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Annak érdekében, hogy készüléke sokáig 
és problémamentesen működjön
figyelmesen olvassa el használatbavétel 
előtt ezt a kézikönyvet.
Kérjük őrizze meg ezt az útmutatót, mert 
később még szüksége lehet rá!
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5. oldal

ELEKTROMOSSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
Kizárólag a megadott tápkábelt használja. Amennyiben megsérül a tápkábel, cseréltesse ki a
gyártóval vagy felhatalmazott műszaki szakemberével.
Tartsa tisztán a tápcsatlakozót. Távolítsa el a tápcsatlakozón vagy a körülötte lerakódott port és 
szennyeződéseket. A koszos tápcsatlakozó tüzet vagy áramütést okozhat.
Ne rántsa ki a tápkábelt, mikor áramtalanítja a berendezést. Fogja erősen a tápcsatlakozót és óvatosan húzza ki a 
csatlakozóaljzatból. A kábel közvetlen húzása károsíthatja, ami tűzhöz vagy áramütéshez vezethet.

Ne használjon hosszabbítót, ne hosszabbítsa meg manuálisan a tápkábelt, és ne 
csatlakoztasson más berendezéseket ugyanarra a csatlakozóaljzatra, amelyhez a légkondicionáló 
csatlakozik. A nem megfelelő csatlakozás, szigetelés vagy feszültség tüzet okozhatnak.

TISZTÍTÁSSAL ÉS KARBANTARTÁSSAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK
Tisztítás előtt kapcsolja le és áramtalanítsa a berendezést. Ennek elmulasztása áramütést okozhat.
Ne használjon nagy mennyiségű vizet a légkondicionáló tisztítása során.
Ne használjon gyúlékony tisztítószereket a légkondicionáló tisztítása során. A gyúlékony 
tisztítószerek használata tűzet vagy az egység alakváltozását okozhatja.

VIGYÁZAT

Amennyiben a légkondícionáló berendezést nyílt-lángú égőkkel (tűzhely) vagy egyéb 
fűtőberendezéssel együtt használja az oxigénhiány elkerülésének érdekében gondoskodjon az 
alapos szellőztetésről.
Kapcsolja le és áramtalanítsa a légkondicionálót, ha hosszabb ideig nem használja.
Vihar során kapcsolja le és áramtalanítsa a berendezést.
Biztosítsa, hogy a lecsapódó kondenzvíz akadálytalanul lefolyhasson a berendezésből.
Ne működtesse a légkondicionálót nedves kézzel. Ez áramütést okozhat.
Ne használja más, nem rendeltetésszerű célra a berendezést.
Ne másszon rá és ne helyezzen tárgyakat a kültéri egységre.
Ne hagyja, hogy a légkondicionáló hosszabb ideig nyitott ajtó vagy ablak, vagy magas
páratartalom mellett működjön.

B
iztonsági 

óvintézkedésekBiztonsági óvintézkedések
Beszerelés előtt olvassa el a biztonsági óvintézkedéseket
Az utasítások figyelmen kívül hagyása miatti helytelen beszerelés komoly kárt vagy személyi sérülést okozhat.
A figyelmeztetés az eshetőleges kár mértéke alapján lehet FIGYELEM vagy VIGYÁZAT.

FIGYELEM

VIGYÁZAT

4. oldal

FIGYELEM
A berendezést 8 éves vagy annál idősebb gyerekek, fizikailag, érzékszervileg vagy szellemileg 
sérült személyek, és kellő tapasztalattal vagy megfelelő tudással nem rendelkező személyek 
felügyelet mellett, vagy a rendszer biztonságos használatára vonatkozó utasítások és a vele járó 
veszélyek elmagyarázása után használhatják. A gyerekek ne játszanak a berendezéssel. A 
berendezés tisztítását és felhasználói karbantartását gyerekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

BESZERELÉSSEL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK
Kérje szakszerviz segítségét a beszerelésnél. A nem megfelelő beszerelés vízszivárgást,
áramütést, vagy tüzet okozhat.
A berendezés karbantartását, javítását vagy az áttelepítését kizárólag arra jogosult szerelőre 
bízza! A nem megfelelő javítás súlyos sérülést vagy termékhibát okozhat.

HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK
Amennyiben rendkívüli helyzet lép fel (például égett szagot érez), azonnal kapcsolja le az egységet és húzza ki a 
tápellátásból. Az áramütés, tűzeset és személyi sérülés elkerüléséhez való utasításokért lépjen kapcsolatba forgalmazójával.

Ne dugja be ujját, bármilyen rudat vagy más tárgyat a légbevezetőbe vagy légelvezetőbe. Ez 
súlyos sérülést okozhat, mivel lehet, hogy a hűtőventilátor nagy sebességen működik.
Ne használjon gyúlékony spray-ket, például hajspray-t, lakkot vagy festéket a berendezés 
közelében. Ez tüzet vagy gyulladást okozhat.
Ne működtesse a légkondicionálót gyúlékony gázok közelében. A kibocsátott gáz összegyűlhet 
a berendezés körül és robbanást okozhat.
Ne működtesse a légkondicionálót vizes helyiségekben (pl. fürdőszobában vagy 
mosószobában). Ez áramütést és a termék károsodását okozhatja.

Ne tegye ki magát hosszabb időn át közvetlen hideg légáramlatnak.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az adott utasítás figyelmen kívül hagyása 
halált vagy komoly személyi sérülést okozhat.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az adott utasítás figyelmen kívül hagyása 
közepes mértékű személyi sérülést okozhat a felhasználónak, vagy kárt 
okozhat a berendezésben vagy az ön más tulajdonában.

B
iztonsági 

óvintézkedések
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Termék műszaki adatai
Termékszám
Beltéri egység méretei
Kültéri egység méretei
Hőszivattyú / Elektromos fűtés 
Távirányító

Fő funkciók
Új légkondicionálója képes:

Lehűteni
Felmelegíteni (hőszivattyús egységeknél) 
Ventillátorként üzemelni

Optimális teljesítmény elérése
A HŰTÉS, FŰTÉS, és SZÁRÍTÁS üzemmódok optimális teljesítménye a következő hőmérsékleti értéktartományok 
használatával biztosítható. Amennyiben légkondicionálóját ezen értéktartományokon kívül használja, bizonyos biztonsági 
funkciók aktiválódnak, melyek miatt a berendezés nem optimális teljesítménnyel működik.

7. oldal

A
z

egység
m

űszaki adatai 
és funkciói 

HŰTÉS üzemmód FŰTÉS üzemmód SZÁRÍTÁS üzemmód

Szobahőmérséklet
17°C - 32°C
(62°F - 90°F)

0°C - 30°C
(32°F - 86°F)

10°C - 32°C
(50°F - 90°F)

Kültéri hőmérséklet

0°C - 50°C
(32°F - 122°F)

-15°C - 30°C
(5°F - 86°F)

0°C - 50°C
(32°F - 122°F)

-15°C - 50°C
(5°F - 122°F)
(Alacsony 
hőmérsékletű 
hűtőrendszerekkel 
ellátott modelleknél.)

KIEGÉSZÍTŐ 
ELEKTROMOS
FŰTŐBERENDEZÉSSEL 
RENDELKEZŐ 
EGYSÉGEKHEZ

Amennyiben a kültéri hőmérséklet 

alacsonyabb, mint 0°C(32°F),

határozottan javasoljuk, hogy az

egységet folyamatosan tartsa áram

alatt, hogy így biztosítsa az 

egyenletes teljesítményt.

Az egység teljesítményének további optimalizálásához biztosítsa a következőket:
Tartsa csukva az ajtókat és ablakokat 
Ne zárja el a légbevezetőket és légelvezetőket
Gyakorta ellenőrizze és tisztítsa a légszűrőket

MEGJEGYZÉS AZ ÁBRÁKKAL KAPCSOLATBAN
A kézikönyv ábrái magyarázatként szolgálnak. Beltéri egységének tényleges alakja eltérhet az ábrákon 
látottakétól. A tényleges alak az érvényes.

Alkatrészek

Beltéri egység

Váz

Funkcionális 
szűrő

Panel

Légszűrő

Távirányító

BE/KI

Lítium elem (típus: 
CR2032)

LENGÉS SZEM

Légelvezető

Légterelő lap(vízszintes)
Légterelő lap(függőleges)

Intelligens szem

Digitális kijelző
AUTO/HŰTÉS

Manuális vezérlés gomb
Nyissa fel a panelt, itt találja a kijelző 
ablakot

Hűtő üzem 

Fűtő üzem

Elektromos fűtés üzem

Zárolás funkció bekapcsolva

1.
ábra

Digitális hőmérséklet kijelző
Az aktuálisan beállított hőmérsékletet, üzemi funkciót, 
és hibakódokat jelzi ki a légkondícionáló bekapcsolt 
állapotában:

Jelenik meg ha az intelligens szem funkció be van kapcsolva  
Kijelzőn megjelenő 
kódok  jelentései

Ventillátor üzemmódban a berendezés a szobahőmérsékletet jeleníti meg.

Más üzemmódoknál a berendezés az ön hőmérséklet beállítását jeleníti meg.

6. oldal
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Jelenik meg ha a WIFI funkció be van kapcsolva
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Digitális hőmérséklet kijelző
Az aktuálisan beállított hőmérsékletet, üzemi funkciót, 
és hibakódokat jelzi ki a légkondícionáló bekapcsolt 
állapotában:

Jelenik meg ha az intelligens szem funkció be van kapcsolva  
Kijelzőn megjelenő 
kódok  jelentései

Ventillátor üzemmódban a berendezés a szobahőmérsékletet jeleníti meg.

Más üzemmódoknál a berendezés az ön hőmérséklet beállítását jeleníti meg.

6. oldal

Az egység műszaki adatai és funkciói 1A
z egység 

m
űszaki adatai 
és funkciói

Jelenik meg ha a WIFI funkció be van kapcsolva



3. ábra

Jelvevő

Elemek behelyezése és cseréje
Légkondicionáló berendezése egy darab 
gombelemmel érkezik. Használat előtt helyezze 
be az elemet a távirányítóba.
1. Az elemtartót éles eszközzel, például lapos

csavarhúzóval nyissa fel, ahogy az a 4.
ábrán látható.

2. Az elem behelyezése során figyeljen arra,
hogy az elem (+) és (-) jelzésű végei az
elemtartó azonos jelzéseihez
illeszkedjenek.

3. Csúsztassa vissza az elemtartót.

4. ábra

5. ábra

9. oldal

JAVASLATOK A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATÁRA

A távirányító a berendezés 8 méteres 
közelében használható.
Az egység csipogással jelzi, hogy vette a 
távirányító jelét.
A függönyök, más anyagok, és a közvetlen napfény 
zavarhatják az infravörös jelvevő működését.

Távolítsa el az elemeket, amennyiben 2 hónapnál 
tovább nem fogja használni a távirányítót.

ELEMEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Ne kezelje az elemeket nem szelektált háztartási 
hulladékként. Az elemek ártalmatlanításához 
hivatkozzon a helyi törvényekre.

A
 távirányító

ELEMEKKEL KAPCSOLATOS 
MEGJEGYZÉSEK

A termék optimális teljesítményéhez:

Ne keverjen régi és új elemeket, 
valamint különböző típusú 
Távolítsa el az elemeket, amennyiben
2 hónapnál tovább nem fogja használni 
a távirányítót.

NEM BIZTOS ABBAN, HOGY MIRE VALÓ EGY FUNKCIÓ?
A légkondicionáló használatára vonatkozó utasításokért
hivatkozzon az útmutató Az alapvető funkciók
használata és A haladó funkciók használata
szekcióira.

KÜLÖNLEGES MEGJEGYZÉS
Az ön egységének gombjainak kialakítása
némileg eltérhet az ábrán látottaktól.
Amennyiben beltéri egysége nem
rendelkezik egy adott funkcióval, a
távirányító vonatkozó gombjának 
megnyomása nem lesz hatással.

SWING -SZEM SZEM

SZEM

,

FIGYELEM: A távirányító nem játék. 36 hónapnál fiatalabb gyermekektől tartsa távol!
Apró alkatrészeket tartalmaz! Fulladásveszély!

Mielőtt megkezdené új légkondicionálójának használatát, ismerkedjen meg a távirányítóval. A 
következő leírás a távirányító rövid bemutatója. A légkondicionáló használatára vonatkozó 
utasításokért hivatkozzon az útmutató Az alapvető funkciók használata szekciójára.

Jeladó

A BE/KI gomb 
megnyomása be 
vagy ki kapcsolja a 
berendezést és 
aktiválja az AUTO 
üzemmódot.

Jeladás jelző
Minden gombnyomásnál 
felgyullad. Amennyiben 
nem működik, kérjük, 
ellenőrizze az elemeket.

ELEKTROMOS 

FŰTÉS

SZEM Intelligens (EYE) szem gomb
Megnyomása elindítja vagy leállítja 
az Intelligens szem funkciót.
A berendezés LED kijelzőjének be-  
vagy kikapcsolásához tartsa 
benyomva legalább 1 
másodpercen át.

2. ábra

Beállítás gomb
A hőmérséklet és a 
ventilátor sebesség
beállítására szolgál. 

A "+" és "-" gombok
együttes lenyomásával
zárolhatja vagy feloldhatja
a billentyűzetet.

Swing (legyezés) gomb
Légáramlás szögének 
beállítása.
Ezen gomb 
megnyomásával
aktiválhatja a vízszintes 
terelő lap automatikus 
lengését. A ventilátor 
sebesség beállításához 
tartsa nyomva a gombot 
legalább 1 másodpercen 
át.

SWING

SZEM

Nyomja le együttesen a és a

vonatkozó gombot a FŰTÉS üzemmód 

aktiválásához.

Nyomja le együttesen a SWING és a  

gombot az elektromos fűtés funkció

be- vagy kikapcsolásához.

Nyomja le együttesen a és a 

gombot a HŰTÉS üzemmód 

aktiválásához.

Nyomja le együttesen a és a 

vonatkozó gombot az AP üzemmód 

aktiválásához.

8. oldal

SZEM

A távirányító 2

A
 távirányító

SZEM

 BE / KI

SWING

SWING
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HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

A "+" és "-" gombok 
megnyomásával beállíthatja 
a hőmérsékletet.

A berendezés üzemi hőmérséklete 17-30°C.
A beállított hőmérsékletet 0,5°C-os
lépésekben növelheti és csökkentheti.

VENTILLÁTOR SEBESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A ventillátor sebesség beállítás 
üzemmódot a SWING gomb 
egy másodpercen át való 
benyomásával indíthatja el.

A "+"  és "-" gombok
megnyomásával beállíthatja a 
ventilátor sebességet: Au, 20,
40,60,80 vagy F.

MEGJEGYZÉS: A VENTILÁTOR SEBESSÉGET nem lehet AUTO üzemmódban beállítani.

Légáramlás irányának beállítása
Légáramlás függőleges irányának beállítása

Mikor a berendezés be van kapcsolva, a
SWING gomb megnyomásával beállíthatja
a (függőleges) légáramlás irányát.

A SWING gomb megnyomásával
bekapcsolhatja a légterelő lap 
folyamatos fel és le mozgását.
Nyomogassa addig a gombot, amíg a
berendezés el nem éri a kívánt irányt.

Légáramlás vízszintes irányának beállítása
A légáramlás vízszintes irányát manuálisan kell 
beállítani. Markolja meg a terelő rudat (Lásd: 7. 
ábra) és manuálisan állítsa be a kívánt irányt.

6. ábra

11. oldal

L
É
SWING

SWING SWING

A
z alapvető 

funkciók használata

Vigyázat: Ne állítsa a légterelő
lapot hosszabb időn át
függőleges helyzetbe.
Ennek hatására a 
kondenzálódott víz 
rácsöpöghet bútoraira.

8 méteres közelségben

Ezen gomb megnyomásával 
bekapcsolja a berendezést
és AUTO üzemmódba lép.

Ezen gomb ismételt 
megnyomásával lekapcsolja 
a berendezést.

MEGJEGYZÉS: AUTO üzemmódban a berendezés a beállított 
hőmérséklet alapján automatikusan választ a HŰTÉS és FŰTÉS 
funkciók között.

HŰTÉS funkció

Mikor a berendezés le van kapcsolva vagy nincs 
hűtés üzemmódban a "-"  és a "SZEM" gomb 
együttes, egy másodpercen át való 
megnyomásával elindítja a hűtés üzemmódot.

Fűtés funkció

Mikor a berendezés le van kapcsolva vagy 
nincs fűtés üzemmódban a "-" és a "SWING"
gomb együttes, egy másodpercen át való 
megnyomásával elindítja a fűtés üzemmódot.

10. oldal

Ezen gomb 
megnyomásával 
lekapcsolhatja a 
berendezést.

Ezen gomb 
megnyomásával 
lekapcsolhatja a 
berendezést.

Az alapvető funkciók használata 3

BE/KI BE/KI

SZEM BE/KI

L
É
SWING

BE/KI

AUTO funkció

A következő utasítások a légkondicionáló 
alapvető használatára vonatkoznak. Az itt
nem leírt funkciókért hivatkozzon A haladó 
funkciók használata szekcióra.

A
z alapvető 

funkciók használata



HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

A "+" és "-" gombok 
megnyomásával beállíthatja 
a hőmérsékletet.

A berendezés üzemi hőmérséklete 17-30°C.
A beállított hőmérsékletet 0,5°C-os
lépésekben növelheti és csökkentheti.

VENTILLÁTOR SEBESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A ventillátor sebesség beállítás 
üzemmódot a SWING gomb 
egy másodpercen át való 
benyomásával indíthatja el.

A "+"  és "-" gombok
megnyomásával beállíthatja a 
ventilátor sebességet: Au, 20,
40,60,80 vagy F.

MEGJEGYZÉS: A VENTILÁTOR SEBESSÉGET nem lehet AUTO üzemmódban beállítani.

Légáramlás irányának beállítása
Légáramlás függőleges irányának beállítása

Mikor a berendezés be van kapcsolva, a
SWING gomb megnyomásával beállíthatja
a (függőleges) légáramlás irányát.

A SWING gomb megnyomásával
bekapcsolhatja a légterelő lap 
folyamatos fel és le mozgását.
Nyomogassa addig a gombot, amíg a
berendezés el nem éri a kívánt irányt.

Légáramlás vízszintes irányának beállítása
A légáramlás vízszintes irányát manuálisan kell 
beállítani. Markolja meg a terelő rudat (Lásd: 7. 
ábra) és manuálisan állítsa be a kívánt irányt.

6. ábra

11. oldal

L
É
SWING

SWING SWING

A
z alapvető 

funkciók használata

Vigyázat: Ne állítsa a légterelő
lapot hosszabb időn át
függőleges helyzetbe.
Ennek hatására a 
kondenzálódott víz 
rácsöpöghet bútoraira.

8 méteres közelségben

Ezen gomb megnyomásával 
bekapcsolja a berendezést
és AUTO üzemmódba lép.

Ezen gomb ismételt 
megnyomásával lekapcsolja 
a berendezést.

MEGJEGYZÉS: AUTO üzemmódban a berendezés a beállított 
hőmérséklet alapján automatikusan választ a HŰTÉS és FŰTÉS 
funkciók között.

HŰTÉS funkció

Mikor a berendezés le van kapcsolva vagy nincs 
hűtés üzemmódban a "-"  és a "SZEM" gomb 
együttes, egy másodpercen át való 
megnyomásával elindítja a hűtés üzemmódot.

Fűtés funkció

Mikor a berendezés le van kapcsolva vagy 
nincs fűtés üzemmódban a "-" és a "SWING"
gomb együttes, egy másodpercen át való 
megnyomásával elindítja a fűtés üzemmódot.

10. oldal

Ezen gomb 
megnyomásával 
lekapcsolhatja a 
berendezést.

Ezen gomb 
megnyomásával 
lekapcsolhatja a 
berendezést.

Az alapvető funkciók használata 3

BE/KI BE/KI

SZEM BE/KI

L
É
SWING

BE/KI

AUTO funkció

A következő utasítások a légkondicionáló 
alapvető használatára vonatkoznak. Az itt
nem leírt funkciókért hivatkozzon A haladó 
funkciók használata szekcióra.

A
z alapvető 

funkciók használata



A haladó funkciók használata 4
A következő utasítások a légkondicionáló haladó funkcióinak használatára vonatkoznak.

ELEKTROMOS FŰTÉS FUNKCIÓ
MEGJEGYZÉS: Az elektromos fűtés funkció automatikusan bekapcsol, mikor a 
légkondicionáló fűtés üzemmódban van.
Az elektromos fűtés funkció távirányítóval való indításához vagy megállításához:

Nyomja le együttesen, egy másodpercen át a LENGÉS és SZEM gombot
az Elektromos fűtés funkció be- vagy kikapcsolásához. A beltéri egység kijelzőjén jel lesz látható, mikor a 
funkció aktív.

MEGJEGYZÉS: Elektromos fűtés üzemmódban a berendezés automatikusan be- vagy 
kikapcsolja az elektromos fűtést az aktuális üzemmód, a szobahőmérséklet, és a beállított 
hőmérséklet alapján.

HŐMÉRSÉKLET KIJELZÉS FUNKCIÓ
A SZEM gomb egy másodpercen keresztül való nyomva tartása végigpörgeti a hőmérséklet kijelzőt, a következő sorrendben:

MEGJEGYZÉS: A hőmérséklet akkor is ellenőrizhető, mikor az egység áram alatt van,
de nincs bekapcsolva. A kijelzett hőmérséklet 15 másodpercen belül eltűnik.

FÉNYÉRZÉKELÉS FUNKCIÓ
A légkondicionáló kijelző képernyőjének fényereje a szoba 
megvilágítása szerint változik.
Ha a szoba megvilágítása gyengül, a kijelző képernyő fényereje csökken. Ha a 
szoba megvilágítása erősödik, a kijelző képernyő fényereje nő.
Ha a szoba elsötétül, a kijelző képernyő pár másodperc múlva szintén elsötétül. 
Ilyenkor a légkondicionáló jelzőhangja és a ventilátor sebessége is csökken. Mikor a 
szobában ismét világos lesz, a kijelző képernyő megvilágítása is visszakapcsol.

ECO FUNKCIÓ

Az ECO funkció kizárólag hűtés üzemmódban, WIFI-s vezérléssel aktiválható. A
beltéri képernyő jelzése ilyenkor: "ECO". Ez 8 órán át marad aktív, majd a berendezés 
visszatér a korábbi hűtés beállításokhoz.
MEGJEGYZÉS: Az ECO üzemmód elégtelen hűtést okozhat, amennyiben túl magas a 
kinti hőmérséklet. Kérjük, ne válassza ezt az energiatakarékos üzemmódot, ha el
szeretné kerülni a kényelmetlenséget.

13. oldal

SWING SZEM

SZEM Hőmérséklet 
beállítása

Szoba-
hőmérséklet

Kültéri 
hőmérséklet

Nincs 
kijelzés

A
 haladó

funkciók
használata

Terelő rúd
7. ábra

ZÁROLÁS FUNKCIÓ
Használja a ZÁROLÁS funkciót a beállítások véletlenszerű módosításának megakadályozásához.
Zárolás üzemmódban minden aktuális beállítás zárolva lesz, és a távirányító kizárólag ZÁROLÁS 
parancsot fogad el.

Nyomja le együttesen a "+" és
a "-" gombot a ZÁROLÁS 
üzemmód aktiválásához.

Nyomja le együttesen a "+" és 
a "-" gombot a ZÁROLÁS 
üzemmód feloldásához.

A beltéri egység kijelzőjén zár jel 
lesz látható, mikor a funkció aktív.

A zár      jel a zárolás funkció 
feloldásakor eltűnik a beltéri egység 
kijelzőjéről.

12. oldal

VIGYÁZAT
Ne helyezze ujjait a berendezés szívó és 
fújó részeibe vagy azok közelébe. A 
berendezés nagy sebességű ventilátora

MEGJEGYZÉSEK A LÉGTERELŐ LAPOK BEÁLLÍTÁSI SZÖGEIRŐL

HŰTÉS vagy SZÁRÍTÁS üzemmódok 
használatakor ne állítsa a légterelő lapot hosszú 
időn át túl függőleges szögbe. Ennek hatására 
lecsapódhat a víz a légterelő lapra, így az 
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A haladó funkciók használata 4
A következő utasítások a légkondicionáló haladó funkcióinak használatára vonatkoznak.

ELEKTROMOS FŰTÉS FUNKCIÓ
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 A berendezés távirányító nélküli használata

Amennyiben nem működik a távirányító, a 
berendezés a beltéri egységen található 
MANUÁLIS VEZÉRLŐ gomb segítségével 
manuálisan is üzemeltethető. Vegye figyelembe, 
hogy a manuális üzemeltetés nem tekinthető 
hosszú távú megoldásnak, határozottan javasoljuk 
a berendezés távirányítóval való működtetését.

A berendezés manuális üzemeltetéséhez:
1. Nyissa fel a beltéri egység elülső panelét.
2. Keresse meg a kijelző képernyő mellett

található MANUÁLIS VEZÉRLŐ
gombot.

3. A MANUÁLIS VEZÉRLŐ gomb
többször megnyomásával a következő
sorrendben válthat az üzemmódok
között:
a) Egyszer=AUTO üzemmód (fűtés

vagy hűtés, 24°C és automatikus
ventilátor sebesség beállítás)

b) Kétszer=HŰTÉS üzemmód (30 perc
után lekapcsol--tesztelési célra)

c) Háromszor=KI
4. Csukja le az elülső panelt.

15. oldal

Manuális használat (távirányító nélkül) 5

MANUÁLIS HASZNÁLAT ELŐTT
Manuális használat előtt a berendezést le kell 
kapcsolni.

VIGYÁZAT
A manuális használati gomb kizárólag teszt- 
és vészüzemeltetésre szolgál. Kérjük csak 
akkor használja a funkciót, ha elvesztette a 
távirányítót és abszolút szükségessé válik. A 
normális üzem visszaállításához használja a 
távirányítót az egység aktiválására.

Manuális vezérlés gomb

M
anuális használat 

(távirányító nélkül)

INTELLIGENS SZEM FUNKCIÓ
A rendszer SZEM üzemmódban intelligens vezérlésre van állítva. Először, alapértelmezés 
szerint, alvó üzemmódba lép, és a hőmérséklet és ventilátor sebesség automatikus vezérlésre 
kapcsolnak. 20~30 perccel később a rendszer érzékeli, hogy a gyerekek alszanak, és alvás-
érzékelés üzemmódba lép. Amennyiben a rendszer azt érzékeli, hogy a gyerekek lerúgták a 
takarót és testük nagy része nem fedett, védelmük érdekében automatikusan átállítja a 
hőmérsékletet, ventilátor sebességet és vízszintes légterelő lap légáramlás irányát.

Az intelligens szem funkciót a SZEM gomb megnyomásával aktiválhatja és állíthatja le.

A következő tényezők hatással lehetnek az Intelligens szem érzékelési képességére:
-- a szoba mérete, a szúnyogháló vastagsága, az ágy helyzete, kétemeletes ágy;
-- a gyerekek egy méternél alacsonyabbak;
-- akadályok vannak az Intelligens szem és az ágy között;
-- fűtőberendezés van a légkondicionált helyiségben.

Az Intelligens szem érzékelési hatótávolsága:
-- 140 fokos területet fed le, legyező alakú területben, 4 méteres hatótávolságban;
-- az érzékelési hatótávolságot a légkondicionáló beszerelési helye határozza meg. Javasolt a    
légkondicionálót a padlótól 220mm~250mm-re szerelni.
-- Minél alacsonyabbra szereli fel a légkondicionálót, annál kisebb távolságban képes érzékelni az 
Intelligens szem. Amennyiben az ágy magasabb, kérjük helyezze közvetlenül a légkondicionáló mellé.

Légkondicionáló Légkondicionáló 
Fal Érzékelési terület

Ágy

4m

Javasolt telepítési pozíciók:(AC=légkondicionáló, air conditioner)

AC

AC

AC

Nem javasolt telepítési pozíciók:(AC=légkondicionáló, air conditioner)

AC
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Karbantartás - Idény előtti ellenőrzés
Hosszabb használaton kívüli időszak vagy gyakori használat után 

végezze el a következőket:

Ellenőrizze, hogy nem 
károsodtak-e a vezetékek 

Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás        Cserélje ki az elemeket

Karbantartás -  Hosszabb 
használaton kívüli időszak

Amennyiben hosszabb ideig nem fogja 
használni a légkondicionálót, végezze el a 
következőket:

Tisztítsa ki a szűrőket Kapcsolja be a VENTILÁTOR
funkciót, hogy megszárítsa a
berendezést

Biztosítsa, hogy semmi ne zárja el a légbevezetőket és 
légelvezetőket

Kapcsolja le és 
áramtalanítsa a 
berendezést

Vegye ki az elemeket
a távirányítóból

17. oldal

VIGYÁZAT
A szűrő cseréje vagy tisztítása előtt 
kapcsolja le és áramtalanítsa a 
berendezést.
A szűrő eltávolítása során ne érjen a 
berendezés fém alkatrészeihez. Ezek 
élei megvághatják a kezét.
A berendezés belső részét ne tisztítsa 
vízzel. Ez károsíthatja a szigetelést és 
áramütést okozhat.
A szárítás során ne tegye ki a szűrőt közvetlen 
napfénynek. Ettől a szűrő összemehet.

VIGYÁZAT
A külső egység minden karbantartását és 
tisztítását felhatalmazott forgalmazó vagy 
képesített szolgáltató végezze.
Minden javítást felhatalmazott 
forgalmazó vagy képesített szolgáltató 
végezzen.

K
ezelés és 

karbantartás

Tisztítsa ki a szűrőket 

A beltéri egység tisztítása 6. Öblítse ki a szűrőt friss vízzel, majd rázza
le, ami rajta maradt.

7. Hűvös, száraz helyen szárítsa meg; ne
érje közvetlen napfény.

8. Mikor megszáradt, illessze vissza a
légfrissítő szűrőt a nagyobbik szűrőbe és
csúsztassa vissza őket a beltéri egység
hátsó részébe.

9. Csukja le a beltéri egység elülső panelét.

A légszűrő tisztítása
Az eldugult légkondicionáló csökkentheti a 
berendezés hűtési hatékonyságát és káros 
hatással lehet az egészségére. A szűrőt 
kéthetente egyszer tisztítsa.
1. Emelje fel a beltéri egység elülső panelét.
2. Fogja meg a lapot a szűrő végénél, kissé

nyomja fel, majd óvatosan húzza maga felé.
3. Most húzza le a szűrő kiemeléséhez.
4. Amennyiben szűrője rendelkezik kisebb

légfrissítő szűrővel, pattintsa azt ki a
nagyobbik szűrőből. Ezt a légfrissítő
szűrőt kézi porszívóval tisztítsa ki.

5. A nagyobb légszűrőt meleg, szappanos
vízzel tisztítsa. Figyeljen arra, hogy
enyhe tisztítószert alkalmazzon.

6.1-es ábra

16. oldal

Vegye ki a légfrissítő szűrőt a nagyobb 
szűrő hátuljából (egyes egységeknél)

Szűrő lapok

TISZTÍTÁS ÉS 
KARBANTARTÁS ELŐTT

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS ELŐTT 
MINDIG KAPCSOLJA LE ÉS ÁRAMTALANÍTSA 
A LÉGKONDICIONÁLÓ RENDSZERT.

Kezelés és karbantartás 6

VIGYÁZAT
Kizárólag puha, száraz ruhával törölgesse az 
berendezést. Ha különösen koszos a berendezés, 
meleg vízbe áztatott ruhával törölje tisztára.

Ne használjon vegyi anyagokat vagy vegyi
anyagokkal kezelt ruhát a berendezés tisztítására.
Ne használjon benzolt, hígítót, súrolóport, 
vagy más oldószert a berendezés 
tisztítására. Ezek a műanyag felület 
repedését vagy alakváltozását okozhatják.
Ne használjon 40°C-nál (104°F) melegebb 
vizet az elülső panel tisztítására. Ez a panel 
alakváltozását vagy elszíneződését okozhatja.

VIGYÁZAT
A berendezés kikapcsolása után még legalább 10 
percig ne nyúljon a légfrissítő (plazma) szűrőhöz.

K
ezelés és 

karbantartás
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19. oldal

MEGJEGYZÉS: Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba helyi forgalmazónkkal vagy a legközelebbi 
ügyfélszolgálati központtal. Részletesen tájékoztassa őket a berendezés hibájáról és adja meg a modellszámát.

H
ibaelhárítás

Hiba Lehetséges ok

A beltéri 
egység 
működése 
zajos

A kiáramló levegő hangját hallhatja, mikor a légterelő lap 
visszaáll alappozíciójába.

A berendezés FŰTÉS üzemmódban való futtatása után 
nyikorgó hangot hallhat a berendezés műanyag 
alkatrészeinek kitágulása és összehúzódása miatt.

A beltéri és 
kültéri egység 
működése is 
zajos

Mély sziszegő hang üzem közben: Ez normális; a beltéri 
és kültéri egységekben egyaránt áramló hűtőgáz okozza.

Mély sziszegő hang a rendszer indításakor, közvetlenül a 
leállítás után, vagy jégtelenítés során: Ez a zaj normális; a 
hűtőgáz megállása vagy irányváltása okozza.

Nyikorgó hang: A műanyag és fém alkatrészek üzem közbeni 
hőmérséklet változások hatására való kitágulása és 
összehúzódása nyikorgó hangokat okozhat.

A kültéri egység 
működése zajos

Az egység az aktuális üzemmód függvényében különböző 
hangokat adhat ki.

A beltéri vagy 
kültéri egység 
port bocsát ki

Hosszabb használaton kívüli időszak során por gyűlhet fel, 
mely az egység bekapcsolásakor kiáramlik. Ez mérsékelhető 
azzal, hogy a hosszabb használaton kívüli időszakok során 
letakarja az egységet.

Az egység 
rossz szagot 
bocsát ki

Az egység beszívhatja a környező szagokat (például a 
bútorok, ételek, cigaretta, stb. szagát), majd működés 
közben kibocsátja ezeket.

Az egység szűrői dohosak lettek, ki kell őket tisztítani.

A kültéri egység 
ventilátora nem 
működik

Működés közben a ventilátor sebesség az optimális 
teljesítménynek megfelelően áll be.

Az üzem zavaros,
kiszámíthatatlan, 
vagy az egység 
nem reagál

Az adótornyok és jelerősítők által okozott interferencia hibás 
működést eredményezhet.
Ebben az esetben próbálja meg a következőt:

Válassza le az áramellátásról, majd csatlakoztassa vissza.
Nyomja meg a távirányító BE/KI gombját az üzem 
újraindításához.

Gyakori problémák
A következő problémák nem jelentenek meghibásodást és legtöbb esetben nem tesznek javítást szükségessé.

Hiba Lehetséges ok

A berendezés nem 
kapcsol be a BE/KI 
gomb 
megnyomásakor

A berendezés 3 perces védelmi funkcióval van ellátva, mely 
megvédi a túlterheléstől. A berendezést lekapcsolása után 3 
percig nem lehet visszakapcsolni.

A berendezés 
HŰTÉS/FŰTÉS 
üzemmódról 
VENTILÁTOR 
üzemmódra vált

A berendezés megváltoztathatja a beállítását, hogy megakadályozza, 
hogy befagyjon. Miután megnőtt a hőmérséklet, a berendezés a 
korábban kiválasztott üzemmódban folytatja a működést.

A berendezés elérte a beállított hőmérsékletet, így lekapcsol 
a kompresszor. A berendezés folytatja a működést, ha a 
hőmérséklet megváltozik.

A beltéri egység 
fehér ködöt 
bocsát ki

A beltéri és kültéri 

egységek is fehér 

ködöt bocsátanak ki

Mikor a berendezés FŰTÉS üzemmódban indul újra 
jégtelenítés után, a jégtelenítő művelet során létrejött 
nedvesség fehér ködös levegőt hozhat létre.

18. oldal

Hibaelhárítás 7
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Amennyiben a következő esetek bármelyike fellép, azonnal kapcsolja le a berendezést!
A tápkábel megsérült vagy különösen meleg
Égett szagot érez
A berendezés hangos vagy különös hangot ad ki
Kiég az elektromos biztosíték vagy a megszakító gyakorta lecsapódik 
Víz éri vagy valamilyen tárgy esik a berendezésre

NE PRÓBÁLJA MAGA MEGJAVÍTANI EZEKET! Azonnal lépjen kapcsolatba
márkakereskedőjével vagy cégünkkel szerződött szakszervizzel!

H
ibaelhárítás

Magas páratartalmú környezetben, a szoba és a külső tér 
hőmérséklete közötti nagy különbség fehér páraképződést 
okozhat.



.

19. oldal
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Probléma Lehetséges okok Megoldás

A berendezés 
nem működik

Áramkimaradás Várja meg, amíg visszaáll 
az áramellátás

A tápellátás le van kapcsolva Kapcsolja vissza a tápellátást

Kiégett a biztosíték Cserélje ki a biztosítékot.

A távirányító elemei 
lemerültek Cserélje ki az elemeket

Bekapcsolt a berendezés 3
perces védelme

Várjon három percet a 
berendezés újraindítása előtt

Az időzítő be van kapcsolva Kapcsolja le az időzítőt

Az egység gyakran 
elindul és megáll

Túl sok vagy túl kevés 
hűtőközeg van a 
rendszerben

Ellenőrizze, hogy van-e 
szivárgás, és szükség 
szerint töltse fel a rendszert 
hűtőközeggel

Összenyomhatatlan gáz vagy 
folyadék került a rendszerbe

Eressze ki hűtőközeget 
majd töltse fel újra a 
rendszert

A kompresszor eltörött Cserélje ki a kompresszort

A feszültség túl nagy vagy túl 
alacsony

Szereljen fel manosztátot a 
feszültség szabályozására

Gyenge 
fűtési 
teljesítmény

A kültéri hőmérséklet 
alacsonyabb mint 7°C (44,5°F)

Használjon kiegészítő 
fűtőeszközt

Hideg levegő jön be az 
ajtókon vagy ablakokon 
keresztül

Biztosítsa, hogy a 
berendezés üzeme 
közben minden ajtó és 
ablak csukva legyen

Alacsony hűtőközeg szint 
szivárgás vagy hosszú távú 
használat miatt

Ellenőrizze, hogy van-e
szivárgás, szükség szerint 
tömítse azt el és töltse fel 
a hűtőközeget

A jelzőlámpák 
folyamatosan 
villognak Lehet, hogy a berendezés leáll, de lehet, hogy folytatja a 

biztonságos működést. Amennyiben a jelzőlámpák továbbra is 
villognak vagy hibakód jelenik meg, várjon körülbelül 10 percet. 
Lehet, hogy a probléma magától megoldódik.
Amennyiben ez nem történik meg, válassza le az áramellátásról, 
majd csatlakoztassa vissza. Kapcsolja be az egységet.
Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, válassza le a 
berendezést a tápellátásról és lépjen kapcsolatba a legközelebbi 
ügyfélszolgálati központtal.

Hibakód jelenik meg 
a beltéri egység 
kijelző ablakában:

E0, E1, E2---
P1, P2, P3---
F1, F2, F3---

21. oldal

MEGJEGYZÉS: Amennyiben a probléma a fentebb leírt vizsgálatok elvégzése után is fennáll, azonnal 
kapcsolja le a berendezést és lépjen kapcsolatba egy felhatalmazott szolgáltató központtal.

H
ibaelhárítás

Hibaelhárítás
Amennyiben probléma lép fel, kérjük, menjen végig a következő pontokon, mielőtt kapcsolatba lép egy 
javítócéggel.

Probléma Lehetséges okok Megoldás

Gyenge 
hűtési 
teljesítmény

Lehet, hogy a beállított 
hőmérséklet magasabb, 
mint a szobahőmérséklet

Állítsa lejjebb a hőmérsékleti 
beállítást

A beltéri vagy kültéri 
egység hőcserélője koszos Tisztítsa meg az érintett 

hőcserélőt

A légszűrő koszos
Távolítsa el a szűrőt és tisztítsa 
meg az utasításoknak megfelelően

Valamelyik egység 
légbevezetője vagy 
légelvezetője eldugult

Kapcsolja le a berendezést, 
távolítsa el az akadályt, majd 
kapcsolja vissza a berendezést

Ajtók vagy ablakok vannak 
nyitva

Biztosítsa, hogy a berendezés 
üzeme közben minden ajtó és 
ablak csukva legyen.

A napfény túlzott hőt 
generált

Magas kültéri hőmérséklet vagy 
közvetlen napfény esetén csukja 
be az ablakokat és húzza be a 
függönyöket

Túl sok hőforrás van a 
szobában (emberek, 
számítógépek, elektronikai 
eszközök, stb.)

Csökkentse a hőforrások számát

Alacsony hűtőközeg szint 
szivárgás vagy hosszú távú 
használat miatt

Ellenőrizze, hogy van-e szivárgás, 
szükség szerint tömítse azt el és töltse 
fel a hűtőközeget

NÉMA funkció 
aktiválva

A NÉMA funkció az üzemi frekvencia 
csökkentésével csökkentheti a termék 
teljesítményét Kapcsolja le a NÉMA 
funkciót.

20. oldal

H
ibaelhárítás
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20. oldal

H
ibaelhárítás



Ez a berendezés hűtőközeget és más potenciálisan veszélyes anyagokat tartalmaz. A törvény 
különleges begyűjtési és kezelési eljárást ír elő a berendezés eltávolítására. Ne kezelje a
berendezést háztartási hulladékként vagy osztályozatlan lakossági hulladékként.
A berendezés eltávolítása során a következő lehetőségei vannak:

A berendezést szállítsa kijelölt lakossági elektronikus hulladék gyűjtőhelyre. Amennyiben 
új terméket vásárol, a kereskedő díjmentesen visszaveszi régi berendezését. A gyártó 
díjmentesen visszaveszi régi berendezését.
Adja el a berendezést hitelesített fémkereskedőnek.

22. oldal

Európai hulladékgazdálkodási irányelvek 8

Különleges figyelmeztetés
A berendezés erdőben vagy más természeti helyen való eldobása veszélyezteti egészségét és 
káros a környezetre. Veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe és bekerülhetnek a 
táplálékláncba.

H
ulladékgazdálkodás

         inform
áció



A termékek színvonalának emelése érdekében a gyártó a készülék 
dizánján és specifikációin előzetes tájékoztatás nélkül változásokat 
eszközölhet. Részletekért lépjen kapcsolatba az értékesítőjével vagy a
gyártóval.

CS366U-BPEA 

16122000002694

Ez a berendezés hűtőközeget és más potenciálisan veszélyes anyagokat tartalmaz. A törvény 
különleges begyűjtési és kezelési eljárást ír elő a berendezés eltávolítására. Ne kezelje a
berendezést háztartási hulladékként vagy osztályozatlan lakossági hulladékként.
A berendezés eltávolítása során a következő lehetőségei vannak:

A berendezést szállítsa kijelölt lakossági elektronikus hulladék gyűjtőhelyre. Amennyiben 
új terméket vásárol, a kereskedő díjmentesen visszaveszi régi berendezését. A gyártó 
díjmentesen visszaveszi régi berendezését.
Adja el a berendezést hitelesített fémkereskedőnek.

22. oldal
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Különleges figyelmeztetés
A berendezés erdőben vagy más természeti helyen való eldobása veszélyezteti egészségét és 
káros a környezetre. Veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe és bekerülhetnek a 
táplálékláncba.
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