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Hulladékkezelés

HULLADÉK:   Ne válogatás nélkül, háztartási hulladékként dobja ki a csomagoló-
anyagot. Válogassa szét a műanyag- és papírhulladékot és szelektív gyűjtőbe tegye.

A csomagolóanyagnak és elektronikai hulladéknak  háztartási szemétként történ[ kidobása tilos.
Az elektronikai hulladék kezelésének módja:
A) Az elektronikai hulladékot vigye a megfelelõ gyűjtõhelyre vagy hulladékudvarba

Ezeken a helyeken térítésmentesen átveszik.
B) Ha egy egy azonos funkciójú új készüléket vásárol, az új készülék eladója

térítésmentesen átveszi a selejtes régi berendezést.
C) A gyártó, vagy importõr is térítésmentesen visszafogadja a leszerelt használhatatlan

berendezést.
D) Mivel a selejtes készülékek is tartalmaznak értékes újrahasznosítható anyagokat,

.levésétjűygeb kogayna neze kanzoklalgof si kőtjűyg kédalluhméf
Ezen berendezéseknek a természetbe történő kidobása súlyos környezet károsítást
okozhat azáltal, hogy a bennük levő veszélyes anyagok a talajba szivárogva, 
bekerülhetnek a táplálékláncba.

Ha ezt a légkondícionálót az Európai Unión belül használja, a következőket 
tartsa be:
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A felhasználó, vagy más személy sérülésének elkerülésére a következõket tartsa be:
Az alábbiak figyelmen kívül hagyása anyagi kárt, személyi sérülés vagy halált okozhat. 

Ezt a légkondicionálót úgy helyezze el, hogy védve  legyen
a nedvességtõl és fröccsenő víztől.
Olyan helyre állítsa ahol stabilan vízszintes felületen 
áll, és nem esik le. Ha víz kerül a készülékbe,
azonnal áramtalanítsa.
A légkondicionálót mindig állítva szállítsa, és
vízszintes egyenletes stabil felületre állítva
használja.
Kapcsolja ki a berendezést, ha nem használja
Javításhoz mindig egy, a cégünkkel szerződött 
szerelõt hívjon. Ha a hálózati kábel sérült, csak 
egy erre felhatalmazott szerelővel javíttassa meg.

Ha használat közben megsérül a légkondicionáló,
azonnal kapcsolja ki és áramtalanítsa, majd
hívjon szerelőt.

Biztonsági előírások

! Mindig tegye ezt

Soha ne használja a légkondicionálót nedves 
helyiségben, mint fürdőszoba vagy szárító helyiség.
Soha ne érintse a készüléket nedves kézzel
különösen ha mezítláb van.
Kizárólag ujjal érintse és kezelje a kezelőpanelt.
Ne távolítsa el a rögzített burkolati elemeket. Soha 
ne használja a légkondicionálót, ha az hibás, 
vagy sérült.
Ne a hálózati dugóval kapcsolja ki/be a készüléket.
Mindig a kezelőpanelen levõ ki/be kapcsolót használja
Ne akadályozza a szabad légáramlást a rácsoknál.
Ne tisztítsa a légkondicionálót veszélyes anyagokkal 
és ügyeljen arra, hogy ilyenek ne kerüljenek
a készülék belsejébe. Ilyenek pl: gyúlékony gázok
alkohol, higító, benzin stb.
Gyermekek és cselekvõképességükben korlátozott
személyek csak felügyelet mellett kezelhetik a terméket.
Csak az útmutatóban leírt célokra használja a
légkondicionálót.

Soha ne tegye ezt

Energiatakarékosság

A légkondicionálót csak megfelelő méretű helyiségben használja.
Ne akadályozza a légáramlást a szívó és kifúvó rácsoknál.
A napsugarakat árnyékolással zárja ki a helyiségbõl.
A szűrőket tartsa tisztán.
A nyílászárókat mindig csukja be.

A légkondicionálót csak az alább feltüntetett tartományokban használja:

Működési tartományok

ÜZEMMÓD  SZOBA HŐMÉRSÉKLET

HŰTÉS

PÁRÁTLANÍTÁS

  17 C -35  CO O

  13 C-35  CO O

Az ablakszett telepítéséhez javasolt eszközök

1.  Közepes méretű Phillips csavarhúzó.
2. Mérõszalag, vagy vonalzó.
3. Kés vagy olló.
4. Fűrész (arra az esetre, ha a szettből le kell vágni, mert az ablak

túl keskeny/alacsony)

A berendezés telepítését és karbantartását kizáró-
lag szakember végezheti.

Ne helyezzen gyúlékony anyagot a berendezés 
közelébe.
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Győződjön meg arról, hogy a használni kívánt hálózati aljzat a készülék áramfelvételének megfelelő.
Az elektromos adatok a készülék adattábláján láthatók
Győződjön meg arról, hogy a légkondicionáló földelése megfelelő.
A hálózati kábel földelt dugóval van ellátva. Csak földelt aljzatba csatlakoztassa.
Mindig megfelelõ méretezésű biztosítékot vagy kismegszakítót használjon.
A legjobb, ha szakember tanácsát kéri a csatlakoztatás elõtt.
Figyeljen arra, hogy az aljzat a készülék beállítása után is fizikailag elérhető legyen.

VIGYÁZAT A biztonsága érdekében
Ne tároljon, vagy használjon tűzveszélyes gázokat vagy folyadékokat a légkondicionáló
közelében.
Az áramütés veszélye miatt ne használjon elosztót vagy hosszabbítót és ne toldja meg a 
hálózati kábelt

VIGYÁZAT Elektromos információk

Tartozékok

Kicsomagoláskor

 

ellenőrizze, hogy a

 

tartozékok

 

hiánytalanul

 

megvannak-e.

 

Használatukhoz,
beépítésükhöz

 

olvassa el ezt

 

az

 

útmutatót  Az ábrák illusztrációk, a csomagban található alkatrészek
külalakja ezektől eltérhet.

.

A berendezés részei

Tartozék: Tartozék megnevezése:

Kifúvócső és adapter A vagy B
(Lapos vagy kerek, modelltől függően)

Fali adapter A                

Csavar és tipli                                   

Darabszám :

1 szett

1 db

1 db

4 db

Ablakszett és csavar

Szivacstömítés 3 db
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Távirányító és elem 1 db

Kondenzvíz-kifolyócső és adapter 1 db

Fali adapter B               
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Elölnézet

Hátulnézet

Kezelőpanel

Vízszintes légterelő zsalu
(automatikus mozgatású)

Kerekek

Fogantyú

3

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

Felső beszívónyílás

12

13

12

4

5

7

9
8

15

14

13

12

5 Felső levegőszűrő (a rács mögött)

6

10 11

Kifúvónyílás

(ezen a berendezésen nem tartozék)

Elektromos hálózati kábel kivezetés

El. hálózati kábel tartója (ha nem hasz-
nálja a berendezést)
Cseppvízgyűjtő tálca kifolyó

Elektromos hálózati csatlakozó tartója
(ha nem használja a berendezést)
Alsó levegőszűrő (a rács mögött)

14 Alsó beszívórács

    

15 Cseppvíz kifolyónyílás
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A légkondicionáló kezelése

Mielőtt a légkondicionálót használni kezdené, figyelmesen olvassa el ezt a kezelési útmutatót.
Itt megtalálja az összes funkció beállításához szükséges információt.

A légkondicionálót a kezelőpanel gombjaival, vagy a távirányítóval tudja működtetni.

A légkondicionáló a kezelőpanelje

1

A kívánt üzemmód beállítására szolgál.
A gomb minden megnyomásakor változik az
üzemmód az alábbiak szerint
AUTOMATA,HŰTÉS, PÁRÁTLANÍTÁS,VENT. 

 A jelzőlámpák mutatják az aktuális üzemmódot.

MODE üzemmód választó gomb

A hőmérséklet növelésére és csökkentésére.
A beállítás 1  C lépésekben történik.
A beállítható sáv 17-30ºC-ig.
Az  időzítő beállítására 0-24 óráig.

6 

+ és - gomb 

A hőmérséklet kijelzés két módon lehetséges: Fahrenheit,
vagy Celsius fokban.
Az átváltáshoz nyomja meg egyszerre a + és -
gombokat, és tartsa nyomva kb 3 másodpercig.
A visszakapcsolás ugyanígy lehetséges.

3

Az AUTOMATA bekapcsolási idõt és az
AUTOMATA kikapcsolási idő
+ és - gombokkal

t állítja a 

TIMER Időzítés gomb

4

Az elalvás funkciót kapcsolja.
SLEEP elalvás gomb2
A készülék be/ki kapcsolásához.
POWER ki/be gomb

5

A ventilátor sebességet változtatja négy lépésben
a következõ sorrendben: ALACSONY KÖZEPES
MAGAS és AUTOMATA. Az aktuális ventilátor
fordulatszámot jelzőlámpa mutatja,
kivéve az AUTOMATA sebességet, amikor minden
lámpa sötét.

FAN ventilátorsebesség 
   

7

A beállított hõmérsékletet jelzi, PÁRÁTLANÍTÁS
és VENTILÁTOR üzemmódban a szoba hõmérsék-
letét mutatja

LED kijelzõ

12344567

8 9

8

A készülék ON, állapotában nyomja meg a
SWING gombot. Így leállíthatja a legyezést,
a zsalu mozgása azonnal leáll.
Megnyomásakor 6 -ot mozdul a zsalu. Ha két
másodpercnél tovább nyomva tartja, az 
automata légterelés elindul.

O

SWING auto. légterelés gomb

9 Energiatakarékos mód: Ha a szoba hőmérséklete 
alacsonyabb mint a beállított hőmérséklet, a beren-
dezés kompresszora leáll. Ha ahőmérséklet tartó-
san alacsonyabb, akkor a ventilátor is leáll, energia-

válik a hűtés, a visszajelző kialszik és a berendezés
újra működni kezd.

Ha a szoba hőmérséklete változik és szükségessé
takarékossági okból, és kigyúlad a    kijelzés.
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Kezelési útmutató

- Nyomja meg a "MODE" gombot, amig a "COOL"
lámpa kigyullad
Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a + és - gombokkal.
Beállítható

.
- 

tartomány: 17 C-30   
- Nyomja meg a

tásához.
 "FAN"   a ventilátorsebesség beállí-

O O

- Nyomja meg a "MODE" gombot, amig a "DRY"
lámpa kigyullad.

- Ebben az üzemmódban, nem tudja állítani a
hõmérsékletet. A ventilátor alacsony

 

sebességgel forog.
- Tartsa csukva a nyílászárókat az optimális

párátlanítás érdekében.
- A légkifúvó csövet nem kell csatlakoztatni.

COOL Hűtés

DRY

 

Párátlanítás

- Nyomja meg a "MODE" gombot amig a
"FAN " lámpa világít.

- Nyomja meg a "FAN SPEED" gombot és
válassza ki a megfelelõ ventilátor sebességet
A hőmérséklet nem állítható.

- A légkifúvó csövet nem kell csatlakoztatni.

FAN Ventilátor

TIMER Időzítés

AUTO Automata üzemmód

- 

Ha a légkondicionálót
csolja a szoba hőmérsékletének függvényében
a berendezés automatikusan választja ki a meg-
felelő üzemmódot (Hűtés/ventilátor)
AUTO üzemódban az AUTO és az üzemmód
visszajelző lámpák világítanak.

 AUTO üzemmódba kap-

- A készülék bekapcsolt állapotában,
nyomja meg a TIMER gombot, a 
TIMER OFF lámpa világít. Ez jelzi,
hogy az automata kikapcsolás
aktív.

- Az UP vagy DOWN gombokkal
1/2 órás lépésekben állíthatja az
időzítés mértékét egészen 10 óráig,
utána 1 órás lépésekben 24 óráig.
A számláló visszafelé számol és
a kívánt időben indítja a műveletet.

- A beállított késleltetés 5 sec után
tárolódik és a kijelző az előző 
hőmérséklet beállítást mutatja.
.

- A légkondicionáló ki vagy bekapcsolása
vagy az idõzítés 0-ra állítása törli
az automata ki vagy bekapcsolási
késleltetést.

- Ha   hibajelzés (E1, E2, E3, stb.) jelenik meg
a kijelzõn, ez szintén törli az időzítést.

- A készülék kikapcsolt állapotában,
nyomja meg a TIMER gombot, a 
TIMER ON lámpa világít. Ez jelzi,
hogy az automata bekapcsolás aktív.

- A légkondicionáló automatikusan 
tartja a beállított hőmérsékletet.

- AUTO üzemmódban nem állítható
a ventilátor sebesség.

E4-  Kijelzőpanel kommunikációs hiba. Áram-
        talanítsa majd kapcsolja be újra a berendezést.
        Ha a hibajelzés nem szűnik meg, hívjon szerelőt.
P1-

 
 

Az alsó csepptálca tele van vízzel.
Csatlakoztassa a tömlőt és ürítse ki a vizet,
Vizsgálja

 

meg, hogy a tömlőn át elfolyik-e a víz.
Ha ezután is fennáll a hiba, hívjon szerelőt.

Hibakódok:
E1-

E2-

E3-  Kondenzátor hőmérséklet érzékelő hiba. Áram-
        talanítsa majd kapcsolja be újra a berendezést.
        Ha a hibajelzés nem szűnik meg, hívjon szerelőt.

Szoba hőmérséklet érzékelõ hiba.
Kapcsolja ki, majd áramtalanítsa a készüléket
Ha ezután is fennáll a hiba, hívjon szerelőt.
Elpárologtató hõmérséklet érzékelõ
Kapcsolja ki, majd áramtalanítsa a készüléket.
Ha ezután is fennáll a hiba, hívjon szerelőt.
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Egyéb jellemzõk

Áramszünet esetén esetén a készülék,
az előzőleg beállított paraméterekkel indul
újra a feszültség helyreállása után.

Áramszünet esetén

A légkondicionáló kikapcsolása után 3 percen belül
nem indul újra. Ez a kompresszor védelmét szolgálja
A berendezés 3 perc elteltével újraindítható.

Várjon 3 percet

A légkondicionáló bekapcsolásakor a zsalu
kinyílik. A SWING gomb megnyomásával
bekapcsolható az automatikus légterelés.

Ne próbálja kézzel mozgatni a zsalukat.

.

A légáram irányának beállítása

SLEEP Elalvás
Az elalvás funkció használatakor a hőmér-
séklet 30 percenként 1º C-kal emelkedik egy

sékletet tartja 7 órán át. Ezután visszatér az 
eredetileg beállított hőmérsékletre.
Ezzel véget ér a Sleep funkció és az 
üzemelés az eredeti beállítások szerint foly-
tatódik.
Ez a funkció csak a Hűtés üzemmódban 
használható.

Automatikus légterelés

órán át,   (összesen 2°C-kal)   majd ezt a hőmér-
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A távszabályzó használatára vonatkozó intelmek:

 A távirányító hatótávolsága 7m.
 A légkondicionáló berendezés távvezérlése csak abban az esetben lehetséges, ha a 

távszabályzó és a berendezés között nincs akadályozó berendezési tárgy.
 A távszabályzót és a légkondicionáló berendezés távvezérlő-érzékelőjét nem érheti 

közvetlen napsugárzás, ezen kívül óvni kell a magas hőforrásoktól és a nedvességtől.
 A távszabályzóból kibocsátott jeleket befolyásolhatják a közelben működő elektromos 

berendezések. Kérje ki a márkakereskedő véleményét, ha ilyen probléma merül fel.
 Ha több héten keresztül nem használja a távirányítót, akkor vegye ki az elemeket!
Elemcsere
(Elem típusa: 2 db AAA    R03/LR03 !) 

Húzza le az elemtartó fedelét, és cserélje ki az elemeket!

Ha több héten át nem használja a távirányítót, akkor vegye ki az elemeket!

Távvezérlő gombok és funkciók

1. Hőmérséklet beállítása  (TEMP)
A kívánt hőmérséklet beállítására szolgál (csökkentés).

2. Hőmérséklet beállítása  (TEMP)
A kívánt hőmérséklet  beállítására szolgál (növelés).

3. Üzemmód váltó gomb (MODE)
Valahányszor megnyomjuk, üzemmód váltás történik a következő sorrendben:
AUTO ( az adott berendezésnél nem használatos)
COOL (hűtő üzemmód)
DRY (szárító üzemmód)
HEAT (fűtés) (csak a fűtő típusoknál)

RG51B31/E
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FAN (csak ventilátor üzemmód)
és újra AUTO

4. Automata Légterelés gomb (SWING)
A gomb megnyomásával indítható ill. leállítható az automatikus légterelés.

5. Alaphelyzet visszaállítása (RESET)
A RESET gomb megnyomásával a készüléket alaphelyzetbe, azaz kiindulási állapotba 
helyezzük.
Az aktuális beállítások törlődnek.

6. Ki/be kapcsoló gomb (ON/OFF)         
Nyomjuk meg a gombot egyszer a berendezés elindulásához, nyomjuk meg újra a berendezés 
leállításához.

7. Ventilátor sebességet beállító gomb (FAN SPEED)
Valahányszor megnyomjuk ezt a gombot, megváltoztatjuk a ventillátor működését a következő 
sorrendben:
LOW kis légsebesség
MED közepes légsebesség  
HIGH nagy légsebesség

8. Bekapcsolási Időzítés beállítása (TIMER ON )
Az időzített bekapcsolás beállítására szolgál.

9. Éjszakai üzemmód gomb (SLEEP)
A gomb megnyomásával indítható az éjszakai üzemmód.

10. Kikapcsolási Időzítés beállítása (TIMER OFF )
Az időzített kikapcsolás beállítására szolgál.

11. Beállítások rögzítése (LOCK)
Ha ezt a gombot használjuk, akkor az összes beállítást rögzítjük. A távvezérlő egység nem 
fogad el újabb parancsot, mint a LOCK ismételt megnyomását. Így elkerülhetjük, hogy 
véletlenül, vagy játékból megváltozzanak a beállítások.

12. LED DISPLAY gomb 
Ennek a gombnak a megnyomásával kikapcsolhatjuk a készülék kijelzőjét. A gomb újbóli 
megnyomására a kijelzés ismét megjelenik.

Távirányító kijelzője

1. Jel továbbítás kijelző: Jelez ha a távirányító jelet 
továbbít a beltéri egység felé.

2. Üzemmód kijelző: AUTO, COOL, DRY HEAT  
3. Lock kijelző. (a távirányító gombjainak rögzítését 

jelzi)
4. Időzítés kijelzése:

TIMER ON, TIMER OFF, TIMER ON OFF
5. FAN üzemmód kijelző
6. Szám kijelző: A beállított hőmérsékletértéket mutatja, ill. időzítéskor az időértéket.
7. ON/OFF kijelző: Az ON/OFF gomb megnyomására kigyullad, újbóli megnyomására 

elalszik.
8. Ventilátor fokozat kijelző.



A légkondicionáló kezelése távirányítóval
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Hűtés, ventilátor üzemmódok

1. Üzemmód váltó gombbal (MODE) válasszuk ki COOL, vagy FAN  üzemmódot.
2. Hőmérséklet beállító gombbal (TEMP), állítsuk be a kívánt hőmérsékletet ( kivéve FAN 

üzem.)
3. A ventilátor sebesség (FAN SPEED) gombbal válasszuk ki az  LOW, MED, HIGH közül a 

kívánt légsebességet.
4.  A légkondicionáló elindításához nyomjuk meg az ON/OFF  gombot. A berendezés működni 

kezd a kiválasztott üzemmódban.  A berendezés kompresszora csak kb. 3 perc múlva kezd 
működni

5. A légkondicionáló berendezés leállításához nyomja meg az ON/OFF gombot!

Párátlanító (Szárító) üzemmód

A levegő kivezető csövet ne csatlakoztassa a készülékhez., a hátsó vízelvezető csövet 
csatlakoztassa a víztartályhoz.
1. Üzemmód váltó gomb (MODE) válasszuk ki a DRY üzemmódot.
2. A sebességet a berendezés automatikusan állítja be
3. A légkondicionáló elindításához nyomja meg az  ON/OFF gombot. A berendezés 

kompresszora csak kb. 3 perc múlva kezd működni.
4. A légkondicionáló berendezés leállításához nyomja az ON/OFF gombot!
5. A hőmérséklet nem állítható.

Időzítés beállítása

Bekapcsolási időzítés:
 Kapcsolja ki a készüléket
 Nyomja meg a TIMER ON  gombot, majd állítsa be a kívánt bekapcsolási időt a TIMER 

ON gomb többszöri megnyomásával. 

 A kijelzőn megjelenik a TIMER ON felirat.
 A készülék a beállított időintervallum után automatikusan bekapcsol.

Kikapcsolási időzítés:
 Kapcsolja be a készüléket
 Nyomja meg a TIMER OFF  gombot, majd állítsa be a kívánt kikapcsolási időt a TIMER 

OFF gomb többszöri megnyomásával. 

 A kijelzőn megjelenik a TIMER OFF felirat.
 A készülék a beállított időintervallum után automatikusan kikapcsol

Az időzítés törlése:
 A beállított időzítés az ON/OFF gomb megnyomásával törölhető.

Megjegyzések :

Időzítéskor az egyes gombok megnyomása között ne teljen el 1 másodpercnél 
hosszabb idő!

Beállítható egyszerre bekapcsolási és kikapcsolási időzítés is.

Időzítéskor a kijelző a kb. 15 másodpercig a beállított időzítést mutatja, majd visszaáll a 
beállított  hőmérséklet kijelzésére.

A beállítható időzítés felső határa 24 óra.



Függõleges
ablak

Ablak szett
Minimum:67.5cm(2.22ft).
Maximum:123cm(4.04ft).

Ablak szett
Minimum:67.5cm(2.22ft).
Maximum:123cm(4.04ft).

Vízszintes
ablak

8. ábra

. 7. ábra

Elhelyezés
A légkondicionálót stabil, vízszintes és egyenletes
talapzatra helyezze, ahol üzem közben
nem lép fel vibráció.
A talapzatnak el kell bírnia a készüléket.
A légkondicionálónak a könnyű mozgatás miatt
kerekei vannak. Csak sima egyenletes felületen gurítsa. 
Óvatosan gurítsa át a szőnyegen.
Semmilyen tárgyon ne gurítsa át.
A légkondicionálót csak megfelelõen földelt
konnektorba csatlakoztassa.
A szívó és kifúvó rácsok közelébe ne helyezzen
semmilyen tárgyat ami gátolja a légáramlást.
Legalább 30 cm szabad helyet hagyjon a
a légkondicionáló körül.

A mellékelt ablakszett alkalmas a legtöbb függőlegesen
vagy vízszintesen nyíló elcsúsztatható ablakhoz.
ablakhoz. Néha elõfordul, hogy improvizálni kell,
és a meglévõ ablakhoz kell igazítani az ablakszettet.

Lásd: 8. és 9. ábrákat.

Ha az ablaknyílás rövidebb, mint az ablakszett, 
vágjon le a hosszából, de azt a részt használja
fel, amin a gyárilag kialakított nyílás található.
Ne vágjon újabb nyílást.

Az ablakszett telepítése

min.30cm
30-100 cm

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 

9. ábra

12



TELEPÍTÉSI UTASÍTÁS

Légkifúvó csõ telepítése
A légkifúvó csövet a beállított üzemmódnak
megfelelõen kell felszerelni.

COOL (hûtés)

VENT vagy PÁRÁTLANÍTÁS

felszerelni

levenni

A légkifúvó csövet bizonyos határok között lehet
nyújtani és összenyomni, a telepítési helynek megfelelõen.
Minél rövidebb a csõ, annál jobb.

1. S
a 10.

 

ábrának megfelelõen.

2. Szerelje fel a légkifúvó csövet a 11. ábrának megfelelõen.

FONTOS:

FIGYELEM!

Ne görbítse meg túlságosan a légkifúvó csövet

A kifúvónyílás 500mm-es körzetébe ne helyezzen tárgyakat
amik akadályozhatják a szabad légáramlást!

 (13. ábra).

13. ábra

1. Készítsen egy lyukat a falba. szerelje fel a fali adapter A-t
a falra (kívülre) majd 4 db tiplivel és csavarral rögzítse.
Gyõzõdjön meg arról, hogy stabilan áll. (lásd 12. ábra)

2. Csatlakoztassa a légkifúvó csövet az adapterhez.

A légkifúvó csövet a falba is lehet szerelni

12. ábra

max 111 cm

min 30 cm

Adapter A

Tipli
iránya

Adapter
kupak

Megjegyzés:
A lyukat mindig fedje le, ha nem használja a légkondicionálót.

kifúvó nyílás
akasztó

10. ábra

11.. ábra

zerelje fel a kívánt adaptert a kifúvó csőre 

(az akasztó részt helyezze a kifúvó nyílásra és csúsztassa
lefelé)

13



TELEPÍTÉSI UTASÍTÁS

Cseppvíz elvezetés
tás üzemmódban)

 (csak párátlaní-

- Távolítsa el az felső ábrán lát  ható dugót  a cseppvíz-
   leeresztő csonkból  (14/a ábra.).

 
   

   
   

   

   
   

    
 

Indítsa újra
 

a
 

légkondicionálót
Ilyenkor

 
P1

 
 hibakód eltűnik.

 
Ha nem

 
így történik,

hívjon szakembert.

Leeresztődugó

Leeresztő cső

Leerresztő cső adapter

14/b. ábra

14/a. ábra

csatlakoztassa a mellékelt cseppvízelvezető  csövet
a leeresztő csonkra, a másik végét pedig vezesse
olyan helyre, ahol a cseppvíz szabadon távozhat.

- Ha az alsó cseppvíz tálcában a víz elér egy bizo-
nyos szintet, akkor a berendezés nyolcat sípol, 

zés átvált ventilátor üzemmódra.
Ilyenkor húzza ki az elektromos csatlakozó dugót,

"P1" hibakód jelenik meg a kijelzö, majd a berende-

óvatosan tolja a berendezést egy olyan helre, ahol
a kifolyó víz szabadon elfolyhat.
Távolítsa el a 14/b ábra szerinti alsó leeresztő 
dugót és engedje ki a vizet.
Ezután helyezze vissza az alsó záró dugót.
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TISZTÍTÁS és KARBANTARTÁS

TISZTÍTÁS és KARBANTARTÁS

1) Tisztítás előtt áramtalanítsa a légkondicionálót.
2) A tisztításhoz ne használjon oldószereket, vegyszereket.

3) A légkondicionálót ne mossa bő vízzel, mert az bejtuhat
a készülékbe és áramütést okozhat.

4) Ha a hálózati kábel meghibásodik, csak egy erre  
kiképzett szerelővel javíttassa.

FONTOS:

1.  Légszűrő
- A légszűrőt legalább kéthetente tisztítsa ki, mivel  

a rárakódott por rontja a hatékonyságot.
-

Ebben a légkondicionálóban két szűrő van. Fogja meg
felső szűrőt és húzza ki (15. ábra). Utána vegye ki az alsó
szűrőt, amihez lazítsa meg a 3 csavart, vegye le a szívó-
rácsot és 16. ábra szerint vegye ki a szűrőt.

-
Langyos vízben mossa ki a szűrőt.
Kb.
adhat, majd szárítsa sugárzó hőtől mentes helyen

 40  vizet használjon, amihez kevés semleges mosószert 

-
Felülről helyezze be a felső szűrőt. Tegye fel a szívó rácsra az  
alsó szűrőt, majd csavarokkal rögzítse helyére a rácsot. 
Ügyeljen arra, hogy a csavarok meg legyenek  
húzva.

Eltávolítás

Tisztítás

Visszahelyezés

, , , ,

O

2.  Műanyag ház
- Langyos, semleges mosószeres vízzel és szöszmentes puha

ruhával törölje át a műanyag részeket.

3.  Ha sokáig nem használja a légkondicionálót

,, ,,

- A légkondicionáló hátulján vegye ki a gumi dugót .  ábra).

- Vegye ki a dugót az alsó cseppvíz tálcából, ilyenkor az.
összes, tálcában összegyűlt víz kifolyik.

- Járassa a légkondicionálót fél napig ventilátor üzemmódban,
hogy kiszáradjon, majd meleg szellős helyen tárolja, így
megakadályozza a penészképződést .

- Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból és tekerje fel a be-
rendezés hátulján lévő tartóra.

- Tisztítsa ki a szűrőket, majd szerelje vissza
Zárja le a falon lévő lukat.

.

Csatlakoztasson egy tömlőt aminek másik végét vezesse  
egy padlólefolyóba.

Vegye ki a felső szűrőt

Majd csavarja ki a csa-
vart és vegye ki az alsó
szűrőt.

Helyezze vissza a felső
szűrőt

Helyezze vissza az alsó 
szűrőt, majd csavarja be
a csavart.

Kábeltartó

Dugasz tartó

15. ábra

16. ábra

- 

 (14/a

(14/b. ábra) 
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HIBAKERESÉS

1. Nem kapcsol be, ha
megnyomja az
on/off
gombot

- P1 hibakód jelenik meg a kijelzőn         Ürítse ki az alsó csepptálcát.

HIBA                                            LEHETSÉGES OKA JAVASOLT MEGOLDÁS

Állítsa be újra a hőmérsékletet.

Győződjön meg arról, hogy a 
nyílászárók be vannak csukva.

Távolítsa el a hőforrásokat.

Csatlakoztassa a csövet és ellenőrizze,
hogy nincs elzáródva.

Állítsa alacsonyabbra.

Tisztítsa ki a szűrőt.

- A szoba hőmérsékleténél magasabb a
beállított hőmérséklet. (hűtés üzemmódban)

- A nyílászárók nyitva vannak
.

- Lehet hogy hőforrások vannak a 
szobában.

- A lég kifúvó cső nincs csatlakoztatva,
vagy eldugult.

- Hőfok beállítás túl magas.

- A légszűrő túlságosan poros.

2. Nincs eléggé hideg

A légkondicionálót vízszintes, egyenletes
felületre állítsa.

Ez nem hiba.

- A padló nem vízszintes, vagy nem
egyenletes.

- A zaj, a hűtőkörben áramló
hűtőközegtől származik.

4. Zajos, vagy vibrál

5. Folyadékáramlás hang
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A gyártó fenntartja a konstrukció és a felszereltség megváltoztatásának jogát.
A leírásban szereplő ábrák tájékoztató jellegűek, a konkrét kialakítás ezektől eltérő lehet.




