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Ez a jel azt mutatja, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási 

hulladékkal együtt kezelni. Hogy megakadályozza az esetleges károsodását a 

környezetének, vagy az emberi egészségnek a nem megfelelő hulladékkezeléssel, 

ezért inkább támogassa az újrahasznosítást lehetőségét. Juttassa vissza a használt 

készüléket a vásárlás helyére, vagy az újrahasznosítható begyűjtő rendszerek 

telephelyére. Így védheti a környezetét. 

A készülék R32 üvegházhatású gázt tartalmaz (0,35kg), GWP: 675 

0,27t Co2-ben kifejezve. Hermetikusan lezárva 

Az útmutatóban lévő képek illusztrációk, bizonyos funkciók opcionálisak. 
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A hűtőközeg 

 Hogy a légkondicionáló megfelelően működjön, egy speciális hűtőközeg kering a a 

rendszerben. Az alkalmazott hűtőközeg a fluorid tartalmú R32, amely speciálisan tisztított. 

A hűtőközeg gyúlékony és szagtalan. Továbbá, bizonyos feltételek mellett be is robbanhat. 

De a hűtőközeg tűzveszélyessége nagyon alacsony. Csak tűz tudja belobbantani. 

 Összehasonlítva a hagyományos hűtőközegekkel, az R32 nem szennyezett, nem károsítja az 

ózont. Az üvegházhatásra sincs annyira befolyással. Az R32.nek nagyon jók a 

termodinamikai tulajdonságai, ezért nagyon hatékony és magas energiájú. Ezért a termék 

kevesebb gázzal van feltöltve. 

FIGYELMEZTETÉS 

Csak a gyártó által javasolt eszközökkel tisztítsa és olvassza le a készüléket. Javítás esetén 

forduljon a legközelebbi hivatalos szervizhez. Szakképzetlen ember általi javítás veszélyes 

lehet! A készüléket csak olyan helyen tárolja, ahol nincs folyamatos hőforrás (nyílt láng, 

működő gáz vagy elektromos fűtőtest). Ne szúrja ki vagy égesse meg a készüléket! 

A készüléket csak 4m2-nél nagyobb szobába lehet telepíteni és üzemeltetni. 

A készülék a gyúlékony R32 gázzal van feltöltve. Javításkor szigorúan kövesse a gyártói 

utasításokat. Figyeljen rá, hogy a gáz szagtalan. Olvassa el a szakszerviz utasítását. 

Működési környezet 

 A klíma 16°C ~ 35°C között üzemelhet. 

 A készülék csak beltéri használatra való. 

 A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a konnektor könnyen hozzáférhető legyen. 

 A készülék csak otthoni használatra való, nem kereskedelmi vagy ipari célokra. 

 A készülék körül legalább 30cm szabad helyet kell hagyni minden irányban. 

 Ne használja a készüléket párás környezetben. 

 Ne tegyen semmilyen tárgyat a levegő ki/beáramló nyílásainak közelébe. 

 Használat közben csukja be az ajtókat, ablakokat a hatékonyabb hűtés érdekében. 

 Kérjük tegye a készüléket sima és lapos felületre, hogy elkerüljük a zaj és vibráció 

kialakulását. 

 A készülék görgőkkel van felszerelve, melyek a sima lapos felületen gördülnek 

könnyedén. 

 Tilos megdönteni, vagy fejre fordítani a készüléket. Tilos napfénynek kitenni. 

Biztonsági tanácsok 

 Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik 

fizikailag, szellemileg vagy mentálisan csökkentett képességűek, hacsak nem kaptak 

útmutatást a készülék használatára, illetve felügyelet mellett használják. A gyermekek 

nem játszhatnak a készülékkel! A tisztítást és a karbantartást gyerekek csak felügyelet 

mellett végezhetik! 

 Működtetés előtt győződjön meg róla, hogy a hálózati feltételek megfelelőek. 

 Tisztítás vagy karbantartás előtt kapcsolja ki a légkondicionálót és húzza ki a 

konnektorból. 

 Ellenőrizze, hogy a tápkábelt egy nehéz tárgy nem nyomta-e össze. 
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 A tápkábelt mindig húzza ki a konnektorból, ha a készüléket áthelyezi. 

 Vizes kézzel ne nyúljon a tápkábelhez. 

 Mindig földelt elektromos hálózatot használjon. 

 Ha a tápkábel sérült, akkor a hivatalos szerviz szakértői cseréljék ki, különben baleset 

érheti. 

 A tápkábelt sérülését csak szakszerviz, vagy hozzá értő szakember javíthatja 

 Ha a normálistól eltérő jelenséget tapasztal működés közben (pl.: égett szag), akkor 

azonnal kapcsolja ki a készüléket, áramtalanítsa, és vegye fel a kapcsolatot a szervizzel 

 Felügyelet nélkül ne használja a készüléket. Ilyenkor kapcsolja ki és áramtalanítsa. 

 Ne locsoljon vagy öntsön vizet a készülékbe. Ilyenkor rövidzárlat vagy meghibásodás 

történhet. 

 Ha a vízelvezető csövet használjuk, a környezet hőmérséklete nem lehet kisebb, mint 0 

fok. Különben befagy, és víz kerülhet a készülékbe. 

 Működő fűtőberendezés mellett tilos a klíma használata 

 Tartsa távol a készüléket a tűzforrásoktól és a gyúlékony, robbanó anyagoktól 

 Felügyelet nélkül a gyerekek és a fogyatékkal élő személyek nem használhatják a mobil 

klímaberendezést 

 A gyerekek nem játszhatnak vele és nem mászhatnak a készülék tetejére 

 Ne tegyen a klímára, vagy a klímát ne helyezze csöpögő tárgyak alá 

 Ne kezdje el javítani, vagy szedje szét a készüléket. ezt bízza szakemberre! 

 Tilos bármilyen idegen testet a készülékbe helyezni 

 Ne használjon hosszabbító kábelt. 

Alkatrészek nevei 
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Megjegyzés: A hő kivezető csőre és a többi szerelési alkatrészre figyeljen, ne dobja ki őket a 

dobozzal együtt! 

Vezérlőpanel bemutatása 

 
Megjegyzés: 

 Miután a készüléket áram alá helyezte, a készülék hangot ad ki, csak utána tudja használni 

a vezérlő pultot 

 A bekapcsolás után az a gomb ad hangot, amelyiket benyomta, és a kijelző világítani is 

fog 

 Kikapcsolás után a kijelzőn nem jelenik meg semmi. Bekapcsoláskor a kijelzőn a 

beállított hőmérséklet jelenik meg a hűtés módban egészen addig, amíg más módba nem 

kapcsol. 

1. On/Off gomb 

Nyomja meg egyszer a készülék bekapcsolásához, még egyszer annak kikapcsolásához. 
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2. + / - gombok 

Hűtés módban a hőmérsékletet tudja állítani ezekkel a gombokkal le és fel. Az alábbi 

tartományban tudja beállítani az értékeket: 16°C ~ 30°C. Automata, párátlanító vagy ventilátor 

módban ezek a gombok nem használhatóak. 

3. MODE gomb 

A gomb lenyomásával választhat a következő módok között: 

Hűtés > Párátlanítás > Ventilátor 

Hűtés: Ebben a módban a hűtés jelző világít. A kijelző a beállított hőmérsékleti értéket mutatja. 

Az érték 16-30 C fok között lehet. 

Párátlanítás: Ebben a módban a szárítás jelző világít. A kijelzőn nincs semmi. 

Ventilátor: Ebben a módban csak a ventilátor működik. A ventilátor jelző világít. A kijelzőn 

nincs semmi. 

4. FAN gomb 

Ezzel a gombbal tudja beállítani a ventilátor sebességét: LOW(alacsony) > MED(közepes) > 

HIGH(magas) > AUTO 

5. TIMER gomb 

A gomb megnyomásával az időzítő mód bekapcsol. A „+/-„ gombokkal tudja az időt beállítani. 

A gombokkal 0-10 órás időintervallumot tud beállítani, fél óránkénti léptetéssel, míg 10 órán 

felül óránkénti léptetéssel tudja beállítani az időzítést. Az időzítő beállítása után, ha 5 

másodpercig nem történik semmi, akkor a kijelzőn a beállított hőmérséklet jelenik meg. Az 

időzítő bekapcsolásakor a gomb feletti jelző világít. Az időzítő újbóli lenyomásával törölheti a 

beállított értéket. 

6. SLEEP gomb 

A gomb megnyomásával az alvó módba lép.  Hűtési módban állítja be az alvás funkciót, akkor a 

hőmérséklet először 1 órán belül 1 C fokot emelkedik, majd 2 órán belül 2 C fokot a beállított 

hőfokhoz képest. Ez a mód nem működik szárítás, ventilátor és automatikus módban. Ha az 

alvás funkció bekapcsol, a gomb feletti jelző világít. 
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Gombok a távirányítón 

 

A kijelzőn lévő ikonok bemutatása 
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A távirányító gombjainak bemutatása 

Megjegyzés: 

 Ez egy univerzális távirányító mely több fajta klíma modellhez használható. Ebből 

kifolyólag vannak funkciók melyek nem érhetők el egyes modelleknél. Ha ilyen gombot 

megnyom, akkor nem fog történni a semmi, a készülék tovább üzemel az eredeti módban. 

 Miután áram alá került, a légkondi kiad egy hangot. A működési jelzőfény piros, ON-ra 

vált. Ez követően használhatja a berendezést a távirányítóval. 

 Bekapcsolt állapotban ha megnyom egy gombot, akkor felvillan a ikon, illetve kiad 

egy hangot is a készülék, hogy vette a jelet. 

 Kikapcsolt állapotban a távirányítón a hőfok és az idő jelenik meg (ha bekapcsoló időzítő, 

kikapcsoló időzítő vagy háttérfény funkciók be vannak állítva, akkor az ezeknek megfelelő 

ikon is látszik.) Bekapcsolt állapotban a megfelelő funkció ikonja jelenik még meg. 

1. ON/OFF gomb 

Nyomja ezt a gombot a készülék bekapcsolásához, az újbóli megnyomásával pedig kikapcsol. 

2. MODE gomb 

Nyomja a gombot a kívánt üzemmód kiválasztásához: 

 

 Hűtés módban elkezd hűteni a készülék. A + és – gombokkal beállíthatja a kívánt hőfokot, a 

FAN gombbal a ventilátor sebességét. 

 Párátlanító módban a készülék lassú sebességgel üzemel. Ebben a módban a ventilátor 

sebességét nem tudja állítani. 

 Ventilátor módban csak a ventilátor üzemel. A sebességet a FAN gombbal tudja állítani. 

3. + / – gomb 

 Minden egyes gombnyomás után 1°C-al tudja növelni vagy csökkenteni a hőfokot. Ha 

legalább 2 másodpercig nyomva tartja a gombot, akkor elkezd gyorsabban váltani, ha eléri a 

kívánt hőfokot, akkor engedje fel a gombot. A beltéri egységen lévő hőfok indikátor is e 

szerint fog átállni. (Automata módban nem lehet a hőfokot állítani) 

 Időzítő módokban, vagy óra beállításakor ezekkel a gombokkal tudja az időt beállítani 

(részletekért lsd. TIMER gomb) 

4. FAN gomb 

Nyomja meg a gombot az Auto, Alacsony, Közepes, Magas sebességek közti váltáshoz. 

 

Megjegyzés:  

 AUTO sebességnél a készülék a környezeti hőmérsékletnek megfelelő sebességet állít be. 

 Párátlanító módban a ventilátor alacsony sebességi fokozatban üzemel. 

5. X-FAN gomb 

Nyomja meg a gombot Hűtés vagy Párátlanítás üzemmódban, az X-FAN felirat jelenik meg. 

Nyomja meg újra, és akkor ez a funkció kikapcsol. 
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Megjegyzés: 

Ha aktív ez a funkció és kikapcsolja a készüléket, akkor a ventilátor alacsony sebességgel 

üzemelni fog még egy ideig, hogy kitisztítsa a készülék belsejéből a lerakódott vizet. A 

ventilátort ki tudja kapcsolni utólag az X-FAN gombbal. 

6. SLEEP gomb 

Hűtés vagy párátlanítás módban a gomb megnyomásával tudja elindítani az alvás funkciót. Ha 

újból megnyomja a gombot, akkor ki tudja kapcsolni 

7. TIMER gomb 

 Ha a készülék be van kapcsolva, nyomja meg ezt a gombot. A kijelzőn a T-Off és a H ikon 

el kezd villogni. 5 másodpercen belül a „+/-„ gombokkal be tudja állítani a kikapcsolás 

idejét. Ha egyszer nyomja meg a gombokat, akkor fél órával tudja növelni, vagy 

csökkenteni az időintervallumot. Ha 2 másodpercig lenyomva tartja, akkor gyorsan pörög az 

időintervallum. Ha a megfelelő időt beállította, engedje el a gombokat. Utána nyomja meg 

az Időzítő gombot a megerősítéshez. Ilyenkor a T-Off és a H ikon nem villog. 

 Ha a készülék ki van kapcsolva, nyomja meg ezt a gombot. A kijelzőn a T-On és a H ikon el 

kezd villogni. 5 másodpercen belül a „+/-„ gombokkal be tudja állítani a bekapcsolás idejét. 

Ha egyszer nyomja meg a gombokat, akkor fél órával tudja növelni, vagy csökkenteni az 

időintervallumot. Ha 2 másodpercig lenyomva tartja, akkor gyorsan pörög az 

időintervallum. Ha a megfelelő időt beállította, engedje el a gombokat. Utána nyomja meg 

az Időzítő gombot a megerősítéshez. Ilyenkor a T-On és a H ikon nem villog. 

 A funkció kikapcsolása: Ha az Időzítő mód be van kapcsolva, akkor egyszer nyomja meg a 

gombot, akkor a hátralévő idő jelenik meg. Ha 5 másodpercen belül ismét lenyomja a 

gombot, a beállítás törlődik. 

Megjegyzés: 

 Beállítható időkeret: 0,5 ~ 24 óra 

 Ha 5 másodpercnél nagyobb szünetet tart beállítás közben, akkor a távirányító 

automatikusan kilép a beállításból. 

Kombinációs gomb funkciók bemutatása 

Gyerekzár funkció 

Nyomja egyszerre a + és – gombokat a gyerekzár ki/bekapcsolásához. Bekapcsolt állapotban 

megjelenik a LOCK felirat, és ha megpróbál megnyomni egy másik gombot, akkor nem küldi el 

a beltéri egységnek a jelet. 

Hőmérséklet mértékegység váltó 

Miután teljesen kikapcsolta a távirányítóval a készüléket, nyomja meg egyszerre a – és MODE 

gombokat, mellyel tud váltani °C és °F között. 

Működtetési útmutató 

1. Ha áram alatt van a készülék, nyomja az ON/OFF gombot a bekapcsoláshoz. 

2. Nyomja a MODE gombot a kívánt funkció kiválasztásához. 

3. Nyomja a + és – gombokat a kívánt főfok beállításához (kivéve Auto módban, ott nincs 

erre lehetőség) 

4. A FAN gombbal tudja szabályozni a ventilátor sebességét. 
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Elemek cseréje a távirányítóban 

1. Nyomja meg az elemtartó fedelét és húzza lefele, ahogyan 

a képen is láthatja. 

2. Tegyen bele 2db AAA-s elemet, ügyelve a + és – 

pólusokra. 

3. Illessze vissza az elemtartó fedelét. 

Megjegyzés: 

 Használat közben irányítsa a távirányító a beltéri egység jelfogó ablakára. 

 A távolság a beltéri egység és a távirányító között nem lehet több 8 méternél, és nem lehet 

semmilyen blokkoló tárgy köztük. 

 A jelet könnyen bezavarhatja a fluoreszkáló lámpa vagy vezeték nélküli telefon, ilyen 

esetben közelről kell alkalmazni a távirányítót. 

 A réginek megfelelő típusú új elemeket helyezzen be a távirányítóba. 

 Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót, akkor vegye ki belőle az elemeket. 

 Ha zavaros a távirányítón a kijelző, vagy semmi nem jelenik meg, akkor cserélje ki az 

elemeket. 

Tisztítás és karbantartás 

Figyelem! 

 Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket tisztítás előtt, elkerülve az áramütés 

veszélyét. 

 Ne mossa vízzel a készüléket az áramütés elkerülése végett. 

 Ne használjon maró hatású folyadékokat a tisztításhoz. 

Külső borítás és rácsok tisztítása 

Ha poros a készülék külseje, akkor használjon egy puha rongyot, hogy tisztára 

törölje. Ha erősen koszos a készülék (pl zsíros), akkor használjon semleges 

tisztítószert. A rácsokat is ruhával vagy esetleg kefével tudja megtisztítani. 

Szűrő tisztítása 

1. Szűrő eltávolítása: Nyomja be a kapcsot a képnek megfelelően, és vegye ki az első 

szűrőt. Ezt követően tudja kivenni a második szűrőt. 

 

2. Szűrő tisztítása: Használjon porfogót vagy vizet a kitisztításhoz. Ha nagyon koszos a 

szűrő, használjon meleg vizet (40°C) és benne oldott semleges tisztítószert a 

tisztításhoz, majd tegye egy árnyékos helyre megszáradni. 
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3. Szűrő visszahelyezése: Miután megtisztította és megszárította a szűrőket, tegye őket 

vissza a helyükre megfelelően. 

Figyelem! 

 A szűrőt minden 3. hónapban meg kell tisztítani. Ha túl sok por gyűlik össze rajta, 

akkor lehet gyakrabban is tisztítani. 

 Ne szárítsa tűznél vagy hajszárítóval a szűrőt, mert eldeformálódhat és kigyulladhat. 

Hő elvezető cső tisztítása 

Szerelje le a hő elvezető csövet, tisztítsa és szárítsa meg, majd helyezze vissza. A fel és 

leszereléshez lapozza fel beszerelésről szóló fejezetet. 

Ellenőrzés szezon előtt 

1. Nincsenek-e blokkolva a légbevezetők és kivezetők. 

2. A tápkábel és fali aljzat megfelelő állapotban van-e. 

3. Tiszta-e a szűrő. 

4. Van-e elem a távirányítóban. 

5. Az illesztési hely, az ablak kivezető elem és a hő elvezető cső szorosan illeszkedik. 

6. A hő elvezető cső sérült-e. 

Ellenőrzés szezon után 

1. Húzza ki az áramforrásból a készüléket. 

2. Tisztítsa ki a szűrőket és a készüléket. 

3. Törölje le a port és lerakódásokat a készülékről. 

4. Távolítsa el az összegyűlt vizet. 

5. Ellenőrizze, hogy az ablak kivezető elem sérült-e. 

Hosszú tárolás 

Ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket, akkor kérjük végezze el az alábbi 

lépéseket a hosszan tartó élettartam miatt: 

 Nincs összegyűlt víz a víztartályban, és a hő elvezető cső szét van szerelve. 

 Húzza ki a konnektorból a készüléket, és tekerje fel a tápkábelt. 

 Tisztítsa meg a készüléket, majd csomagolja el megfelelően, hogy ne érje a por. 

Megjegyzés újrahasznosításra 

Sok csomagolási anyag újrahasznosítható anyag, ezért kérjük ennek megfelelően szelektív 

hulladékgyűjtőbe dobja ki. 

Hogy ha nincs szüksége már a készülékre és ki akarja dobni, akkor vegye fel a kapcsolatot a 

kereskedővel vagy a szervizzel, akik tudnak gondoskodni a készülék megfelelő kezeléséről. 
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Üzemzavar elemzése 

Általános hibajelenségek elemzése 

Kérjük ellenőrizze az alábbi táblázatot, mielőtt kapcsolatba lépne a szervizzel. Ha esek után se 

sikerült elhárítani a hibát, akkor lépjen kapcsolatba velük. 

Hibajelenség Ellenőrzés Megoldás 

Légkondi 

nem működik 

Áramkimaradás? Állítsa vissza az áramot 

Laza a tápkábel? Dugja be rendesen 

Biztosíték kiment, vagy 

megszakító bekapcsolt? 
Hívjon villanyszerelőt a cseréhez. 

Hiba van az áramhálózatban? Hívjon villanyszerelőt. 

A készülék rögtön újraindult 

bekapcsolás után? 

Várjon 3 percet és kapcsolja be 

újra. 

Nem jó a 

hatásfok 

Alacsony a feszültség? 
Várjon amíg visszaáll normál 

értékre. 

Koszos a szűrő? Tisztítsa ki a szűrőt. 

Megfelelő tartományban van a 

hőfok? 

Állítsa be a megfelelő 

hőmérsékletet. 

Nyitva van az ajtó vagy ablak? Csukja be őket. 

Ne fúj ki 

levegőt a 

készülék. 

Nincsen letakarva a légbevezető 

vagy kiömlő nyílás? 
Távolítsa el ezeket a tárgyakat. 

Fűtés módban a hőmérséklet 

elérte a beállított hőfokot? 

Ez esetben a készülék automatán 

kikapcsol. 

Éppen bekapcsolta a fűtőmódot? 

Hogy ne fújjon ki az elején hideg 

levegőt, a készülék pár perc üzem 

után kezdi fújni a meleg levegőt. 

A párologtató ki van olvasztva? 

(kihúzza a szűrőt, hogy tudja 

ellenőrizni) 

Ez egy normális jelenség, a klíma 

kiolvaszt, miután ezzel végzett, 

visszatér a normál működéshez. 

Beállított 

hőmérséklet 

nem 

szabályozható 

Auto módban üzemel a készülék? 
Ebben a módban nem lehet 

állítani a hőmérsékletet. 

A beállítani próbált érték a 

működési intervallumon kívül 

van? 

A készülékkel 16°C~30°C között 

tud értéket beállítani. 

Szagokat 

bocsát ki 

Van-e a szobában szag (pl 

cigaretta) 

Távolítsa el a szagok okozóját, 

tisztítsa ki a szűrőt. 

Légkondi 

furcsán 

hangosan 

üzemel 

Van-e interferencia (villámlás, 

vezeték nélküli berendezések) 

Húzza ki a készüléket, majd dugja 

be újra és kapcsolja be. 

Vízbugyogás 

hallható 
Éppen bekapcsolta a készüléket? 

Ez normál jelenség, a hűtőközeg 

beáramlik ilyenkor a készülékbe. 

Kattogó hang Éppen bekapcsolta a készüléket? 

A készülék alkatrészei a hirtelen 

hőmérséklet változás miatt 

tágulhatnak és összeszűkülhetnek, 

ezért adhat ki ilyen hangot. 
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Hibakódok 

E5 Túláram miatti védelem 

Áramtalanítsa a készüléke, majd 10 perc elteltével 

dugja vissza. Ha fennáll még a probléma, forduljon 

szakemberhez. 

H8 Tartály teli van vízzel 
Öntse ki a vizet a tartályból, ha ezután is fennáll a 

probléma, forduljon szakemberhez. 

F1 
Környezeti hőmérséklet 

szenzor hibája 
Forduljon a szakszervizhez. 

F2 
Párologtató hőmérséklet 

szenzor hibája 
Forduljon a szakszervizhez 

F0 
1. Hűtőközeg szivárog 

2. Leblokkolt a rendszer 

Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket egy fél órára. Ha 

utána fenn áll még a probléma, forduljon a szervizhez. 

H3 
Kompresszor túltöltés elleni 

védelme 

1. Ellenőrizze, hogy meleg és párás környezetben 

üzemel-e a készülék. Ha igen, akkor húzza ki, és csak 

akkor dugja vissza, hogy ha a hőmérséklet 35°C alá 

esik. 

2. Ellenőrizze, hogy valami nem zárja-e el a 

párologtatót ,vagy kondenzátort. Ha igen, vegye el a 

tárgyakat, és indítsa újra a készüléket. 

3. Ha fenn áll még a hiba, akkor forduljon a szervizhez. 

E8 Túltöltés meghibásodás 

F4 
Kültéri hőmérséklet érzékelő 

rövidzárlatos 
Forduljon a szakszervizhez 

 

Figyelem! 

 Ha az alábbi hibajelenségek merülnek fel, akkor azonnal kapcsolja ki a készüléket, 

áramtalanítsa, és vegye fel a kapcsolatot a szervizzel: 

o Tápkábel sérült, vagy túlmelegszik 

o Furcsa zajokat hall működés közben 

o Szivárog a víz belőle 

o Furcsa égett szag jön ki a készülékből 

 Ne próbálja meg saját maga szétszerelni és megjavítani a készüléket. 

 Ha nem megfelelően működik a készülék, akkor meghibásodást, áramütést és tüzet okozhat. 

Beszereléssel kapcsolatos figyelmeztetések 

FIGYELEM! 

 Olvassa el figyelmesen és tartsa be az utasításokat. 

 Ne használjon sérült, vagy nem sztenderd tápkábelt. 

 Legyen óvatos a beszerelés és karbantartás közben. Tilos szabálytalan műveleteket 

végrehajtani, mert áramütést, tüzet vagy sérülést okozhatnak! 

Beszerelés helyének kiválasztása 

Alapvető követelmények: 

Ha az alábbi helyeken helyezi üzembe a készüléket, az meghibásodáshoz vezethet. Ha ez 

elkerülhetetlen, kérjük lépjen kapcsolatba a kereskedővel: 

1. Olyan hely, ahol erős hő vagy gőzsugárzás van, gyúlékony vagy illó gázok kerülnek a 

levegőbe. 

2. Olyan hely, ahol magas frekvenciájú készülékek vannak (pl.: hegesztő, orvosi berendezések) 
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3. Olyan hely, mely közel van a tengerparthoz. 

4. Olyan hely, ahol olaj, füst vagy kéntartalmú gázok vannak a levegőben. 

5. Egyéb helyek rendkívüli körülményekkel. 

Követelmények a klímához: 

1. Ne tegyen tárgyakat a légbevezető és kiömlő nyílások közelébe, mert hatással vannak a 

készülék működésére. 

2. Olyan helyet válasszon, ahol a hang és kiáramló meleg levegő nem zavarja a szomszédokat. 

3. Kérjük fluoreszkáló lámpa közelébe ne tegye a készüléket. 

4. A készüléket tilos mosodában elhelyezni. 

Követelmények az elektromos csatlakozáshoz 

1. Kövesse az elektromos biztonsági előírásokat a készülék telepítésekor. 

2. A helyi biztonsági előírásoknak megfelelően minősített áramellátási áramkört használjon. 

3. Ha a tápkábel sérült, akkor cseréltesse ki a gyártóval, a szervizzel vagy egy képzett szerelővel. 

4. Megfelelően legyen bekötve fázis, nullfázis és földelés a konnektorban. 

5. Győződjön meg arról, hogy lekapcsolta az áramot, mielőtt bármilyen elektromos feladatot 

ellát. 

6. Ne helyezze áram alá a készüléket, mielőtt befejezte a munkálatokat. 

7. A klíma I. osztályú elektromos berendezés, melyet kötelező megfelelően földelni. Győződjön 

meg arról, hogy ez van végezve, elkerülve ezzel a későbbi baleseteket. 

8. A sárga/zöld vagy zöld vezeték a földelt vezeték, mely más célra nem vehető igénybe. 

9. A földelési ellenállásnak meg kell felelnie a nemzeti elektromossági előírásoknak. 

10. A készüléket a helyi előírásoknak megfelelően kell üzembe helyezni. 

Előkészületek a beszereléshez 

Ellenőrizze, hogy minden tartozék rendelkezésére áll a beszerelés előtt. 

Tartozék lista 
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Szerszámok a beszereléshez 

 

Kábeltartó kampó beszerelése 

A csavarokkal rögzítsük a tartókat a készülék hátuljához (ahogy az ábrán látható, olyan irányba) 

 

Csavarja fel a tápkábelt a kábeltartó horogra 
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Összegyűlt víz eltávolítása 

Két módon tudja eltávolítani az összegyűlt vizet: 

1., Használja a folyamatos vízelvezetést a hátsó lyukon keresztül 

Megjegyzés: Ha ezt a módját használja a vízelvezetésnek, először installálja a vízelvezető 

csövet, különben a víz visszafolyik a készülékbe, és meghibásodást okozhat 

Telepítse a vízelvezető csövet az alábbiak szerint: 

1., Távolítsa el a gumidugót a vízkivezető nyílásból 

 

2., Egy csavarral rögzítse a vízelvezető cső tartóját a készülék jobb hátuljához, a kivezető nyílás 

közelében 

 

3., A Vízelvezető csövet helyezze be a nyílásba, majd csavarja el, és a cső karikával szorítsa rá 

4., A gumidugót tegye bele a cső másik végébe, a cső karikával szorítsa bele, és a helyezze a 

vízelvezető cső tartóba a csövet. 
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Vízelvezetés az alábbiak szerint: 

1., Hűtés vagy szárítás módban a kondenzációs víz lecsapódik belül, és mivel magas a 

kondenzátor hőmérséklete, a víz ezért még belül elpárolog. Csak nagyon kevés kondenzációs 

víz jut ki a készülékből, ezért nem kell gyakran ellenőrizni. 

2., Amikor a készülék megtelik vízzel, nyolcszor csipogó hangot ad ki, és a H8 felirat jelenik 

meg, hogy figyelmeztessen arra, hogy távolítsa el a kondenzációs vizet: 

 A víz eltávolításához helyezze a készüléket egy sima felületre. De döntse meg, vagy tegye 

vízszintes helyzetbe, amikor mozgatja a készüléket. 

 A vízelvezető csövet vegye ki a tartóból, a gumidugót vegye ki a csőből, és eressze le a 

vizet. 

 A leeresztés után helyezze vissza a gumidugót, és a csövet tegye vissza a tartóba 

 Miután a vizet leeresztettük, a kompresszor is megállt 3 perce, utána a készülék újraindul 

 

2., A folyamatos vízleeresztés a középső nyíláson keresztül 

Megjegyzés:a vizet folyamatosan el tudja vezetni egy lefolyóhoz egy 14 mm-es belső átmérőjű 

csővel (nem tartozék) 

1., Az óramutató járásával ellentétes csavarással távolítsuk el a kupakot 1 a lefolyó nyílásról, 

majd a gumidugót 2 vegye ki a nyílásból 
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2., Az óramutató járásával megegyezően 

csavarja ki a lefolyó csatlakozóját (a csomag 

tartozéka) 

 

3., A vízelvezető csövet helyezze be a 

nyílásba. 

 
 

FIGYELEM: 

Amikor ezt a folyamatos vízelvezetést választja a középső nyílásból, ügyeljen arra, hogy a 

készülék vízszintes helyen áll, a vízelvezető csőben nincs akadály, és lefelé irányul a cső. 

Egyenetlen talaj, vagy a cső eldugulása miatt a készülék megtelik vízzel, és kikapcsol. Ekkor a 

készüléket víztelenítse, állítsa vízszintes helyre, és a csövet is ellenőrizze, hogy megfelelő 

helyzetben legyen 

 

Hő elvezető cső beszerelése 

A hő elvezető cső telepítése 

1., Az „A” és „B” csatlakozást a cső két végén forgassa el az óramutató járásával megfelelő 

irányba 
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2., Az „A” csatlakozót helyezze a hő elvezető csőhöz (a TOP felirat legyen felül), bele a 

barázdába, amíg egy kattanást nem hall. 

 

3., A hő elvezető cső „B” csatlakozójának alsó, telepítési részét illessze össze a „C” csatlakozó 

nyitott részével, forgassa el az egészet, amíg nem csatlakoznak szorosan 

 

Megjegyzés a hő elvezető cső installációjához 

 

  



19 
 

 A hő elvezető cső hossza kevesebb, mint 1 méter. Javasoljuk, hogy minél rövidebb 

hosszúságban használja 

 A hő elvezető cső minél egyenesebb, annál jobb. Ne hosszabbítsa meg, vagy ne 

csatlakoztassa másik hő elvezető csőhöz 

 

 A helyes telepítést az ábra mutatja (ha falba telepíti, akkor megfelelő magasság 40-130 cm-

rel a padló fölött van) 

 

 A következő ábra a helytelen telepítést mutatja (ha a cső túlságosan meg van hajlítva, 

üzemzavart okozhat) 
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A hő elvezető cső szétszerelése 

1., A „B” csatlakozó eltávolítása: 

a B csatlakozót távolítsa el a C 

csatlakozóról 

 

2., A csatlakozó eltávolítása: 

Nyomja le a csatot és emelje fel az A csatlakozót az 

eltávolításhoz 

 

 

Tesztelés 

 Helyezze áram alá a készüléket, majd a távirányítón nyomja meg az On/Off gombot, hogy a 

készülék bekapcsoljon 

 A Mód gombbal válasszon z automatikus, a hűtés, szárítás, vagy a ventilátor funkciók közül 

és ellenőrizze le, hogy a készülék jól működik 

 Ha a környezeti hőmérséklet 16 C fok alatt van, a készülék hűtő funkciója nem üzemel. 

Elektromos kapcsolási rajz 
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