlõ panelt.

1.Ellenõrizze a vezetékeket.
2.Ellenõrizze a hûtõkört.
3.Ellenõrizze a vezérlõ panelt.

 
1.Ellenõrizze a hûtõkört.
2.Ellenõrizze a vezérlõ panelt.

 
1.Ellenõrizze a hûtõkört.
2.Ellenõrizze a vezérlõ panelt. 
1.Ellenõrizze a kompresszorokat. 
2.Ellenõrizze, hogy nincs túlterhelés 
1.Ellenõrizze a kompresszorokat. 
2.Ellenõrizze, hogy nincs túlterhelés

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

P7 

P8 

H1 

H2 

H3 

Table.5-1 



 
Do not allow a child to mount on the outdoor unit and 
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 combuston 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. 
  
Young children should be supervised to ensure that they 
do not play with the appliance. 
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