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Köszönjük, hogy termékünket választotta. 

Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a felhasználói 

kézikönyvet, majd tegye el későbbi használatra. 

 
 
 

MEGJEGYZÉS: 
A tényleges termék eltérhet az ábrától, nézze 
meg a tényleges terméket. 
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Szimbólumok magyarázata 
 

  VIGYÁZAT!  

  FIGYELEM!  

 MEGJEGYZÉS  

A szimbólum súlyos, akár halálos sérülés veszélyére hívja fel a 
figyelmet. 

 
A szimbólum sérülés és anyagi kár veszélyére hívja fel a figyelmet. 

Fontos, de nem veszélyhelyzethez kapcsolódó információkat jelez, 

anyagi kár lehetőségét jelzi. 

 

Korlátozott felelősségvállalás 

A gyártó nem vállal felelősséget az alábbiakban felsorolt okokból bekövetkező személyi sérülés 

anyagi kár esetén. 

1. A termék szabálytalan, nem rendeltetésszerű használatából eredő károsodások; 

2. A termék átalakítása, módosítása, karbantartása a gyártó felhasználói kézikönyvétől 

eltérő alkatrészekkel; 

3. Amennyiben igazolható, a termék hibáját közvetlenül maró gáz okozza; 

4. Igazolást követően, a termék szállítása alatt előforduló szabálytalanságok; 

5. Az egység felhasználói kézikönyvtől vagy a hatályos jogszabályi előírásoktól eltérő 

üzemeltetése, javítása karbantartása; 

6. Igazolást követően, más gyártóktól származó alkatrészek és részegységek minőségi 

specifikációi vagy teljesítménye miatt fellépő probléma vagy követelés; 

7. Természeti jelenségek, környezeti körülmények vagy vis major okozta károk; 

 

A légkondicionáló telepítése, mozgatása vagy karbantartása esetén, az első 

alkalommal kérje a forgalmazótól vagy a helyi márkaszerviztől a feladat elvégzését. 

A légkondicionálót a célra kijelölt eszközökkel kell felszerelni, mozgatni és 

karbantartani. Ellenkező esetben komoly anyagi kár súlyos, akár halálos személyi 

sérülés fordulhat elő. 

Ha a hűtőközeg szivárog, vagy ha a telepítés, karbantartás vagy szétszerelés miatt le 

kell fejteni, képesített szakembernek kell kezelnie, a helyi jogszabályok és előírások 

betartásával. 

A készüléket fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeikben korlátozott, továbbá 

tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (ideértve a gyerekeket is), 

kizárólag az értük felelősséggel tartozó személy felügyelete, illetve a készülék 

használatára vonatkozó utasításai mellett használhatják. 

A gyermekeket felügyelni kell, nehogy játszanak a készülékkel. 



A hűtőközeg 

 

Gyúlékony, R32 
gázzal feltöltött 
berendezés. 

A készülék 
telepítését 
megelőzően, 
el kell olvasni 
a telepítési 
utasítást. 

A készülék 
használatbavétel
ét megelőzően, 
el kell olvasni a 
felhasználói 
kézikönyvet. 

A készülék 
javítását 
megelőzően, el 
kell olvasni a 
szerviz 
kézikönyvet. 

• A légkondicionáló egység működtetéséhez speciális 
hűtőközeg kering a rendszerben. Az alkalmazott 
hűtőközeg a speciálisan tisztított, R32 fluor. A 
hűtőközeg gyúlékony és szagtalan. Továbbá, 
bizonyos körülmények között, robbanóképes. 
Ugyanakkor, a hűtőközeg gyúlékonyság nagyon 
alacsony. Csak nyílt lánggal gyújtható meg. 

• A szokásos hűtőközegektől eltérően, az R32 nem 
környezetszennyező, hűtőközeg, az ózonréteget 
nem károsítja. A üvegházhatásra gyakorolt 
befolyása is alacsonyabb. Az R32 termodinamikai 
tulajdonságai kifejezetten magas 
energiahatékonyságot eredményeznek. Ezért az 
egységbe kisebb töltetmennyiség is elegendő. 

 VIGYÁZAT!  

A leolvasztási folyamat meggyorsítására vagy a 
tisztításhoz kizárólag a gyártó által ajánlott eszközök 
használhatók. Amennyiben javításra van szükség, 
forduljon a legközelebbi hivatalos márkaszervizhez. A 
szakképzetlen személy által végzett javítás veszélyes 
lehet. A készülék kizárólag olyan helyiségben tárolható, 
ahol nincs folyamatosan működő gyújtóforrás. (Például, 
nyílt láng, üzemelő gázkészülék vagy üzemelő 
villanykályha.) Felszúrni és elégetni tilos! A készüléket 
legalább Xm2 alapterületű helyiségben telepíthető, 
üzemeltethető. (A „Gyúlékony hűtőközeg biztonságos 
kezelése” bekezdésben lévő „a táblázatban” nézzen 
utána az X alapterület értéknek.) R32 hűtőközeggel 
feltöltött készülékek. A javítás során szigorúan be kell 
tartani a gyártói utasításokat. Győződjön meg róla, hogy 
a hűtőközegnek nincs szaga. Olvassa el a szerelői 
utasítást. 

A készüléket fizikai, érzékszervi vagy szellemi 
képességeikben korlátozott, továbbá tapasztalattal és 
ismeretekkel nem rendelkező személyek (ideértve a 
gyerekeket is), kizárólag az értük felelősséggel tartozó 
személy felügyelete, illetve a készülék használatára 
vonatkozó utasításai mellett használhatják. 

A gyermekeket felügyelni kell, nehogy játszanak a 
készülékkel. 

1) A rádió berendezés működési frekvenciasávja(i): 
2400 MHz - 2483,5 MHz 

2) A rádió berendezés működési frekvenciasávjában 
továbbított maximális rádiófrekvencia teljesítmény: 
20 dBm/I 

R32: 675 
A jelölés arra utal, hogy a termék nem 
dobható ki a kommunális hulladékba. A 
szabályozatlan hulladékkezelésből adódó 
esetleges környezeti károk vagy emberi 
egészségkárosodás elkerülése érdekében, 
az EU területén. Az esetleges környezeti 
károk vagy emberi egészségkárosodás 
elkerülése érdekében. 

A szabályozatlan hulladékkezelés helyett, döntsön a 
felelős újrahasznosítás mellett, és segítse elő az anyag 
erőforrások fenntartható újrafeldolgozását. A használt 
készüléket a visszavételi és begyűjtési rendszeren 
keresztül juttassa vissza vagy forduljon a terméket 
értékesítő kereskedőhöz. A terméket környezetbarát 
újrahasznosításra átvehetik. 

A légkondicionáló telepítése, mozgatása vagy 
karbantartása esetén, az első alkalommal kérje a 
forgalmazótól vagy a helyi márkaszerviztől a feladat 
elvégzését. A légkondicionálót a célra kijelölt 
eszközökkel kell felszerelni, mozgatni és karbantartani. 
Ellenkező esetben komoly anyagi kár súlyos, akár 
halálos személyi sérülés fordulhat elő. 

A telepítő és karbantartó személyzet 
szükséges képesítése 

• A hűtőközeg rendszert érintő munkákban résztvevő 

összes személynek rendelkeznie kell a hivatalos 

szervek által kiadott bizonyítvánnyal, és a hűtőközeg 

rendszer kezelésére feljogosító iparági körben 

elfogadott képesítéssel. Amennyiben másik 

szerelőre is szükség van a készülék 

karbantartásához és javításához, a gyúlékony 

hűtőközeg használatára képesített személynek kell 

felügyelnie. 

• Kizárólag a berendezés gyártója által előírt módon 

javítható. 

 A gyúlékony hűtőközeg biztonságos 
kezelése 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
• Ellenőrizze nincs-e lángforrás vagy potenciális lángforrás 

a karbantartási területen. 

- A nyílt láng használata tilos a karbantartási területen; 

„Dohányozni tilos!” figyelmeztető táblát is ki kell 

helyezni. 

• Ellenőrizze, hogy a készülék jelölése jó állapotban 

van-e. 

- Cserélje ki a kopott vagy sérült figyelmeztető jelölést. 

 
Hegesztés 

• Amennyiben vágni vagy hegeszteni kell a hűtőközeg 

rendszer csöveit a karbantartás során, az alábbiak 

szerint járjon el: 

a. Állítsa le a gépet és áramtalanítsa 

b. Fejtse le a hűtőközeget 

c. Vákuummal ürítse ki 

d. Tisztítsa át N2 gázzal 

e. Vágás vagy hegesztés 

f. Vigye vissza a szerviz pontra hegesztéshez 

• A hűtőközeget speciális tárolótartályba kell lefejteni. 

• Ügyelni kell rá, hogy a vákuumszivattyú kilépő oldalán 

ne legyen nyílt láng, és megfelelő legyen a szellőzés. 

A hűtőközeg feltöltése 

• Használjon kifejezetten R32 hűtőközeghez készült 

feltöltő készülékeket. Ügyeljen ré, hogy a különféle 

hűtőközegek ne szennyezzék egymást. 

• A hűtőközeg feltöltésekor a hűtőközeg tartályt álló 

helyzetben kell tartani. 

• A feltöltés végeztével (vagy még a befejezés előtt) 

ragassza fel a címkét a rendszerre. 

• Tilos túltölteni! 

• Miután elkészült a feltöltés, mindenképpen 

végezzen szivárgásérzékelést a tesztüzemet 

megelőzően; a szivárgás ellenőrzést a lefejtés 

követően mindig el kell végezni. 

 

Biztonsági előírások a szállításra és 
tárolásra vonatkozóan 

• Használjon gyúlékony gáz detektort, és használja a 

tartály lerakodása és megnyitása előtt. 

• Dohányzás és nyílt láng használata tilos! 

• A helyi előírásokat és jogszabályokat be 

kell tartani. 

 
 

Telepítéssel kapcsolatos tudnivalók 

• A légkondicionálót az előírt minimum alapterületűnél 

nagyobb helyiségbe kell telepíteni. A minimális 

alapterület az adattáblán vagy az alábbi „a” 

táblázatban szerepel. 

• A csatlakozóvezetékbe tilos lyukat fúrni vagy égetni. 

• A szivárgástesztet kötelező elvégezni a telepítést 
követően. 

a táblázat – Minimális helyigény (m2) 

Töltet 

mennyis-

ége (kg) 

padlón  
álló 

ablakra 

szerelt 

falra  

szerelt 
mennyezeti 

≤1,2 / / / / 

1,3 14,5 5,2 1,6 1,1 

1,4 16,8 6,1 1,9 1,3 

1,5 19,3 7 2,1 1,4 

1,6 22 7,9 2,4 1,6 

1,7 24,8 8,9 2,8 1,8 

1,8 27,8 10 3,1 2,1 

1,9 31 11,2 3,4 2,3 

2 34,3 12,4 3,8 2,6 

2,1 37,8 13,6 4,2 2,8 

2,2 41,5 15 4,6 3,1 

2,3 45,4 16,3 5 3,4 

2,4 49,4 17,8 5,5 3,7 

2,5 53,6 19,3 6 4 

 
Karbantartási tudnivalók: 

• Győződjön meg róla, hogy a karbantartási vagy az 

alapterület megfelel az adattáblán feltüntetetteknek. 

- Kizárólag az adattáblán feltüntetett feltételeknek 

megfelelő helyiségben üzemeltethető. 

• Ellenőrizze a karbantartási terület megfelelő 

szellőzését. 

- A feladatok ellátása alatt gondoskodni kell a 

folyamatos szellőztetésről. 

 

 A gyúlékony hűtőközeg biztonságos kezelése  
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Munkavédelmi előírások 
 

 

VIGYÁZAT! 

Telepítés 

• A telepítést vagy karbantartást 
képesített szakembereknek 
kell végezniük. 

• A készüléket a nemzeti 
elektromos bekötési 
szabályozásoknak 
megfelelően kell telepíteni. 

• A helyi biztonsági előírásoknak 
megfelelően, kizárólag 
minősített tápáramköri és 
áramköri megszakító 
használható. 

• A beltéri és a kültéri egység 
összes vezetékét 
szakembernek kell bekötnie. 

• Mindenképpen szakítsa meg 
az áramellátást az elektromos 
árammal vagy biztonsággal 
kapcsolatos munkák 
megkezdése előtt. 

• Győződjön meg róla, hogy a 
tápfeszültség megfelel a 
légkondicionálóra előírt 
értéknek. 

• Az ingadozó tápfeszültség 
vagy helytelen bekötés 
áramütést, tüzet vagy 
üzemzavart okozhat. A 
légkondicionáló használatba 
vétele előtt szerelje fel a 
megfelelő elektromos 
tápkábelt. 

• A földelő ellenállásnak meg 
kell felelni a nemzeti villamos 
biztonsági előírásoknak. 

• A légkondicionálót 
megfelelően le kell földelni. 
A szabálytalan földelés 
áramütést okozhat. 

• A telepítés befejezése előtt 
tilos áram alá helyezni. 

• Szereljen be áramköri 
megszakítót. Ennek hiánya 
üzemzavart okozhat. 

• Egy szakaszoló megszakító 
kapcsolót kell beépíteni, 
minden póluson legalább 
3 mm leválasztással, fix 
huzalozással. 

• Az áramköri megszakítóban 
lennie kell mágneses 
megszakító és fűtés 
megszakító funkciónak, 
védhet rövidzárlat és 
túlterhelés ellen. 
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Biztonsági tudnivalók 
 

 

FIGYELEM! 

Telepítés 

• A termék telepítésére és 
használatára vonatkozó 
utasításokat a gyártó írja elő. 

• Válasszon gyermekek 
számára nem elérhető helyet, 
állatoktól, növényektől távol. 
Ha ez nem megoldható, 
biztonsági okokból kerítse el 
az egységet. 

• A beltéri egységet a falhoz 
közel kell felszerelni. 

• Tilos minősítés nélküli 
tápcsatlakozó vezetéket 
használni! 

• Amennyiben a tápcsatlakozó 
vezeték hossza nem 
megfelelő, rendeljen újat a 
beszállítótól. 

• A készüléket úgy kell 
elhelyezni, hogy a csatlakozó 
dugó elérhető helyen legyen. 

• Csatlakozó dugóval ellátott 
egység esetében, a telepítést 
követően a dugónak 
elérhetőnek kell lennie. 

• A dugó és áramköri 
megszakító nélküli 
légkondicionálót a 
vezetékbe kell 
becsatlakoztatni. 

• A légkondicionálóban lévő 
sárga-zöld vezeték a földelő 
vezeték, amely kizárólag 
erre a célra használható. 

• A légkondicionáló első 
osztályú elektromos 
készülék. Szakembernek 
kell megfelelően földelnie, 
arra alkalmas földelő 
eszközzel. Minden esetben 
győződjön meg a hatékony 
földelésről, ellenkező 
esetben áramütést okozhat. 

• A hűtőközeg kör 
felforrósodik, ezért az 
összekötő kábeleket a 
rézcsőtől távol kell tartani. 
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Biztonsági tudnivalók 
 

 

 
 

Üzemeltetés 

és karbantartás 

VIGYÁZAT! 

 
 

• 8 éves vagy annál idősebb 
gyermekek, illetve csökkent 
fizikai, szenzoros vagy 
mentális képességű, 
tapasztalatlan és az 
üzemeltetést nem ismerő 
személyek a készüléket 
kizárólag felügyelettel vagy a 
készülék biztonságos 
üzemeltetését bemutató 
oktatás és a felmerülő 
kockázatok megismerését 
követően használhatják. 

• A készülékkel gyermekek 
nem játszhatnak. 

• A tisztítást és a felhasználói 
karbantartást gyermek nem 
végezheti felügyelet nélkül. 

• Ha a tápkábel sérült, a 
gyártónak, hivatalos 
márkaszervizének vagy 
hasonlóképpen szakképzett 
személynek kell kicserélnie, 
a veszélyek elkerülése 
érdekében. 

• Tilos a légkondicionálót más 
célra is használt aljzatba 
dugni. Ellenkező esetben, 
tűzveszélyt okozhat. 
 
 

• A légkondicionálót a 
karbantartáshoz 
áramtalanítani kell. Ellenkező 
esetben, áramütést 
szenvedhet. 

• Tilos a légkondicionálót vízzel 
mosni, nehogy áramütést 
okozzon. 

• Tilos vizet locsolni a beltéri 
egységbe. Áramütést vagy 
üzemzavart okozhat. Ne javítsa 
a légkondicionálót saját maga. 
Áramütés vagy anyagi kárt 
okozhat. Amennyiben a 
légkondicionálót javítani kell, 
forduljon a forgalmazóhoz. 

• A szűrő eltávolítása után ne 
érjen a hűtőbordákhoz, nehogy 
megsérüljön. 

• Ne nyúljon be, vagy ne dugjon 
semmit a be- és kimeneti 
levegőnyílásokba. Személyi 
sérülést vagy anyagi kárt 
okozhat. 
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Biztonsági tudnivalók 
 

 

FIGYELEM! 

Üzemeltetés 
és karbantartás 

• Tilos vizet önteni a 
távirányítóra, mert 
tönkreteheti. 

• Tilos a szűrőt nyílt lánggal, 
hajszárítóval szárítani, 
nehogy eldeformálódjon vagy 
kigyulladjon. 

• Tilos eltakarni a levegő 
kimeneti és bemeneti 
nyílásokat. Üzemzavart 
okozhat. 

• Ne lépjen a kültéri egység 
felső panelére, vagy ne 
tegyen rá nehéz tárgyakat. 
Anyagi kárt, személyi sérülést 
okozhat. 

• Ha az alábbi jelenségek 
bármelyike előfordul, 
kapcsolja ki a 
légkondicionálót, és 
haladéktalanul áramtalanítsa, 
majd kérje a javítást a 
forgalmazótól vagy képesített 
szakembertől. 

• Az elektromos tápkábel 
túlmelegedik vagy sérült. 

• Rendellenes hang hallható 
üzem közben. 

• Az áramköri megszakító 
gyakran megszakít. 

 
 
 

• A légkondicionálóból égett 
szag áramlik. 

• A beltéri egység szivárog. 
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Alkatrészek neve 
 

 

 
 

Beltéri egység 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ha a távirányító elveszik vagy elromlik, a kisegítő gombbal kapcsolhatja ki és be a 

légkondicionálót. A működésének részletesen ismertetése: Az ábra alapján nyissa ki a 

panelt, és a kisegítő gombbal kapcsolja ki a légkondicionálót. Amikor a légkondicionáló be 

van kapcsolva, automatikus üzemmódban működik. 

Kijelző 

Fűtés üzemmód 

Hűtés üzemmód 
 
 
 

Szárítás mód 

Piros visszajelző 
R (csak fűtés módban) 

W   W:fehér visszajelző 
 

G  G:zöld visszajelző 
 

O  O:narancs visszajelző 

Hőmérséklet 
visszajelző 
 

Áramellátás 
visszajelző 

●Ez egy általános ismertető, és a visszajelző színe csak tájékoztató jellegű. Nézze meg a tényleges kijelzőt. 

●A kijelző tartalma eltérhet a ténylegestől. Nézze meg a tényleges kijelzőt. 

MEGJEGYZÉS: 

levegő 
bemenet 

panel szűrő 

kisegítő gomb 

levegő 
kimenet 

vízszintes lamella 
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A távirányító működése és 
ismertetése 

 

A távirányító gombjai 

 
 

 
A kijelző képernyőn megjelenő 
ikonok ismertetése 

 
 
 

  
  

 Érzékelés 

 Ventilátor fordulatszám beállítás 

 Turbó mód 

 Jelküldés 

Ü
z
e
m

m
ó

d
  Automatikus üzemmód 

 Hűtés üzemmód 

 Szárítás mód 

 Ventilátor mód 

 Fűtés üzemmód 

 Alvás mód 

 8 °C-os fűtés funkció 

 Egészség mód 

 Tisztító funkció 

 Csendes 

 X-FAN funkció 

 
 

Kijelzett 
hőmérséklet 

típusa 

 Beállított hőmérséklet 

 Beltéri környezeti hőm. 

 Kültéri környezeti hőm. 

 Óra 

 Hőmérséklet beállítás 

 WiFi funkció 

 Idő beállítás 

 IDŐZÍTŐ BE / IDŐZÍTŐ KI 

 Lámpa 

 Balra-jobbra legyezés 

 Fel-le legyezés 

 Gyerekzár 

 



7  

 

 

 

A távirányító gombjainak ismertetése 

MEGJEGYZÉS: 
• Ez egy általános távirányító. Többfunkciós 

légkondicionálókhoz használható. Azoknál a funkcióknál, 

melyek az egységben nem állnak rendelkezésre, a 

távirányító adott funkcióhoz tartozó gombjának 

megnyomásakor az egység az eredeti módban működik 

tovább. 

• A bekapcsolást követően, a légkondicionáló hangot ad ki. 

A „ ” áramellátás visszajelző kigyullad. Ezt követően a 

távirányítóval működtetheti a légkondicionálót. 

• Bekapcsolt állapotban a távirányító gombjának 

megnyomásakor, a „ ” jel ikon egyszer felvillan a 

távirányító kijelzőjén, és a légkondicionáló „di” hangot ad 

ki, ami azt jelzi, hogy kiküldte a jelet a légkondicionálóra. 

• A WiFi vagy vezetékes vezérlés funkcióval szerelt 

modellek esetében, a beltéri egységet először a standard 

távirányítóval kell automatikus üzemmódban vezérelni, 

majd utána vezérelhető el az automatikus üzemmódban 

állítható hőmérséklet funkció alkalmazásról vagy 

vezetékes vezérlőről. 

• Ez a távirányító képes állítani a hőmérsékletet 

automatikus üzemmódban. Ha olyan egységhez rendelik, 

amelyiken nincs automatikus üzemmódban állítható 

hőmérséklet funkció, az automatikus üzemmódban 

beállított hőmérséklet érvénytelen lehet, vagy az 

egységen kijelzett, beállított érték nem azonos a 

távirányítón megjelenővel automatikus üzemmódban. 

 
 

 
Ezzel a gombbal kapcsolja be az egységet. Az egység 
kikapcsolásához nyomja meg újra a gombot. 
 

 
 

A gomb megnyomásával válassza ki a kívánt üzemmódot. 

 
AUTO HŰT SZÁRÍT VENTIL FŰT 

 
 

• Az automatikus mód kiválasztása esetén, a légkondicionáló 
automatikusan működik, az érzékelt hőmérséklet alapján. 
A FAN (VENTILÁTOR) gombbal állítható a ventilátor 

fordulatszáma. A  /  gomb állítja a ventilátor kifújási 
szögét. 

• A hűtés mód kiválasztását követően, a légkondicionáló 
hűtés módban működik. A ▲vagy ▼ gombbal módosítható 
a hőmérséklet beállítás. A FAN (VENTILÁTOR) gombbal 

állítható a ventilátor fordulatszáma. A  /  gomb állítja a 
ventilátor kifújási szögét. 

• A szárítás mód kiválasztása esetén, a légkondicionáló 
alacsony fordulatszámon működik, amíg az egység 
szárítás módban van. Szárítás módban a ventilátor 

fordulatszáma nem módosítható. A  /  gomb állítja a 
ventilátor kifújási szögét. 

 
 
 
 
 
 

• A ventilátor mód kiválasztása esetén, a légkondicionáló 
csak fúvóventilátorként működik, nem hűt vagy fűt. A FAN 
(VENTILÁTOR) gombbal állítható a ventilátor 

fordulatszáma. A  /  gomb állítja a ventilátor kifújási 
szögét. 

• A fűtés üzemmód kiválasztása esetén, a légkondicionáló 
fűtés üzemmódban működik. A ▲vagy ▼ gombbal 
módosítható a hőmérséklet beállítás. A FAN 
(VENTILÁTOR) gombbal állítható a ventilátor 

fordulatszáma. A  /  gomb állítja a ventilátor kifújási 
szögét. 

 

MEGJEGYZÉS: 
• A beindítást követő hideg légáram megelőzése 

érdekében, a beltéri egység 1-5 percig késlelteti a 
levegő befúvás indítását (Az aktuális késleltetési idő a 
beltéri környezeti hőmérséklettől függ). 

• Távirányítóról beállítható hőmérséklettartomány: 
16 - 30 °C (61 - 86 °F). 

• Ventilátor fordulatszám: automatikus, alacsony, közép-
alacsony, közepes, középmagas és magas 
fordulatszám. 

• Automatikus módban a hőmérséklet megjeleníthető; 
Automatikus módban a beállított hőmérséklet 
módosítható. 

 
 

 
Ezzel a gombbal állítható a ventilátor fordulatszáma a 

következő ismétlési sorrendben; indul az AUTO-tól, , , 

,  egészen -ig, majd ismét AUTO. 
 

 
 

Alacsony fordulatszám Közép-alacsony fordulatszám  

 Közepes fordulatszám 

Középmagas fordulatszám  Magas fordulatszám 

 

MEGJEGYZÉS: 
• Szárítás módban a ventilátor fordulatszáma 

alacsony. 
• X-FAN ventilátor funkció. Tartsa 2 másodpercig 

lenyomva a ventilátor fordulatszám gombot hűtés 
vagy szárítás módban, ekkor megjelenik a „” ikon, 
és a beltéri ventilátor az egység kikapcsolása után 
még néhány percig tovább jár, hogy kiszárítsa a 

beltéri egységet. Visszakapcsolás után az X-FAN 
funkció alapállapota a kikapcsolt helyzet. Az 
X-FAN nem elérhető auto, ventilátor vagy fűtési 
üzemmódban.  
Ez a funkció jelzi, ha nedvesség van a beltéri 
egység elpárologtatójában, és ezt kifújja az 
egység a lekapcsolást követően, a penészesedés 
megakadályozása céljából. 

  

gomb 

gomb 

gomb 
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●  

●  

● Hűtés vagy fűtés módban, ezzel a gombbal gyorshűtés 

vagy gyorsfűtés módra válthat. Megjelenik a  ikon a 

távirányítón. Nyomja meg újra ezt a gombot, és kilép turbó 

funkcióból, és a  ikon eltűnik. 

● A funkció elindításával az egység szuper magas 

ventilátor fordulatszámra kapcsolva gyorsítja fel a hűtést 

vagy fűtést, vagyis a környezeti hőmérséklet a lehető 

leggyorsabban éri el a beállított hőmérséklet értéket. 

●  

● A ▲ vagy ▲ gomb egyszeri megnyomása 1 °C-kal (°F) 

növeli vagy csökkenti a beállított hőmérsékletet. A ▲ vagy 

▲ gomb 2 másodperces nyomásával a beállított 

hőmérséklet értéke gyorsan változik. Ha a beállítás 

végeztével felengedi a gombot, a beltéri egység 

hőmérséklet visszajelzője ennek megfelelően változik. 

● Az IDŐZÍTŐ BE, IDŐZÍTŐ KI vagy ÓRA beállításakor a▲ 

vagy ▲ gombbal kell az időt beállítani. (Lásd az CLOCK 

(ÓRA), TIMER ON (IDŐZÍTŐ BE), TIMER OFF (IDŐZÍTŐ 

ki) gombokat.) 

●  

● A gomb megnyomásával állítható a légterelés bal-jobb 

irányú szöge. A kifújt levegő terelési szöge beállítása a 

következő sorrendben választható ki: 

●  

MEGJEGYZÉS: 
● A gomb 2 másodperces megnyomásakor, a főegység 

oda vissza legyez jobbra és balra folyamatosan, majd a 
gomb felengedésekor az egység a pillanatnyi 
helyzetben megállítja a légterelő lamellát. 

● Jobbra-balra legyezés módban, amikor az 

állapotot kikapcsoltról  állapotba állítják, a 
gomb ismételt 2 másodperces megnyomására az 
állapot közvetlenül kikapcsolt helyzetbe kerül 
vissza; A gomb ismételt 2 másodperces 
megnyomásánál a fent ismertetett ciklus éppen 
aktuális helyzete határozza meg az legyezőállapot 
változását. 

● A funkció csak bizonyos modelleken elérhető. 

 

 

 
A gomb megnyomásával állítható a légterelés fel-le irányú 
szöge. A kifújt levegő terelési szöge beállítása a következő 
sorrendben választható ki: 

 
• A „ ” kiválasztásakor a légkondicionáló automatikusan 

tereli a befújt levegőt. A vízszintes lamella automatikusan 
legyez fel és le a maximális szögig. 

• A „ ” kiválasztásakor a légkondicionáló egy 
fix pontba fújja levegőt. A vízszintes lamella megáll a fix 
pozícióban. 

• A „ ” kiválasztásakor a légkondicionáló egy fix 
szögben fújja levegőt. A vízszintes lamella a fix szögben 
tereli a levegőt. 

• Nyomja a „ ” gombot 2 másodpercig a kívánt terelési 
szög beállításához. Amikor eléri a kívánt szöget, engedje 
fel a gombot. 

 

MEGJEGYZÉS: 

• „ ” lehet, hogy nem elérhető. Amikor a 

légkondicionáló megkapja ezt a jelet, a ventilátor 
kifúvása automatikus lesz. 

• A gomb 2 másodperces megnyomásakor, a főegység 
oda vissza legyez felfele és lefele folyamatosan, 
majd a gomb felengedésekor az egység a pillanatnyi 
helyzetben megállítja a légterelő lamellát. 

• Fel-le legyezés módban, amikor az állapotot 

kikapcsoltról  állapotba állítják, a gomb ismételt 2 

másodperces megnyomására a  állapot 
közvetlenül kikapcsolt helyzetbe kerül vissza; A 
gomb ismételt 2 másodperces megnyomásánál a 
fent ismertetett ciklus éppen aktuális helyzete 
határozza meg az legyezőállapot változását. 

 

 
 

• Ezzel a gombbal váltogathat az 1. alvás ( ), 2. alvás  

( ), 3. alvás ( ) és az alvás funkció törlése beállítási 
lehetőségek között. Bekapcsolás után 
alapértelmezésben nincs beállított alvás funkció.  
Az 1. alvás funkció hűtés vagy páramentesítés 
módban: alvás állapotban egy órányi működés után, a 
főegység beállított hőmérséklete 1 °C-kal nő, két óra 
után 2 °C-kal nő a hőmérséklet, onnantól az egység 
ezen a beállított hőmérsékleten üzemel; Fűtés módban: 
alvás állapotban, egy órányi működés után, a beállított 
hőmérséklet 1 °C-kal csökken, majd két óra után  
2 °C-kal csökken, onnantól az egység ezen a beállított 
hőmérsékleten üzemel. 

   

 

● Az X-FAN funkció bekapcsolt állapota esetén:  

Az egység „ ” gombbal történő kikapcsolását 
követően, a beltéri egység ventilátora tovább jár 
még néhány percig, alacsony fordulatszámon. Ez 
alatt az időszak alatt, a gomb 2 másodperces 
nyomásával közvetlenül leállíthatja a ventilátort. 

● Az X-FAN funkció kikapcsolt állapota esetén:  

Az egység „ ” gombbal történő kikapcsolását 
követően, a teljes egység maradéktalanul leáll. 

gomb 

gomb 

gomb 

nincs kijelzés 
(a vízszintes lamellák megállnak 

az aktuális pozícióban) 

gomb 

gomb 

 

nincs kijelzés 

(megáll az aktuális 
pozícióban) 
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• 2. alvás módban a légkondicionáló az előprogramozott 
alvási hőmérsékletkészlet által alkotott görbe szerint 
működik.  

• 3. alvás – az alvás mód alatti alvási görbe egyéni beállítása: 

3. alvás módban, nyomja meg hosszan a „Turbó” gombot, 
a távirányító belép az alvás mód egyedi felhasználói 
beállítás állapotába, ekkor a távirányítón „1 hour” (első óra) 
felirat jelenik meg, a hőmérséklet érték „88” jele helyén az 
utoljára beállított alvásgörbe hőmérséklet villog (Az első 
bevitelkor az eredeti, gyárilag beállított alvásmód görbe 
hőmérséklet értéke jelenik meg); 
(2) A ▲ és ▼ gombbal módosítható a hőmérséklet-
beállítás, majd a beállítást követően, a „Turbó” gombbal 
kell jóváhagyni. 
(3) Ekkor az első óra kijelzés automatikusan átvált a 
távirányító időzítő pozíciójában („2 hours” (2 óra) vagy „3 
hours” (3 óra) vagy „8 hours” (8 óra) értékre), a 
hőmérséklet érték „88” jele helyén az utoljára beállított 
alvásgörbe hőmérséklet villog; 
(4) Ismételje meg a fenti, 2. és 3. lépést egészen a 8 órás 
hőmérséklet-beállítás végéig, ekkor elkészült az 
alvásgörbe beállításával, a távirányító pedig visszaáll az 
eredeti időzítés kijelzésre; a hőmérséklet kijelző visszaáll 
az eredeti hőmérséklet-beállításra.  

• 3. alvás – az alvás mód alatti alvási görbe egyéni beállítása: 
A felhasználó beállíthat egyedi alvásgörbét az 
előprogramozott alvásgörbe behívásával, ha belép az 
egyéni alvásgörbe beállításba, de nem módosítja a 
megjelenő hőmérséklet értéket, hanem a „Turbó” gombbal 
közvetlenül jóváhagyja. Megjegyzés: A fenti 
előprogramozott vagy egyedi beállítási eljárásnál, ha 10 
másodpercen át egy gombot sem nyomnak meg, az 
egység automatikusan kilép az alvásgörbe beállítás 
módból, és a kijelző visszaáll eredeti állapotára. Ha 
előprogramozott vagy egyedi beállítás során az ON/OF 
(BE/KI), MODE (MÓD) vagy SLEEP (ALVÁS) gombot 
nyomják meg, az egység ugyanígy kilép alvás módból. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A gombbal indul az I FEEL (ÉRZÉKELÉS) funkció, és meg 

jelenik a  ikon a távirányítón. A funkció beállítását 
követően, a távirányító elküldi az érzékelt környezeti 
hőmérsékletet a vezérlőre, majd az egység automatikusan 
beállítja a beltéri hőmérsékletet az érzékelt hőmérsékletnek 
megfelelően. Nyomja meg újra ezt a gombot, és kilép az I 

FEEL (ÉRZÉKELÉS) funkcióból, és a  ikon eltűnik. A 
távirányító legyen a felhasználó közelében, ha ez a funkció 
van beállítva. Ne helyezze a távirányítót magas vagy 
alacsony hőmérsékletű tárgy mellé, a környezeti 
hőmérséklet pontatlan érzékelésének elkerülése 
érdekében. Amikor az I FEEL (ÉRZÉKELÉS) funkció be van 
kapcsolva, a távvezérlőt olyan helyre kell tenni, ahol a beltéri 
egység képes venni a távirányítóról küldött jelet. 

 

 
• TIMER ON (IDŐZÍTŐ BE) gomb 

A TIMER ON (IDŐZÍTÉS BE) gombbal az időzítő 
bekapcsolási ideje állítható be. A gomb megnyomása 

után megjelenik a „ ” ikon és a távirányítón villog az 
„ON” (BE) felirat. A ▲vagy ▼ gombbal módosítható az 
IDŐZÍTŐ BE beállítása. A ▲vagy ▼ gomb minden egyes 
megnyomása után, az IDŐZÍTŐ BE beállítás 1 perccel 
csökken vagy nő. A ▲vagy ▼ gomb 2 másodperces 
megnyomásával, az időkijelzés gyorsan változik, amíg 
eléri a kívánt értéket. 
A jóváhagyáshoz nyomja meg a TIMER ON (IDŐZÍTŐ 
BE) gombot. Az ON (BE) kijelzés nem villog tovább. Az „

” ikon ismét megjelenik. Az IDŐZÍTŐ BE beállítás 
visszavonása: Miután az IDŐZÍTŐ BE elindult, nyomja 
meg ismét a TIMER ON (IDŐZÍTŐ BE) gombot a 

visszavonáshoz. 

• TIMER OFF (IDŐZÍTŐ KI) gomb 
A TIMER OFF (IDŐZÍTÉS KI) gombbal az időzítő 
kikapcsolási ideje állítható be. A gomb megnyomása után 

megjelenik a „ ” ikon és a távirányítón villog az „OFF” 
(KI) felirat. A ▲vagy ▼ gombbal módosítható az IDŐZÍTŐ 
KI beállítása. A ▲vagy ▼ gomb minden egyes 
megnyomása után, az IDŐZÍTŐ KI beállítás 1 perccel 
csökken vagy nő. A ▲vagy ▼ gomb 2 másodperces 
megnyomásával, az időkijelzés gyorsan változik, amíg 
eléri a kívánt értéket. 
Nyomja meg a TIMER OFF (IDŐZÍTŐ KI) gombot, és az 

OFF (KI) kijelzés nem villog tovább. Az „ ” ikon ismét 
megjelenik. Miután az IDŐZÍTŐ KI elindult, nyomja meg 
ismét a TIMER OFF (IDŐZÍTŐ KI) gombot a 
visszavonáshoz. 

  

gomb 

gomb 
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MEGJEGYZÉS: 
• Be- vagy kikapcsolt állapotban az IDŐZÍTŐ BE és 

IDŐZÍTŐ KI egyidejűleg beállítható. 

• Mielőtt beállítaná az IDŐZÍTŐ BE és IDŐZÍTŐ KI 
funkciót, állítsa be az aktuális időt az órán. 

• Az IDŐZÍTŐ BE vagy IDŐZÍTŐ KI funkció 
bekapcsolása esetén, ez funkció mindenkor 
érvényben marad, és a légkondicionáló minden 
nap bekapcsol vagy kikapcsol a beállított 

hőmérsékleten. A  gomb nincs hatással a 
beállításra. Ha nincs szükség a funkcióra, a 
távirányítóról törölje. 

 

 
A gombbal állítsa be az óraidőt. A  ikon villog a 
távirányítón. A ▲vagy ▼ gombbal 5 másodpercen belül 
állítható be az óraidő. A ▲vagy ▼ gomb minden egyes 
megnyomása után, az óraidő 1 perccel csökken vagy nő. A 
▲ vagy ▲ gomb 2 másodperces nyomásával az idő kijelzése 
gyorsan változik. Engedje fel a gombot, amikor eléri a kívánt 
időt. A CLOCK (ÓRA) gombbal hagyja jóvá az idő beállítását. 

A  ikon villogása megszűnik. 

 
MEGJEGYZÉS: 
• Az időkijelzés módja 24-órás. 

• A két művelet közötti időtartam nem haladhatja meg 
az 5 másodpercet. 

• Ellenkező esetben, a távirányító kilép a beállítási 
állapotból. 

• Az IDŐZÍTŐ BE vagy IDŐZÍTŐ KI funkció ugyanígy 
működik. 

 

 
 
A gomb egymás utáni megnyomásakor, a csendes állapot 

automatikus csendes módba (a kijelzőn a „ ” ikon és „Auto” 

jelzés látható), csendes módba (a kijelzőn a „ ” ikon látható) 

vagy a csendes mód kikapcsolására vált (nem látható a „ ” 
ikon). Az egység bekapcsolásakor a csendes mód kikapcsolt 
alapállapotba van. 

 

MEGJEGYZÉS: 
• A csendes funkció csak bizonyos modelleken 

elérhető. 

• A csendes funkció bármilyen módhoz 
hozzárendelhető. Csendes módban a ventilátor 
fordulatszám nem módosítható. 

• A csendes funkció kiválasztása esetén: 
Hűtési üzemmódban: a ventilátor 4. fordulatszám 
fokozatban működik. 10 perccel később, vagy amikor 
a beltéri környezeti hőmérséklet ≤28 °C, a beltéri 
ventilátor 2. fordulatszám fokozatra vagy csendes 
módra kapcsol, a beltéri és a kültéri környezeti 
hőmérséklet, illetve a beállított hőmérséklet 
összevetése alapján.  
 
 

 
Fűtés üzemmódban: a beltéri ventilátor 3. 
fordulatszám fokozatra vagy csendes módra 
kapcsol, a beltéri és a kültéri környezeti 
hőmérséklet, illetve a beállított hőmérséklet 
összevetése alapján. 
Szárítás mód alatti ventilátor állapot: a beltéri 
ventilátor csendes módban működik. Automatikus 
üzemmódban: a beltéri ventilátor automatikus 
csendes módban működik, az aktuális fűtési vagy 
ventilátor módnak megfelelően. 
 
 

 
A WiFi gombbal kapcsolható be a WiFi funkció, ekkor 
megjelenik a WiFi ikon a távirányítón; Tartsa nyomva a 
WiFi gombot 5 másodpercig, és a WiFi funkció kikapcsol, 
a WiFi ikon eltűnik. 
Kikapcsolt állapotban, a MODE (MÓD) és a „WiFi” 
együttes 1 másodperces megnyomásakor a WiFi modul 
visszaáll a gyári alapbeállításra. 

 

MEGJEGYZÉS: 
● A funkció csak bizonyos modelleken elérhető. 

 
 

 
 

Ezzel a gombbal kapcsolja be a beltéri egység kijelző 

világítását. A  ikon eltűnik a távirányítóról. A kijelző 
világítás bekapcsolásához nyomja meg újra a gombot. A 

 ikon ismét megjelenik. 

 

 
Ezzel a gombbal kapcsolható be és indítható el az 
egészség és tisztítás funkció. Amikor egyszer megnyomja 

a gombot a tisztítás funkció indításához, az LCD-n „ ” 
ikon jelenik meg. A gomb másodszori megnyomásával, 
amikor az egészség és tisztítás funkció egyszerre indul, 

az LCD kijelzőn az „ ” és „ ” ikon látható. A gomb 
harmadik megnyomásával, kilép az egyszerre futó 
egészség és tisztítás funkcióból. Amikor negyedszer 
nyomja meg a gombot az egészség funkció indításához, 

az LCD-n „ ” ikon jelenik meg. A fenti eljárás 
megismétléséhez nyomja meg újra a gombot. 

 

MEGJEGYZÉS: 
● A funkció csak bizonyos modelleken elérhető. 

 

 
 

  

gomb 

gomb 

gomb 

gomb 

gomb 
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A gomb megnyomása előhívja a beállított beltéri 
hőmérsékletet, a beltéri környezeti hőmérsékletet vagy a 
kültéri környezeti hőmérséklet a távirányító kijelzőjén. A 
távirányítón a beállítási lehetőségek a következő 
sorrendben ismétlődnek: 

 
 
• Ha a távirányítón a „ ” ikont, vagy a kijelzés nélküli 

lehetőséget választja, a beltéri egységen a beállított 
hőmérséklet látható. 

• Ha a távirányítón a „ ” ikont választja, a beltéri 
egységen a beltéri környezeti hőmérséklet látható. 

• Ha a távirányítón a „ ” ikont választja, a beltéri 
egységen a kültéri környezeti hőmérséklet látható. 

 
MEGJEGYZÉS: 
• A kültéri hőmérséklet kijelzése csak bizonyos 

modelleken elérhető. Ekkor, a beltéri egység  jelet 
kap, miközben a kijelzője a beltéri hőmérsékletet 
mutatja. 

• Az egység kikapcsolásakor visszaáll a beállított 
hőmérséklet kijelzésére, Nincs kijelzés a távirányítón. 

• Kizárólag a dual-8 kijelzővel felszerelt beltéri 
egységgel szerelt modellekre vonatozik. 

• Amikor a beltéri vagy kültéri hőmérséklet kijelzését 
állítja be, a beltéri hőmérséklet visszajelzőn az ennek 
megfelelő hőmérséklet érték jelenik meg, majd 
három-öt másodperc után automatikusan visszaáll a 
beállított hőmérséklet kijelzésére. 

•  
A kombinált gombok 
funkcióinak ismertetése 

 
Energiatakarékos funkció 
Hűtés üzemmódban, a TEMP (HŐMÉRSÉKLET) és a 
CLOCK (ÓRA) gomb együttes megnyomása elindítja 
vagy leállítja az energiatakarékos funkciót. Az 
energiatakarékos funkció elindításakor a távirányítón 
SE felirat jelenik meg, és a légkondicionáló 
automatikusan állítja a hőmérsékletet az eredeti gyári 
beállítások alapján, hogy a legmagasabb szintű 
energia-megtakarítást érje el. A TEMP (HŐM) és a 
CLOCK (ÓRA) ismételt együttes megnyomásával kilép 
az energiatakarékos funkcióból. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEGJEGYZÉS: 
• Energiatakarékos módban a ventilátor beáll 

automatikus fordulatszámra és nem állítható. 

• Energiatakarékos módban a beállított hőmérséklet 
nem módosítható. Nyomja meg a TURBO gombot, 
és a távirányító nm küld jelet. 

• Az alvás funkció és az energiatakarékos funkció 
nem működtethető együtt. Ha hűtés üzemmódban 
állítják be az energiatakarékos funkciót, akkor a 
SLEEP (ALVÁS) gombbal vonható vissza. Ha 
hűtési üzemmódban be van állítva alvás funkció, 
az energiatakarékos funkció indítása törli az alvás 
funkciót. 

 

8 °C-os fűtés funkció 
 
Fűtés üzemmódban, a TEMP (HŐMÉRSÉKLET) és a 
CLOCK (ÓRA) gomb együttes megnyomása elindítja 
vagy leállítja a 8 °C-os fűtés funkciót. A funkció 

indításakor megjelenik a  ikon és a „8 °C” felirat a 

távirányítón, a légkondicionáló pedig a fűtési állapotot 
8 °C-on tartja. A TEMP (HŐMÉRSÉKLET) és a CLOCK 
(ÓRA) gomb újabb együttes megnyomásával kilép a 
8 °C-os fűtés funkcióból. 

 

MEGJEGYZÉS: 
• 8 °C-os fűtés funkciónál a ventilátor beáll 

automatikus fordulatszámra és nem állítható. 

• 8 °C-os fűtés funkciónál a beállított hőmérséklet nem 
módosítható. 

• Nyomja meg a TURBO gombot, és a távirányító nm 
küld jelet. 

• Az alvás funkció és a 8 °C-os fűtés funkció nem 
működtethető együtt. Ha fűtés üzemmódban állítják 
be a 8 °C-os fűtés funkciót, akkor a SLEEP (ALVÁS) 
gombbal vonható vissza. Ha fűtési üzemmódban be 
van állítva alvás funkció, a 8 °C-os fűtés funkció 
indítása törli az alvás funkciót. 

• °F hőmérséklet kijelzés esetén a távirányítón 46 °F 
érték látható. 

 
 

Gyerekzár funkció 
A ▲ és ▼ együttes megnyomásával kapcsolhatja ki és be 
a gyerekzárat. Ha a gyerekzár funkció aktív, a távirányítón 

a  ikon jelenik meg. Ha megpróbálja használni a 

távirányítót, a  ikon háromszor felvillan, anélkül, hogy 
jelet küldene az egységre. 

 

  

nincs kijelzés 

gomb 
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Hőmérséklet kijelzés átváltása 
Kikapcsol állapotban, a ▼és a MODE (MÓD) gombot 
egyszerre megnyomva váltogathat a °C és °F 
mértékegység kijelzés között. 

 
Automatikus tisztítás funkció 
Kikapcsolt állapotban, a MODE (MÓD) és a FAN 
(VENTILÁTOR) együttes, 5 másodperces megnyomásával 
indíthatja el az automatikus tisztítás funkciót. Az 
automatikus tisztítás funkció működése alatt a beltéri 
egység kijelzőjén „CL” jel látható. Az elpárologtató 
automatikus tisztítási folyamata alatt, az egység vagy 
gyorshűtést vagy gyorsfűtést végez. Kiadhat bizonyos zajt, 
amit az áramló folyadék vagy a hőtágulás, illetve 
hidegzsugorodás okoz. A légkondicionáló hideg vagy 
meleg levegőt fújhat ki, ami normál jelenség. A tisztítási 
folyamat alatt, ügyeljen a helyiség megfelelő 
szellőztetésére, hogy ne sérüljön a komfortérzet. 

 

MEGJEGYZÉS: 
• Az automatikus tisztítás funkció kizárólag normál 

környezeti hőmérsékleten működik. Ha a helyiség 
poros, havonta egyszer, ha nem háromhavonta 
kell elvégezni. Az automatikus tisztítás funkció 
elindítása után elhagyhatja a helyiséget. Miután az 
automatikus tisztítás befejeződött, a 
légkondicionáló készenléti állapotba áll. 

 

• A funkció csak bizonyos modelleken elérhető. 
 

 

Elemcsere a távirányítóban 

 

 
 

1. Nyomja meg a távirányító „ ” jelű hátoldalát az ábra 
alapján, majd tolja ki az elemtartó fedelét a nyíl 
irányába. 

2. Cserélje ki két darab, 7-es jelű (AAA, 1,5 V-os) 
szárazelemre, közben ügyeljen a + és - pólusok 
állására. 

3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEGJEGYZÉS: 
• Használat közben a távirányító jeladójával mutasson 

a beltéri egység jelvevő ablakára. 

• A jeladó és a jelvevő közötti távolság nem haladhatja 
meg a 8 métert, és nem lehet akadály a kettő között. 

• A jelet könnyen zavarhatják a helyiségben lévő 
fénycsövek vagy vezeték nélküli telefonok; a 
távirányítónak működés közben a beltéri egység 
közelében kell lennie. 

• Ha cserélni kell az elemet, azonos típusút kell 
berakni. 

• Ha hosszú időn át nem használja a távirányítót, 
vegye ki belőle az elemeket. 

• Ha a távirányító kijelzője össze-vissza jeleket vagy 
egyáltalán semmit nem mutat, cserélje ki az 
elemeket. 

jeladó elem 

eltávolítás 

visszahel
yezés 

elemtartó fedél 
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A szűrő tisztítása 
 
1. Nyissa fel a panelt 

Húzza ki a panelt agy 

adott szögbe, az ábra 

alapján. 

 
 

2. Szerelje ki a szűrőt 

Szerelje ki a szűrőt 

az ábra alapján 

 
 
 

 
 

3. A szűrő tisztítása 
● Portalanítóval vagy vízzel tisztítsa meg a szűrőt. 

● Ha a szűrő nagyon szennyezett, (45 °C alatti 
hőmérsékletű) vízzel tisztítsa ki, majd árnyékos, hűvös 
helyen szárítsa ki. 

 
 
 
 

 

 
 
 

4. Szerelje vissza a szűrőt 
Szerelje vissza a szűrőt, majd szorosan zárja be a panel 

fedelét. 

Tisztítás és karbantartás 

 
A beltéri egység felületének tisztítása 

Amikor a beltéri egység felülete elszennyeződik, javasolt 
puha, száraz vagy nedves ruhával áttörölni. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Helyreállítási tudnivalók 
1. A csomagolóanyagok nagy része újrahasznosítható. 

A megfelelő újrahasznosítási láncban dobja ki azokat. 

2. A légkondicionáló leselejtezése esetén, egyeztessen a 

helyi márkakereskedővel vagy hivatalos szervizzel a 

szabályos hulladékkezelés lehetőségeiről. 

 
 

Hibakód 

Ha a légkondicionáló állapota rendellenes, a beltéri 

egység hőmérséklet kijelzőjén villog a megfelelő hibakód. 

Az alábbi táblázat alapján azonosítsa a hibakódot. 
 

Hibakód Hibaelhárítás 

E1, E5, E6, E8 
H3, H6, U8 

Az egység újraindítása után 
megszüntethető. Ha nem, kérjen 
segítséget képesített szakembertől. 

C5, F0, F1, F2 
Kérjen segítséget képesített 
szakembertől. 

 
VIGYÁZAT! 

Kapcsolja ki a légkondicionálót, és az áramütés-

veszély elkerülése érdekében áramtalanítsa le, mielőtt 

megkezdi a tisztítását. 

Tilos a légkondicionálót vízzel mosni, nehogy 

áramütést okozzon. 

A légkondicionáló illékony folyadékkal nem 

tisztítható! 

Nem használható folyadék, maró hatású tisztítószer a 

készülék tisztítására, tilos vizet vagy más folyadékot 

rálocsolni, mert megrongálhatja a műanyag 

alkatrészeket, de áramütést is okozhat. 

MEGJEGYZÉS  
● Tisztításkor ne távolítsa el a panelt! 

VIGYÁZAT! 

A szűrőt háromhavonta kell tisztítani. Ha az üzemeltetési 

környezet nagyon poros, a tisztítási gyakoriság 
növelhető. 

A szűrő eltávolítása után ne érjen a hűtőbordákhoz, 

nehogy megsérüljön. 

Tilos a szűrőt nyílt lánggal, hajszárítóval szárítani, 
nehogy eldeformálódjon vagy kigyulladjon. 

 MEGJEGYZÉS:  

● Ha más hibakódok jelennek meg, kérjen segítségért 
képesített szakembertől. 

MEGJEGYZÉS: Használati szezon előtt ellenőrzések 

1. Ellenőrizze a légbeömlő és légkiömlő nyílások 

szabad átjárhatóságát. 

2. Ellenőrizze az automata biztosíték, a 

csatlakozódugó és aljzat állapotát. 

3. Ellenőrizze a szűrő tisztaságát. 

4. Ellenőrizze a kültéri egység szerelőkonzoljának 

épségét, esetleges korrózióját. Ha problémát talál, 

forduljon a forgalmazóhoz. 

5. Ellenőrizze a leeresztő cső épségét. 

MEGJEGYZÉS: Használati szezon utáni ellenőrzések 

1. Áramtalanítsa a berendezést. 

2. Tisztítsa meg a szűrőt és a beltéri egység panelét. 

3. Ellenőrizze a kültéri egység szerelőkonzoljának 

épségét, esetleges korrózióját. Ha problémát talál, 

forduljon a forgalmazóhoz. 
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VIGYÁZAT! 

 

▪ Ha az alábbi jelenségek bármelyike előfordul, 
kapcsolja ki a légkondicionálót, és haladéktalanul 
áramtalanítsa, majd kérje a javítást a forgalmazótól 
vagy képesített szakembertől. 

• Az elektromos tápkábel túlmelegedik vagy 
sérült. 

• Rendellenes hang hallható üzem közben. 

• Az automata biztosíték gyakran megszakít. 
• A légkondicionálóból égett szag áramlik. 

• A beltéri egység szivárog. 

▪ Ne javítsa vagy újítsa fel a légkondicionálót saját 
maga. 

▪ A légkondicionáló rendellenes körülmények közötti 
üzemeltetése üzemzavart, áramütést vagy tűzveszélyt 
okozhat. 

Karbantartás előtti ellenőrzések 

Mielőtt karbantartást kérne, ellenőrizze az alábbi tételeket. Ha 
az üzemzavar továbbra sem szűnik meg, forduljon a helyi 
márkakereskedőhöz vagy képesített szakemberhez. 

 

Jelenség Ellenőrzési pontok Megoldás 

A beltéri 
egység nem 
tudja fogadni a 
távirányító 
jelét, vagy a 
távirányító 
nem működik. 

Súlyos interferencia 
lehet (statikus 
elektromosság, 
feszültségingadozás). 

Húzza ki a tápcsatlakozó 
dugót. Kb. 3 perc múlva 
dugja vissza, és kapcsolja 
be újra az egységet. 

A távirányító nincs a 
jelvevő hatósugarán 
belül. 

A jelvevő hatósugara 
8 m. 

Akadály van a kettő 
között. 

Szüntesse meg az 
akadályt. 

A távirányító nem a 
jelvevő ablakára mutat. 

Válassza ki a megfelelő 
szöget, és a távirányítóval 
mutasson a beltéri 
egység vevőablakára. 

A távirányító 
érzékenysége leromlott, 
a kijelző össze-vissza 
mutat, vagy semmit nem 
jelez. 

Ellenőrizze az elemeket. 
Ha az elemek töltése 
alacsony, cserélje ki 
azokat. 

Nincs kijelzés a 
távirányító 
használatakor. 

Ellenőrizze a távirányító 
épségét. Ha igen, 
cserélje ki. 

Fénycső a helyiségben. Vigye a távirányítót 
közelebb a beltéri 
egységhez. Kapcsolja le 
a fénycsövet, és próbálja 
újra. 

A beltéri 
egység nem 
bocsát ki 
levegőt. 

A beltéri egység levegő 
kimenet vagy levegő 
bemenet nyílása 
elzáródott. 

Szüntesse meg a 
dugulást. 

Fűtés üzemmódban, a 
beltéri hőmérséklet 
elérte a beállított 
értéket. 

Miután elérte a beállított 
hőmérsékletet, az 
egység leállítja a levegő 
kifújást. 

A fűtés mód éppen 
bekapcsolt. 

Azért, hogy ne fújjon ki 
hideg levegőt, 
bekapcsolás után a 
beltéri egység néhány 
perces késleltetéssel 
indítja a befúvást, ez 
normál jelenség. 

A légkondicio-
náló nem 
működik 

Áramkimaradás Várjon, amíg 
helyreáll az 
áramellátás. 

Kilazult a 
csatlakozódugó. 

Dugja vissza a dugót. 

Az automata biztosíték 
megszakított vagy 
kiégett egy biztosíték. 

Kérje szakembertől az 
automata biztosíték 
vagy az olvadó 
biztosíték cseréjét. 

Hibás a vezetékezés Kérje a szakembertől a 
cserét. 

Az egységet a leállás 
után azonnal 
újraindították. 

Várjon kb. 3 percet, és 
utána kapcsolja be újra 
az egységet. 

Nem helyes a 
távirányító funkció 
beállítása. 

Állítsa vissza 
alaphelyzetbe a funkciót. 

Ködpára 
távozik a 
beltéri egység 
levegő 
kimenetén. 

Magas a beltéri 
hőmérséklet és 
páratartalom. 

A beltéri levegő gyors 
lehűlése okozza. Egy 
idő után, a beltéri 
hőmérséklettel a 
páratartalom is 
lecsökken, és a 
ködpára eltűnik. 

 

Jelenség Ellenőrzési pontok Megoldás 

Szag-
kibocsátás 

Ha a szag forrása bútor, 
cigaretta stb. 

Szüntesse meg a szag 
forrását. Tisztítsa meg a 
szűrőt. 

A beállított 
hőmérséklet 
nem 
módosítható. 

Lehet, hogy a kért 
hőmérséklet 
meghaladja a beállítási 
tartományt. 

A beállítható 
hőmérséklettartomány: 
16 °C - 30 °C. 

Gyenge a 
hűtés (fűtés) 
hatásfoka. 

Túl alacsony feszültség Várja meg amíg a 
feszültség visszatér a 
normál állapotra. 

Elszennyeződött a 
szűrő. 

Tisztítsa meg a szűrőt. 

A beállított hőmérséklet 
nincs a megfelelő 
tartományban. 

Állítsa a hőmérsékletet a 
megfelelő tartományba. 

Nyitott ajtó és ablak. Zárja be az ajtót és 
ablakot. 

A légkondicio-
náló 
rendellenesen 
működik 

Előfordulhat elektromos 
zavar, például vihar, 
vezeték nélküli 
eszközök stb. 

Áramtalanítsa a 
berendezést, utána 
csatlakoztassa vissza, és 
kapcsolja be újra az 
egységet. 

„Vízátfolyási” 
zaj 

Lehet, hogy a 
légkondicionáló éppen 
ki- vagy bekapcsol. 

A zajt az egységben 
áramló hűtőközeg 
okozza, ami normál 
jelenség. 

Recsegő hang 

Lehet, hogy a 
légkondicionáló éppen 
ki- vagy bekapcsol. 

Ezt a hangot a panel 
vagy a többi alkatrész 
hőmérsékletváltozásából 
adódó tágulása vagy 
zsugorodása miatt fellépő 
súrlódás okozza. 

 

Általános hibajelenségek elemzése 
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 Megjegyzés  
● A telepítést kérje a helyi képviselettől. 
● Tilos minősítés nélküli tápcsatlakozó vezetéket 

használni! 

Telepítési tudnivalók 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Biztonsági előírások az egység telepítésére 
és áthelyezésére vonatkozóan 

 

 
 
 
 
 
 

 
A telepítés eszközei 

 

1.) Vízmérték 
2.) Csavarhúzó 
3.) Ütvefúró 
4.) Fúrószár 
5.) Csőtágító 
6.) Nyomatékkulcs 

7.) Villáskulcs 
8.) Csővágó 
9.) Szivárgásérzékelő 
10.) Vákuumszivattyú 
11.) Nyomásmérő 

12.) Multiméter 
13.) Hatlapú 

imbuszkulcs 
14.) Mérőszalag 

  

VIGYÁZAT! 

Az egység telepítése vagy áthelyezése esetén, 
ügyeljen rá, hogy az előírt hűtőközegen kívül ne 
kerüljön levegő vagy egyéb anyag a hűtőközeg 
körbe. 
A levegő vagy egyéb idegen anyag jelenléte a 
hűtőközeg körben a rendszernyomás 
emelkedéséhez, vagy a kompresszor hibájához, 
ezzel együtt pedig személyi sérüléshez vezethet. 

Az egységet telepítés vagy áthelyezés során, 
tilos az adattáblán feltüntetetttől eltérő vagy 
minősítés nélküli hűtőközeggel feltölteni. 
Különben rendellenes működés, helytelen művelet, 
mechanikai üzemzavar vagy akár súlyos biztonsági 
baleset fordulhat elő. 

 

VIGYÁZAT! 

▪ Ha az egység áthelyezése vagy javítása miatt le 
kell fejteni a hűtőközeget, az egység 
mindenképpen legyen hűtés módban. Utána 
zárja el teljesen a magas nyomású oldal 
szelepét (folyadékszelep). 30-40 másodperccel 
később, teljesen zárja el az alacsony nyomású 
oldal szelepét (gázszelep), majd azonnal állítsa 
le az egységet, és áramtalanítsa. Fontos, hogy 
a hűtőközeg lefejtése nem vehet igénybe 
1 percnél több időt. 
Ha a lefejtés túl sokáig tart, levegő szívódhat be, 
ami a nyomás emelkedéséhez, a kompresszor 
hibájához, végső soron sérüléshez vezethet. 
A hűtőközeg lefejtése során, ügyelni kell rá, 
hogy a folyadékszelep és a gázszelep teljesen 
zárva legyen, és az áramellátást megszakítsák 
a csatlakozó vezeték lekötése előtt. 
Ha úgy indítják el a kompresszort, hogy a szelep 
nyitva van, és a csatlakozó vezetéket még nem 
kötötték vissza, levegő szívódik a rendszerbe, ami 
a nyomás emelkedéséhez, a kompresszor 
hibájához, végső soron sérüléshez vezethet. 
A telepítés során, a kompresszor elindítása 
előtt mindenképpen ellenőrizni kell a 
csatlakozó vezeték stabil bekötését. 
Ha úgy indítják el a kompresszort, hogy a szelep 
nyitva van, és a csatlakozó vezetéket még nem 
kötötték vissza, levegő szívódik a rendszerbe, ami 
a nyomás emelkedéséhez, a kompresszor 
hibájához, végső soron sérüléshez vezethet. 
Tilos az egységet olyan helyre telepíteni, ahol 
fennáll a maró vagy gyúlékony gáz 
szivárgásának veszélye. 
Ha gáz szivárog az egység körül, robbanást vagy 
más balesetet okozhat. 
Tilos hosszabbítót használni az elektromos 
csatlakoztatáshoz. Ha a tápkábel nem elég 
hosszú forduljon a helyi hivatalos 
márkaszervizhez, és kérjen megfelelő 
elektromos vezetéket. A rossz csatlakoztatás 
áramütést vagy tüzet okozhat. 
Az előírt típusú vezetéket használja a beltéri és 
a kültéri egység összekötéséhez. Szorosan 
fogassa be a vezetékeket, hogy a csatlakozó 
kapcsok ne legyenek külső feszültségnek 
kitéve. 
A nem megfelelő teljesítményű elektromos 
vezetékek, a rossz vezeték bekötések és a laza 
csatlakozó kapcsok áramütést vagy tüzet 
okozhatnak. 

   Távolság a faltól 
Legalább 15 cm 

Távolság a faltól 
Legalább 15 cm 

A biztonság megtartása érdekében tartsa 

észben a következő előírásokat. 

Távolság a mennyezettől 
Legalább 15 cm 

Távolság az akadályoktól 
Legalább 300 cm 

Távolság a padlótól 
Legalább 15 cm 
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A telepítési hely kiválasztása Az elektromos bekötés követelményei 

Alapkövetelmények 
Amennyiben az egységet az alábbi helyekre telepítik, 

fennáll az üzemzavar veszélye. Ha elkerülhetetlen, 

egyeztessen a helyi márkakereskedővel: 

1. Erős hőforrás környezetébe, gőzöket, gyúlékony 

vagy robbanó gázokat, illó anyagokat tartalmazó 

levegőjű helyiségbe. 

2. Magas frekvenciát kibocsátó berendezések 

közelébe (pld. hegesztőgép, orvosi műszer). 

3. Tengerpart közeli területre. 

4. Olajos, füstöt levegőjű helyre. 

5. Kénes gázokat tartalmazó levegőjű helyre. 

6. Egyéb különleges körülmények közé. 

7. A készülék nem telepíthető mosodába. 

8. Nm telepíthető instabil vagy mozgó alapszerkezetre 

(például teherjárműbe), vagy maró hatású 

környezetbe (például vegyi üzembe). 

Beltéri egység 
1. Nem lehet akadály a levegő bemenet és levegő 

kimenet környezetében. 

2. Válasszon olyan helyet, ahol a lecsapódó víz 

könnyen elszívódik, és nem érintkezik senkivel. 

3. Válasszon olyan helyet, ahonnan kényelmesen 

csatlakoztatható a kültéri egység, és közel van az 

elektromos csatlakozó aljzat. 

4. Válasszon gyermekek számára nem elérhető helyet. 

5. A telepítési helynek el kell bírnia a beltéri egység 

tömegét, és nem fokozhatja a zajt vagy a rezgést. 

6. A készüléket 2,5 m-rel a padozat fölé kell telepíteni. 

7. Ne telepítse a beltéri egységet közvetlenül 

elektromos készülék fölé. 

8. Fénycsövektől a lehető legtávolabb kell elhelyezni. 

Biztonsági óvintézkedések 
1. Az egység telepítése során, be kell tartani a 

villamos biztonsági előírásokat. 

2. A helyi biztonsági előírásoknak megfelelően, 

kizárólag minősített áramköri megszakító és 

automata biztosíték használható. 

3. Győződjön meg róla, hogy a tápfeszültség megfelel a 

légkondicionálóra előírt értéknek. Ingadozó 

tápfeszültség vagy rossz bekötés vagy üzemzavar. 

A légkondicionáló használatba vétele előtt szerelje fel 

a megfelelő elektromos tápkábelt. 

4. Kösse be szabályosan a fázis, a nulla és föld 

vezetéket a csatlakozó aljzatba. 

5. Mindenképpen szakítsa meg az áramellátást az 

elektromos árammal vagy biztonsággal kapcsolatos 

munkák megkezdése előtt. 

6. A telepítés befejezése előtt tilos áram alá helyezni. 

 

7. Ha a tápkábel sérült, a gyártónak, hivatalos 

márkaszervizének vagy hasonlóképpen szakképzett 

személynek kell kicserélnie, a veszélyek elkerülése 

érdekében. 

8. A hűtőközeg kör felforrósodik, ezért az összekötő 

kábeleket a rézcsőtől távol kell tartani. 

9. A készüléket a nemzeti elektromos bekötési 

szabályozásoknak megfelelően kell telepíteni. 

Földelési előírások 
1. A légkondicionáló első osztályú elektromos 

készülék. Szakembernek kell megfelelően földelnie, 

arra alkalmas földelő eszközzel. Minden esetben 

győződjön meg a hatékony földelésről, ellenkező 

esetben áramütést okozhat. 

2. A légkondicionálóban lévő sárga-zöld vezeték a 

földelő vezeték, amely kizárólag erre a célra 

használható. 

3. A földelő ellenállásnak meg kell felelni a nemzeti 

villamos biztonsági előírásoknak. 

4. A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a csatlakozó 

dugó elérhető helyen legyen. 

5. Egy szakaszoló megszakító kapcsolót kell 

beépíteni, minden póluson legalább 3 mm 

leválasztással, fix huzalozással. 
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A beltéri egység telepítése 
 

1. lépés: 
A telepítési hely kiválasztása 
Javasoljon telepítési helyet az ügyfélnek, majd állapodjon 

meg vele. 
 

 

2. lépés: 
A fali szerelőkonzol felszerelése 

 
 
 
 
 

 
4. lépés: 
Csőkivezetés 

1. Akassza fel a fali szerelőkonzolt a falra; állítsa be 

vízszintes helyzetbe vízmértékkel, majd jelölje ki a 

csavarfuratok helyét a falon. 

2. Fúrja be a csavarfuratokat a falba ütvefúróval (a 

fúrószárnak a műanyag tipli méretéhez kell 

igazodnia), majd üsse be a műanyag tipliket a 

furatokba. 

3. Rögzítse fel a fali szerelőkonzolt a falra a megfelelő 

csavarokkal, majd konzol meghúzogatásával 

ellenőrizze a stabil felfogatást. Ha a műanyag tipli 

kilazul, fúrjon új lyukat az előző közelébe. 

1. A cső kivezethető a jobb, jobb hátsó, bal vagy bal 

hátsó oldalon. 

 
 
 

 
bal hátsó 

 
 
 

2. Ha bal vagy jobb oldali kivezetést választ, vágja ki a 
megfelelő nyíláshelyet a ház aljából. 

bal jobb 

 
 
 
 
 
 
 

 

3. lépés: 
A csőkivezető nyílás megnyitása 

1. Válassza ki a csőkivezető nyílás helyét a kivezető cső 
irányának megfelelően. A csőkivezető nyílásnak egy 
kicsit lejjebb kell lennie a fali konzolnál, ahogy az ábra 
mutatja. 

 

 
2. A felszerelés végeztével, húzza meg a 

szerelőlemezt kézzel, ellenőrizze a stabil felfogatást. 

Az erőelosztásnak az összes csavaron egyenlőnek 

kell lennie. 

3. Nyisson egy Φ55 vagy Φ70 átmérőjű csőkivezető 

nyílást a csőkivezetés kívánt helyén. Az akadálytalan 

leeresztés érdekében, enyhén döntse lefele a 

csőkivezető nyílást a falon belül, hogy a kültéri 

oldalon 5-10°-ban lejtsen. 

 
 

5. lépés: 
A beltéri egység csővezetékének 

csatlakoztatása 

1. Hajtsa rá a csőkötő idomot a megfelelő befogadó 
csőbe. 

2. Húzza meg előzetesen a hollandert kézzel. 
 

 
csőkötő idom hollander cső 

 
 
 

3. Állítsa be a meghúzási nyomatékot az alábbi 
táblázat alapján. Helyezze a villáskulcsot a 
kötőidomra, a nyomatékkulcsot pedig a 
hollanderre. Húzza meg hollandert a 
nyomatékkulccsal. 

 

 
beltéri cső

 MEGJEGYZÉS:  
A fali panel csak illusztrációs célt szolgál, tekintse 
meg a tényleges felszerelést. 

A csavarok számát és kiosztását tekintve, vegye 
figyelembe a tényleges körülményeket. 

villáskulcs 

hollander 

nyomatékkulcs cső 

 MEGJEGYZÉS:  
● Ügyeljen a porvédelemre, és tegye 

meg a megfelelő biztonsági 

intézkedéseket a nyílás 
megnyitásakor. 

Fal 

Fal Faltól mért 

távolság 
fent 150 

mm 
Faltól mért 
távolság 
fent 150 

mm 

Jobb 

Bal 

(Hátsó csőkivezető nyílás) 

(Egyes modelleken) 
(Hátsó csőkivezető nyílás) 

Beltér kültér 

jobb 
jobb 

hátsó 

vágja ki a 
nyílást 
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leeresztő tömlő 

 
 
 
 

szigetelő cső 

     

4. Húzza be a beltéri cső és a csatlakozó cső kötését 

szigetelő csőbe, majd tekerje be szigetelő szalaggal. 7. lépés: 
A beltéri egység elektromos vezetékének 

csatlakoztatása 

 
 
 
 
 

szigetelő cső 

 

6. lépés: 
Leeresztő tömlő beszerelése 

1. Csatlakoztassa a leeresztő tömlőt a beltéri egység 

kivezető csövére. 

 

 

1. Nyissa fel a panelt, vegye ki az elosztófedél csavarját, 

és vegye le a fedelet. 

 
 
 
 
 
 

kivezető 
cső 

 
2. Tekerje be a csőkötést szigetelő 

szalaggal. 

leeresztő tömlő  

elosztófedél 

2. Húzza be az elektromos csatlakozó vezetéket a beltéri 

egység hátulján található kábelbevezető nyíláson, 

majd húzza ki az elején.  

panel 
csava
r 

 MEGJEGYZÉS  
• A beltéri és a kültéri egység összes vezetékét 

szakembernek kell bekötnie. 

• Amennyiben a tápcsatlakozó vezeték hossza nem 

megfelelő, rendeljen újat a beszállítótól. Ne 

hosszabbítsa meg a vezetéket saját maga. 
• Csatlakozó dugóval ellátott egység esetében, a 

telepítést követően a dugónak elérhetőnek kell 

lennie. 
• A dugó és automata biztosíték nélküli 

légkondicionálót a vezetékbe kell becsatlakoztatni. 

Az automata biztosítéknak minden pólust meg kell 

szakítania, és az érintkezők elválási távolságának 

minimum 3 mm-nek kell lennie. 
 

Hatlapú hollander 
anya átmérője 

Meghúzási nyomaték (Nm) 

 15-20 

 30-40 

 45-55 

  

 70-75 

 

 MEGJEGYZÉS:  
• A leeresztő tömlő beltéri részére húzzon szigetelő 

csövet a páralecsapódás megelőzése érdekében. 

• A műanyag tipli nem tartozék. 

leeresztő tömlő 

kivezető cső 

szalag 

kábelbevezető 
nyílás 

elektromos 
csatlakozó vezeték 
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3. Vegye le a vezetékkapcsot; kösse be a vezetéket az 

sorkapocsba szín szerint; húzza meg a csavart majd 

rögzítse az elektromos csatlakozó vezetéket a 

vezeték kapoccsal. 

 

 
 

 
 
 
 

 

4. Helyezze vissza az elosztófedelet, és húzza meg a 
csavarját. 

5. Zárja be a panelt. 

 

csatlakozó cső leeresztő tömlő ragasztószalag 

 
 
 
 

 
beltéri tápkábel 

 

3. Egyenletesen kötegelje össze. 

4. A folyadékcsövet és a gázcsövet külön kell 

kötegelni, a legvégén. 
 

 
 

 

9. lépés: 
A beltéri egység felakasztása 
1. Helyezze az összekötegelt csöveket a fali csőbe, 

majd vezesse át a falnyíláson. 

2. Akassza fel a beltéri egységet a fali szerelő 

konzolra. 

3. Töltse ki a csövek és a falnyílás közötti hézagokat 

tömítőgumival. 

4. Rögzítse a fali csövet. 
5. Ellenőrizze a beltéri egység stabil felrögzítését és 

felfekvését a falra. 

 

8. lépés: 
A csövek összepántolása 

1. Kötözze össze a csatlakozó vezetéket, az elektromos 

kábelt a pánttal. 

 

2. Az összepántozáskor hagyjon rá egy bizonyos 

hosszúságú leeresztő tömlőt és elektromos vezetéket 

a felszereléshez. Ha valamilyen szögben végzi az 

összekötést, különítse el a beltéri elektromos 

vezetéket, majd a leeresztő tömlőt. 

 

 MEGJEGYZÉS  
● Az elektromos és a jelvezeték nem keresztezheti 

egymást, nem tekeredhet össze. 

● A leeresztő tömlőnek egyenesnek kell lennie, nem 
lehet alul meghajolva. 

 MEGJEGYZÉS  
● Ne hajlítsa meg túlzottan a leeresztő tömlőt, nehogy 

elduguljon. 

 MEGJEGYZÉS  
● Az elosztótábla csak tájékoztató jellegű, tekintse 

meg a tényleges táblát. 

kék fekete barna sárga-
zöld 

Beltéri egység bekötése 

beltéri 
egység 

beltéri egység és kültéri 
egység elektromos 
tápkábele 

gázcső 

pánt 
folyadékcső 

leeresztő 
tömlő 

beltér kültér 

tömítő gumi 
fali cső 

felső kampó 

fali szerelő konzol 
alsó horga 
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Tesztelés és üzemeltetés 

Telepítést követő ellenőrzés 
 

● A telepítést követően az alábbi szempontok alapján 

végezze el az ellenőrzést. 

Ellenőrzési tételek Lehetséges üzemzavar 

Az egység stabil 
felszerelése 

Az egység leeshet, rázkódhat 
vagy zajos lehet. 

A hűtőközeg szivárgás 
teszt elvégzése 

Elégtelen hűtő (fűtő) 
teljesítményt és árampazarlást 
okozhat. 

A csővezeték megfelelő 
szigetelése 

Páralecsapódást és 
vízcsepegést okozhat. 

Megfelelő vízelvezetés 
Páralecsapódást és 
vízcsepegést okozhat. 

A hálózati áramellátás 
feszültsége megfelel az 
adattáblán feltüntetettnek. 

Üzemzavart okozhat vagy 
károsítja az alkatrészeket. 

Az elektromos 
vezetékezés és 
csővezeték szabályos 
beszerelése. 

Üzemzavart okozhat vagy 
károsítja az alkatrészeket. 

Az egység 
biztonságos földelése 

Áramszivárgást okozhat. 

A specifikációknak 
megfelelő elektromos 
tápkábel 

Üzemzavart okozhat vagy 
károsítja az alkatrészeket. 

Akadály a levegő bemenet 
és kimenet útjában. 

Elégtelen hűtő (fűtő) 
teljesítményt és árampazarlást 
okozhat. 

A telepítés alatt keletkezett 
por és törmelék 
eltávolítása. 

Üzemzavart okozhat vagy 
károsítja az alkatrészeket. 

A csatlakozó vezeték 
gázszelepe és a 
folyadékszelepe teljes 
kinyitása. 

Elégtelen hűtő (fűtő) 
teljesítményt okozhat. 

A be- és kilépő csővezeték 
nyílásának eltakarása. 

Elégtelen hűtő (fűtő) 
teljesítményt és 
árampazarlást okozhat. 

 
Tesztüzem 

1. A tesztüzem előkészítése 
● Az ügyfél átveszi a légkondicionálót. 

● Adja meg a légkondicionáló fontos tudnivalóit az 

ügyfélnek. 

2. A tesztüzem menete 

● Helyezze áram alá az egységet, és a távirányító 

ON/OFF gombjával kezdje meg a működtetést. 

● A MODE (MÓD) gombbal válassza ki az AUTO, 

HŰTÉS, SZÁRÍTÁS, VENTILÁTOR és végül a 

FŰTÉS módot, és ellenőrizze szabályos 

működésüket. 
● Ha a környezeti hőmérséklet 16 °C alatt van a 

légkondicionáló nem indul el hűtés módban. 
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Csatlakozó vezeték kialakítása 
R32 hűtőközeg utántöltés mennyisége 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A csőtágítás menete 
 

 
A: Vágja le a csövet 
● Ellenőrizze a cső hosszát a beltéri és kültéri egység 

távolsága alapján. 

● Vágja le a szükséges csövet csővágóval. 

 
   

ferde egyenetlen sorjás 
cső 

 
 

csővágó 

 MEGJEGYZÉS  
A rossz csőtágítás a hűtőközeg-szivárgás leggyakoribb 

oka. Az alábbi lépések szerint végezze el a csőtágítást: 
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1. A csatlakozó vezeték standard hossza: 5 m, 7,5 m, 

8 m 

2. A csatlakozó vezeték minimális hossza. 

Az alapkivitelben 5 m-es csatlakozó vezetékkel 

szerelt egységek esetében, nincs korlát a csatlakozó 

vezeték minimális hosszára nézve. Az alapkivitelben 

7,5 - 8 m csatlakozócsővel szerelt egységek 

esetében a csatlakozócső minimális hossza 3 m. 

3. A csatlakozó vezeték maximális hosszát az alábbi 
táblázat mutatja. 

A csatlakozó vezeték maximális hossza 

Hűtőteljesítmény 
Csatlakozó vezeték 
max. hossza (m) 

5000 Btu/h (1465 W) 15 

7000 Btu/h (2051 W) 15 

9000 Btu/h (2637 W) 15 

12000 Btu/h (3516 W) 20 

18000 Btu/h (5274 W) 25 

24000 Btu/h (7032 W) 25 

28000 Btu/h (8204 W) 30 

36000 Btu/h (10548 W) 30 

42000 Btu/h (12306 W) 30 

48000 Btu/h (14064 W) 30 

4. A hűtőközeg olaj és a hűtőközeg töltet utántöltési 

mennyiségének kiszámítási módja a csatlakozó 

vezeték meghosszabbítását követően; 

Miután a csatlakozó vezetéket 10 m-re 

hosszabbították az alapkivitelű hosszról, további 5 ml 

hűtőközeg olajjal kell számolni a csatlakozó vezeték 

minden további 5 méterére. 

A hűtőközeg töltet utántöltési mennyiségének 

kiszámítása (a folyadékcső alapján): 

(1) Kiegészítő hűtőközeg töltet mennyiség = 

folyadékcső meghosszabbítása x méterenkénti 

hűtőközeg utántöltési mennyiség 

(2) Az alapkivitelű cső hosszából kiindulva a 

táblázatban megadottaknak megfelelő 

mennyiségű hűtőközeget kell betölteni. A 

méterenkénti kiegészítő hűtőközeg töltet 

mennyisége a folyadékcső átmérőjétől függően 

változik. 

Lásd a táblázatot. 

 

 MEGJEGYZÉS  
A hűtőközeg utántöltés táblázatban szereplő 

mennyiségei csak ajánlott, nem kötelező értékek. 
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B: A sorja eltávolítása 

• Távolítsa el a sorját reszelővel, de vigyázzon, hogy a 

reszelék kerüljön be a csőbe  

 

C: Megfelelő szigetelő cső felhelyezése 

 

D: Hollander felhelyezése 

• Távolítsa el a hollandert a beltéri összekötő vezeték és 
kültéri szelep közül, és helyezze fel 
a csőre.  

 

 

 

E: Csonk kitágítása 

• Tágítsa ki a csonkot csőtágítóval.  

 

 

 

Külső átmérő 

(mm) 

A(mm) 

Max Min 

Φ6 - 6,35 (1/4")  1,3 0,7 

Φ9 - 9,52 (3/8") 1,6 1,0 

Φ12-12,7 (1/2") 1,8 1,0 

Φ15,8-16 (5/8") 2,4 2,2 

F: Átvizsgálás 
• A tágított csonk minőségének ellenőrzése. Ha bármilyen 

hiba észlelhető, végezze el úja a csonk tágítását a fenti 
lépések szerint. 

 

 

Üzemi hőmérséklettartomány 

 
Beltéri oldal 
DB/WB(°C) 

Kültéri oldal 
DB/WB(°C) 

Maximum 
hűtés 32/23 43/26 

Maximális 
fűtés 

27/- 24/18 

 

 

 

 MEGJEGYZÉS  

• Az „A” az átmérőtől függően eltérő, keresse ki az 

alábbi táblázatból. 

 MEGJEGYZÉS  
● Az üzemi hőmérséklettartomány (külső hőmérséklet) 

alacsony hőmérsékletű, csak hűtő egységeken 
-15 °C - 43 °C; alacsony hőmérsékletű hőszivattyúk 
esetén -22 °C - 43 °C. 

lefele 

csőcsatlakozás 

cső 

reszelő 

cső 

keményfém 
öntvény 

tágító 

cső 

sima felület 

elégtelen tágítás 

ferde sérült felület 
repedés egyenetlen 

vastagság 

egyenlő hossz 
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Szerelői utasítás 

● A következő ellenőrzéseket gyúlékony gázzal feltöltött 
rendszeren kell elvégezni: 

– A töltet mennyisége megfelel a helyiség méretének, 

ahova a hűtőközeget tartalmazó részegységeket 

telepítették; 

– A szellőztető berendezés és a kilépő nyílások 

megfelelően működnek, nincsenek elzárva; 

– Közvetett hűtőközeg-kör alkalmazása esetén, a 

másodlagos körben ellenőrizni kell a hűtőközeg jelenlétét; 

– A berendezés jelölései továbbra is láthatók és 

olvashatók. Az olvashatatlanná vált jelzéseket, jelöléseket 

ki kell cserélni; 

– A hűtőközeg vezetékek és alkatrészek olyan helyre 

vannak felszerelve, ahol valószínűtlen, hogy a hűtőközeget 

tartalmazó alkatrészek korrodáló hatású anyagnak 

legyenek kitéve, kivéve, ha az alkatrészek olyan anyagból 

készültek, melyek vagy önmagukban is ellenállnak a 

korróziónak, vagy megfelelő védelemmel vannak ellátva az 

ilyen jellegű korrózióval szemben. 

● Az elektromos alkatrészek javítási és karbantartási 
eljárásának részét képezi a kiinduló biztonsági ellenőrzés 
és alkatrész átvizsgálás. A biztonságot veszélyeztető hiba 
esetén, a rendszer nem csatlakoztatható az áramellátásra, 
amíg nem oldják meg kielégítően a hibát. Ha a hiba nem 
javítható azonnal, de az üzemeltetést folytatni kellene, 
alkalmas átmeneti megoldást kell találni. Erről tájékoztatni 
kell a berendezés tulajdonosát és az érintett feleket. 

● A kiinduló biztonsági ellenőrzés elemei: 

– a kondenzátorok kisütése: ezt biztonságos módon, a 

szikraképződés elkerülésével kell elvégezni; 

– nincsenek szabadon álló, áram alatt lévő elektromos 

alkatrészek, vezetékek a rendszer feltöltése, lefejtése vagy 

tisztítása során; 

– a földelés folytonossága. 

● Hűtőközeg jelenlétének ellenőrzése 

A területet arra alkalmas hűtőközeg-érzékelővel kell 

ellenőrizni a munka megkezdése előtt és alatt, hogy a 

szerelők tisztában legyenek a potenciálisan mérgező vagy 

gyúlékony levegő jelenlétével. Gondoskodni kell róla, hogy 

szivárgásérzékelő berendezés minden szóban forgó 

hűtőközeg ellenőrzésére alkalmas legyen, azaz nem 

szikraképző, kellően tömített és gyújtószikra-mentes. 

● Tűzoltó készülékek rendelkezésre állása 

Ha hőkibocsátással járó munkát kell végezni a 

hűtőközeget tartalmazó berendezésen vagy kapcsolódó 

alkatrészein, megfelelő tűzoltó készüléket kell biztosítani 

kellő elérhető távolságban. Legyen porral oltó vagy CO2 

töltetű tűzoltó készülék a töltőterület közelében. 

• Szellőző terület 

A rendszer megbontása vagy hőkibocsátással járó munka 

megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy a helyszín 

a szabadban van, megfelelően szellőző. A szellőztetés 

megfelelő mértékét a munkavégzés teljes időtartama alatt 

biztosítani kell. A szellőztetésnek biztonságosan kell 

szétoszlatnia a kiszabaduló hűtőközeget, lehetőség szerint 

a szabadba való kijuttatással. 

● A hűtőközeget tartalmazó berendezés ellenőrzései 
Elektromos alkatrészek cseréje esetén, a célra 

alkalmasnak kell lenniük, a megfelelő specifikációkkal. 

Minden esetben a gyártó karbantartási és szerviz előírásai 

szerint kell eljárni. Kérdés esetén, kérjen segítséget a 

gyártó műszaki részlegétől. 

● Az elektromos eszközök ellenőrzése 

– a kondenzátorok kisütése: ezt biztonságos módon, a 

szikraképződés elkerülésével kell elvégezni; 

– nincsenek szabadon álló, áram alatt lévő elektromos 

alkatrészek, vezetékek a rendszer feltöltése, lefejtése vagy 

tisztítása során. 

● Tömített alkatrészek javítása 
Tömített alkatrészek javítása esetén, a javított berendezés 

teljes áramellátását le kell választani a tömített burkolatok 

eltávolítását megelőzően stb. Ha a javítás alatt álló 

berendezésnek mindenképpen áram alatt kell maradnia, 

egy folyamatos üzemű szivárgásérzékelőt kell elhelyezni a 

legkritikusabb pontra, hogy figyelmeztessen az esetleges 

vészhelyzetekre. 

Különös figyelmet kell fordítani arra az elektromos 

alkatrészeken végzett munka során, hogy az egység ne 

módosuljon olyan módon, amely rontja az érintésvédelem 

szintjét. Ebbe beletartoznak a sérül vezetékek, túl nagy 

számú bekötés, az eredeti specifikációktól eltérően 

kialakított sorkapocs, sérült tömítések, szabálytalanul 

beszerelt tömszelencék stb. 

– Gondoskodni kell a készülék szabályos felfogatásáról. 

– Ügyelni kell rá, hogy a tömítések, tömítőanyagok ne 

öregedjenek el olyan mértékben, amely már nem látja el a 

gyúlékony levegő bejutása elleni védelmet. Kizárólag a 

gyártó által előírt cserealkatrészek használhatók. 

MEGJEGYZÉS: A szilikon tömítőanyagok használata 

ronthatja egyes szivárgásérzékelő berendezések 

hatékonyságát. A gyújtószikra-mentes részegységeket 

nem kell leválasztani a rajtuk végzett munka előtt. 
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Szerelői utasítás 

● Gyújtószikra-mentes alkatrészek javítása 

Ne adjon állandó induktív vagy kapacitív terhelést az 
áramkörökre, amíg nem győződött meg róla, hogy az nem 
haladja meg a használatban lévő berendezésre 
megengedett feszültséget és áramerősséget. 
Kizárólag a gyújtószikra-mentes alkatrészek lehetnek 
áram alatt a munkavégzés során, gyúlékony levegő 
jelenlétében is. A testberendezésnek a megfelelő 
méretezésűnek kell lennie. 
Az alkatrészek kizárólag a gyártó által előírtra cserélhetők. 
Más alkatrészek a hűtőközeg meggyulladását okozhatják 
a levegőben szivárgás esetén. 

● Kábelezés 

Ellenőrizze a kábelezés kopását, korrózióját, a rá gyakorolt 
túlzott nyomást, rezgést, éles széleket vagy minden más 
kedvezőtlen környezeti tényezőt. Az ellenőrzésnek ki kell 
terjednie az elöregedés hatásaira vagy a kompresszorból 
és a ventilátorból származó folyamatos rezgésre. 

● Gyúlékony hűtőközegek érzékelése 

Szigorúan tilos potenciális gyújtóforrást használni a 
hűtőközeg szivárgás keresésére vagy érzékelésére. 
Halogén lámpa (vagy bármely más nyílt lánggal működő 
detektor) nem használható. 

● A szivárgásérzékelés módszerei 

Szivárgásérzékelő folyadékok a legtöbb hűtőközeg 
esetében használhatók, viszont a klórtartalmú 
mosószereket kerülni kell, mivel a klór reakcióba léphet a 
hűtőközeggel és korrodálhatja a rézcsöveket. 

● Leszerelés 

Az eljárás elvégzése előtt, elengedhetetlen, hogy a szerelő 
maradéktalanul megismerje a berendezést és jellemzőit. 
Ajánlott jó gyakorlat a teljes hűtőközeg töltet biztonságos 
lefejtése. A feladat elvégzése előtt, olaj és hűtőközeg 
mintát kell venni, amennyiben analizálni kell a kinyert 
hűtőközeget az újrafelhasználás előtt. Fontos, hogy az 
áramellátás rendelkezésre álljon a feladat megkezdése 
előtt. 

a) Meg kell ismerni a berendezést és működését. 

b) A rendszert elektromosan le kell választani. 

c) Az eljárás megkezdése előtt, ellenőrizze az alábbiakat: 

– rendelkezésre áll mechanikus kezelőeszköz, 
szükség esetén, a hűtőközeg palackok kezeléséhez; 

– minden szükséges egyéni védőfelszerelés 
rendelkezésre áll, és szabályosan használják azokat; 

– a visszanyerési (lefejtési) folyamatot mindenkor 
hozzáértő személy felügyeli; 

– a lefejtő berendezés és a palackok megfelelnek a 
vonatkozó szabványoknak. 

d) Ha lehet, szivattyúzza le a hűtőközeg rendszert. 

e) Ha nem vákuumozható, használjon olyan csőelosztót, 
amellyel a hűtőközeg a rendszer különböző pontjaiból 
vonható ki. 

f) Győződjön meg róla, hogy a palack a mérlegen van, 
mielőtt megkezdi a lefejtést. 

g) Indítsa el a lefejtő berendezést a gyártói utasításoknak 
megfelelően. 

h) Ne töltse túl a palackokat. (A folyadéktöltet legfeljebb 
80%-a.) 

i) Ne lépje túl a palack maximálisan megengedett üzemi 
nyomását. 

j) Miután a palackokat szabályosan megtöltötte, és a 
folyamat befejeződött, fontos, hogy azonnal távolítsa el a 
palackokat és a berendezést a helyszínről, és az egység 
összes leválasztó szelepét zárja el. 

k) A lefejtett hűtőközeg kizárólag tisztítás és ellenőrzés 
után használható fel más hűtőközeg rendszerben. 

● Megjelölés 
A berendezésen fel kell tüntetni, hogy üzemen kívül 
helyezték és a hűtőközeget eltávolították belőle. A címkét 
dátummal aláírással kell ellátni. A gyúlékony hűtőközeget 
tartalmazó készülékek esetében gondoskodni kell olyan 
jelölőcímkéről, amely jelzi, hogy gyúlékony hűtőközeget 
tartalmazó berendezés. 

● Visszanyerés 
Amennyiben a hűtőközeget akár szerviz, akár leselejtezés 
miatt le kell fejteni a rendszerből, tanácsos a legjobb 
gyakorlatot követni az összes hűtőközeg biztonságos 
eltávolítása érdekében. 
Amikor a hűtőközeget palackokba kell betölteni, ügyelje rá, 
hogy kizárólag a megfelelő hűtőközeg visszagyűjtő 
palackokat használja. Gondoskodjon a rendszer teljes 
töltetének tárolására elegendő számú palackról. Minden 
felhasznált palacknak kifejezetten hűtőközeg 
visszanyerésére készült palacknak kell lennie, az adott 
hűtőközeghez felcímkézve (vagyis speciális, hűtőközeg 
visszanyerő palackoknak). A palackokon lennie kell 
szabályos üzemképes állapotban lévő nyomáscsökkentő 
és hozzá tartozó elzáró szelepnek. Az üres visszanyerő 
palackokat ki kell szellőztetni, és lehetőség szerint fel kell 
melegíteni a lefejtés megkezdése előtt. 
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Szerelői utasítás 

A lefejtő berendezésnek szabályos üzemképes állapotban 
kell lennie, a hozzájuk tartozó kezelési utasításokkal 
kiegészítve, kezelési utasításaival kiegészítve, illetve a 
berendezésnek alkalmasak kell lennie az adott 
hűtőközegek, amennyiben kell, gyúlékony hűtőközegek 
visszanyerésére. Ezen felül, egy kalibrált súlymérleg 
készletnek is rendelkezésre kell állnia, üzemképes 
állapotban. A tömlőket ki kell egészíteni egy jó állapotban 
lévő, szivárgásmentes leválasztó csatlakozóval. A lefejtő 
berendezés használata előtt, ellenőrizze annak kielégítő 
üzemképes állapotát, megfelelő karbantartását, és a 
kapcsolódó elektromos részegységek szigetelését, mely 
megelőzi a tűz keletkezését a hűtőközeg esetleges 
kiszökése során. Ha kérdés merül fel, forduljon a 
gyártóhoz. 
A visszanyert hűtőközeget annak beszállítójához kell 

visszajuttatni, a megfelelő visszanyerő palackban és a 

vonatkozó hulladék leadási szállítólevéllel kísérve. Ne 

keverje a hűtőközegeket a visszanyerő egységekben, 

különös tekintettel a palackokra. 

Ha a kompresszorokat vagy a kompresszorolajat el kell 

távolítani, ügyeljen rá, hogy elfogadható szintig kiürítette 

azokat, annak érdekében, hogy ne maradjon gyúlékony 

hűtőközeg a kenőanyagban. Teljes leürítést el kell végezni 

azelőtt, hogy a kompresszort visszajuttatják a 

beszállítóhoz. Kizárólag a kompresszorház elektromos 

fűtése használható a folyamat felgyorsítására. Miután az 

olaj kifolyt a rendszerből, biztonságosan el kell szállítani. 
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