
TÁVSZABÁLYZÓ
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Kezelési útmutató

Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót
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A készüléket importálja: Planning and Trading Kft. 8000 Székesfehérvár Rozs u. 14-16.
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5V egyenfeszültség
-5-43℃ 

RH40%-RH90%

8. Kijelző és a vezetékes távszabályzó

Üzemi feszültség
Környezeti hőmérséklet

Környezeti páratartalom

6. Főbb jellemzők
A távszabályzó főbb jellemzői:

A beltéri egységhez 5 eres vezetékkel csatlakoztatható A, B, C, D, E.

Minden ábra a kezelés megértését szolgálja.
Az Ön által vásárolt példány némileg eltérhet az itt ábrázolt.
verziótól.

Üzemmód beállítás a vezérlő gombokkal.
LCD kijelző.
Időzítés funkció.
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MODE

CLOCK TIMER CANCEL  SWING SPEED 

8. Kijelző és a vezetékes távszabályzó

9

funkciói

①  

①  

③  

③  

②  

②  

④  

④  

⑤  

⑤  

⑥  

⑥  

⑦  

⑦  

⑨  

⑨  

⑧  

⑧  

MODE (üzemmód)

Be/ KI gomb

Beállítás gomb

Beállítás gomb

Időzítés gomb

Időzítés gomb

Ventilátor sebesség

SWING legyezés

CANCEL (törlés)
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9. Kezelési útmutató

jel vevõ
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Nincs használatban

Be/ KI gomb

Beállítás gomb

Beállítás gomb

CLOCK (óra)

TIMER (időzítés)

SPEED (vent. sebesség)

SWING (legyezés)

CANCEL (törlés)
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Beállítás gomb

CLOCK (óra)

TIMER (időzítés)

SPEED (vent. sebesség)
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CANCEL (törlés)

① MODE (üzemmód) gomb

② BE/KI gomb:

③ Beállítás gomb    :

④ Beállítás gomb    :

9. Vezetékes távszabályzó

Ha a készülék kikapcsolt állapotában megnyomja, bekapcsolja a légkondicionálót
és ezt az információt elküldi a beltéri egységnek. Ha a készülék bekapcsolt állapotában 
nyomja meg, a légkondicionáló kikapcsol. Ha bekapcsolási vagy kikapcsolási 
időzítés volt beállítva, az törlődik.

A szobahőmérséklet beállítást növeli. A gomb minden megnyomásakor a hőmérséklet
beállítás 1oC-al nő.

A szobahőmérséklet beállítást csökkenti. A gomb minden megnyomásakor a hőmérséklet
beállítás 1oC-al csökken. 

Üzemmód: az üzemmód gomb gomb nyomkodásával az alábbiak szerint változik 
az üzemmód: AUTO、 COOL、 DRY、 HEAT és FAN:

kezelési útmutató
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A HEAT (fűtés) üzemmód csak hűtő berendezéseknél nem érhető el.

MEGJEGYZÉS

AUTO  → COOL   → DRY  → HEAT  → FAN  



A gomb megnyomásával az időzítés bekapcsol. A fel/le nyilakkal      és   
állítható az időzítés időpontja.
 

A gomb első megnyomásakor a légterelő lamellák legyezése beindul. Ha ezt a gombot 
ismét megnyomja, a legyezés leáll.
 

Alaphelyzetben az LCD az aktuális időt mutatja. Üzembehelyezéskor vagy 
alaphelyzetbe állításkor 12:00 kijelzés látható. 
Ha ezt a gombot 4 másodpercig nyomva tartja, a kijelző villogni kezd, ekkor állíthatja
be a pontos időt a le/fel nyilak segítségével.
a le/fel nyilak megnyomása     / növeli vagy csökkenti            a beállított értéket.
Ha a gombokat elengedi, a kijelző villogása megszűnik és a beállítás
rögzítésre kerül.

⑤ CLOCK (óra) gomb:

⑧ SWING (legyezés) gomb:

⑨ CANCEL (törlés) gomb:

⑥ FAN (ventilátor sebesség) gomb:

⑦ TIMER (időzítés) gomb:

9. Kezelési útmutató

Ezzel a gombbal törölheti a beállított időzítéseket.

kezelési útmutató

A gomb megnyomásával az alábbiak szerint változik a ventilátor sebessége:
(Ez a gomb hatástalan AUTO és DRY üzemmódban.)

     →        →          → SPEED SPEED SPEED SPEED 
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①  ②  

AUTO        COOL        DRY          HEAT         FAN  
TIME ON

TIME OFF

SPEED

TEMP SET  

①  

②  

③  

⑤  

④  

⑥  

③  ④  

⑤  ⑥  

Üzemmód kijelző

Bekapcsolási időzítés Idő kijelző

Kikapcsolási időzítés                     Ventilátor sebesség

Hőmérséklet kijelző
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① Operation mode (üzemmód kijelző)
Üzemmód kijelző: Amikor megnyomja a "MODE" gombot az alábbi sorrend 
szerint választhat az üzemmódok közül: Auto => Cool => Dry => Heat => Fan.

③ Time ON (bekapcsolási időzítés):  

⑤ Time OFF (kikapcsolási időzítés):

⑥ Fan speed (ventilátor sebesség):  
A FAN gomb megnyomásával az alábbiak szerint változik a ventilátor sebessége:
alacsony => közepes => magas => automata.
 

Ha kikapcsolási időzítést állított be, akkor "TIME OFF" felirat látható az
LCD kijelzőn.

Ha bekapcsolási időzítést állított be, akkor "TIME ON" felirat látható az 
LCD kijelzőn.

④ Time (óra):  

② Temperature (hőmérséklet kijelzés):
Általában a beállított hőmérséklet látható. A fel/ le         és       nyilakkal
állíthatja be a kívánt értéket. Ventilátor üzemmódban nincs kijelzés.

Alaphelyzetben az aktuális idő jelenik meg a kijelzőn. Üzembehelyezéskor vagy
alaphelyzetbe állításkor 12:00 kijelzés látható.
A    fel       le nyilakkal állítható be a pontos idő. Ha ezt a gombot 4 másodpercig 
nyomva tartja, a kijelző villogni kezd, ekkor állíthatja be  pontos időt.



Helyezze áram alá a készüléket. Az ON ikon villogni kezd.

1. Nyomja meg a MODE gombot és válassza ki az AUTO üzemmódot.

3. Nyomja meg az ON/OFF gombot. Ekkor a bekapcsolás kijelző folyamatosan
világít és a légkondicionáló automata üzemmódban automata ventilátor
sebességgel kezd működni.

9.1 AUTO (automata üzemmód)

9.2 HŰTÉS/ FŰTÉS/ VENTILÁTOR üzemmódok

1. A MODE gomb nyomkodásával válasszon COOL, HEAT vagy FAN.

Automata üzemmódban a légkondicionáló a valós és a beállított
hőmérséklet figyelembe vételével választja ki a megfelelő üzemmódot.
Ha ez az üzemmód Önnek nem megfelelő, válasszon a hűtés vagy fűtés 
üzemmódok közül. Automata üzemmódban a hőmérséklet tartása 
+- 2oC.

    A nyilakkal  fel      és le válassza ki a kívánt hőmérsékletet 17℃-30℃.

2. A hőmérsékletet és nyilakkal állíthatja be 17℃-30℃.

Megjegyzés



FAN (ventilátor) üzemmódban a hőmérséklet nem állítható.
Ebben az esetben csak az 1、 3 és 4 pontokat lehet alkalmazni.

9.3 DRY (párátlanítás)
1. A " MODE " gombbal válassza a " DRY " üzemmódot.
2. A fel/ le nyilakkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet. 17℃ től 30℃.
3. Az " ON/OFF " gombbal kapcsolja be a készüléket.

A berendezés párátlanítás üzemmódban indul be. Az ON/OFF
gomb újbóli megnyomása után kikapcsol.

Az aktuális és a beállított hőmérséklet különbözősége miatt
a légkondicionáló párátlanítás üzemmódban automatikusan
hűtés illetve ventilátor üzemmódot választ és ezeket váltogatva.
üzemel.

3. Válassza ki a megfelelő ventilátor sebességet LOW, MID, HIGH vagy AUTO.
4. Nyomja meg az ON/OFF gombot és a bekapcsolás ikon folyamatosan 
világít és a légkondicionáló a kiválasztott paraméterekkel bekapcsol.

Megjegyzés

Megjegyzés



2. A nyilakkal      és  beállíthatja az időzítést.

A TIMER gombbal bekapcsolási (TIME ON) és kikapcsolási (TIME OFF)

Az előzőleg beállított időzítések, a CANCEL gomb segítségével törölhetők.
Ezután lehetőség van új adatok bevitelére. 

időzítés állítható be. A bekapcsolási időzítés és az óra azonos területen kerül
kijelzésre. Ha bekapcsolási időzítés van beállítva, akkor az óra helyén az időzítés 
információ  látható. Az aktuális időt a CLOCK gombbal kérdezheti le.  
az LCD 3 másodperc múlva visszavált az időzítés kijelzésre.
Az időzítés beállítása közben a CANCEL gombbal tud kilépni.
A TIMER gomb első megnyomásakor, a “TIME ON” ikon jelenik meg
1Hz-es ütemben villog, ilyenkor a “TIMER OFF” ikon nem látható.
Ilyenkor a TIME OFF ikon nem villog és a TIME OFF információ nem látható
Ha ismét megnyomja a TIMER gombot, a “TIME OFF” ikon feltűnik és az időpont
1Hz-es ütemben villog, eközben a “TIME ON” ikon nem látszik és a hozzátartozó
 időpont nem villog.
A TIMER gomb többszöri megnyomásakor a fenti logika érvényesül.

9.4 időzítés beállítása

9.4-1 Csak bekapcsolási időzítés beállítása 

1. Nyomja meg a TIMER gombot. Az LCD-n megjelenik a  “TIME ON” ikon,
ezzel együtt az idő kijelzés zónában villog az ott megjelent érték.
A távszabályzó kész a időzítés beállítására.

3. A beállítás után 0.5 másodperc múlva a távszabályzó elküldi a beállított
adatot a beltéri egységnek. 2 másodperc múlva a bekapcsolási időzítés
értékének villogása leáll. A beállítás befejeződött. 

  



4. A nyilakkal      és        beállíthatja a kikapcsolási időzítést.

2. A nyilakkal      és        beállíthatja a bekapcsolási időzítést.

9.4-2 Be és kikapcsolási időzítés beállítása

9.4-3 Az időzítés beállítások módosítása

1. Nyomja meg a TIMER gombot. Az LCD-n megjelenik a “TIME ON” ikon,
ezzel együtt az idő kijelzés zónában villog az ott megjelent érték.
A távszabályzó kész a bekapcsolási időzítés beállítására.

5. beállítás után 0.5 másodperc múlva a távszabályzó elküldi a beállított
adatot a beltéri egységnek. 2 másodperc múlva a kikapcsolási időzítés
értékének villogása leáll. A beállítás befejeződött.

Válassza ki a módosítani kívánt adatot, a CANCEL gomb segítségével törölje,
majd állítsa be az új értéket.

3. Nyomja meg a TIMER gombot. Az LCD-n megjelenik a “TIME OFF” ikon,
ezzel együtt az idő kijelzés zónában villog az ott megjelent érték.
A távszabályzó kész a kikapcsolási időzítés beállítására.

Az előzőleg beállított időzítések, a CANCEL gomb segítségével törölhetők.
Ezután lehetőség van új adatok bevitelére.

 


