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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 R410A üvegházhatású gázt tartalmaz (1,02kg), GWP: 2087,5 

2,13t Co2-ben kifejezve. Hermetikusan lezárva 

Az útmutatóban lévő képek illusztrációk, bizonyos funkciók opcionálisak. 
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Biztonsági tanácsok 

Kezelés és karbantartás 

 Ezt a készüléket a gyerekek csak 8 éves kor felett használhatják, illetve azok a csökkentett 

fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, akik tudatában vannak a 

készülékben rejlő veszélyeknek. Ellenkező esetben egy olyan személy felügyelete mellet 

használhatják, aki ismeri a biztonsági előírásokat és tudja kezelni a készüléket. 

 Használat előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátás megfelel a termékcímkén 

leírtaknak. 

 Tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki és húzza ki a készüléket. 

 Ügyeljen rá, hogy a tápkábelt ne nyomja össze semmilyen nehéz tárgy. 

 A fali aljzatból ne a vezetéknél fogva húzza ki a tápkábelt, és ne a kábelnél fogva 

mozgassa a klímát. 

 Ne dugja be vagy húzza ki vizes kézzel a tápkábelt. 

 Földelt csatlakozóba dugja be a készüléket, győződjön meg arról, hogy a földelés 

megbízható. 

 Ha sérült a tápkábel, cseréltesse ki a gyártóval vagy egy képzett szakemberrel. 

 Ha szokatlan jelenséget tapasztal (pl égett szag), egyből húzza ki a készüléket, és vegye 

fel a kapcsolatot a szervizzel. 

 Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor kapcsolja ki és húzza ki. 

 Ne locsoljon vagy fröcsköljön vizet a klímára, mivel rövidzárlatot vagy meghibásodást 

okozhat a készüléknek. 

 Ha vízelvezető csövet használ, akkor a közeli hőmérséklet nem lehet alacsonyabb 0°C-

nál. Ellenkező esetben vízszivárgást okozhat. 

 Tilos hőt kibocsájtó készüléket használni a klíma közelében. 

 Tartsa távol tűzforrástól, gyúlékony vagy robbanékony tárgyaktól. 

 Ne engedje a gyerekeknek, hogy felmásszanak vagy játszanak a készülékkel. 

 Ne tegyen vagy akasszon csöpögő tárgyakat a készülék fölé. 

 Ne szerelje szét és próbálja meg saját maga szervizelni a készüléket. 

 Tilos bármilyen tárgyat beletenni a készülékbe. 

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 50cm 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. 
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Alkatrészek nevei 

 

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

dobozzal együtt! 
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Vezérlőpanel bemutatása 

 
1. POWER 

Nyomja meg egyszer a készülék bekapcsolásához, még egyszer annak kikapcsolásához. 

2. MODE 

Az üzemmódok közt tud váltani az alábbiak szerint: COOL(hűtés) > DRY(párátlanítás) > 

FAN(ventilátor) > HEAT(fűtés) 

3. Ʌ és V gombok 

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

tartományban tudja beállítani az értékeket: 16°C ~ 30°C 

4. FAN 

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

TURBO > AUTO 

5. TIMER 

Nyomja meg a gombot az időzítő beállításához. A Ʌ és V gombok segítségével be tudja állítani 

a kívánt időtartamot fél órás időközökkel. Ha ezzel meg van, akkor 5 másodperc múlva a 

készülék visszavált a hőmérséklet kijelzésre. A beállított időt a TIMER gomb megnyomásával 

tudja törölni. 

6. SLEEP 

Ezzel a gombbal tud alvó üzemmódba kapcsolni. Hűtés közben ha megnyomja, akkor 2 órán 

belül 2°C-al megemeli a beállított hőmérsékletet, majd azon üzemel tovább. Fűtéskor pedig 

2°C-al fogja csökkenteni a hőmérsékletet 2 órán belül, és úgy üzemel tovább. Ez a funkció nem 

érhető el ventilátor vagy párátlanítás üzemmódban. 
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Üzemmódok 

Hűtés mód 

1. Nyomja meg a MODE gombot és válassza ki a COOL funkciót. 

2. A nyíl gombokkal állítsa be a kívánt hőfokot (16°C ~ 30°C) 

Fűtés mód (csak egyes modelleknél van) 

1. Nyomja meg a MODE gombot és válassza ki a HEAT funkciót. 

2. A nyíl gombokkal állítsa be a kívánt hőfokot (16°C ~ 30°C) 

Párátlanító mód 

Kérjük csukja be az ajtókat és ablakokat a hatékony párátlanítás érdekében. A MODE gombbal 

válassza ki a DRY funkciót, melynél a felső motor alacsony sebességgel kezd el működni, ezt 

nem lehet szabályozni. 

Ventilátor mód 

Ventilátor üzemmódban lehetősége van annak sebességét szabályozni. 

Gombok a távirányítón 

 

  



6 
 

A kijelzőn lévő ikonok bemutatása 

 

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. 

Ki/bekapcsolással az időzítő és alvás funkciók törlődnek, de az előre beállított óra megmarad. 

2. MODE gomb 

Nyomja a gombot a kívánt üzemmód kiválasztásához: 

 

 Automata módban a készülék a környezeti hőmérsékletnek megfelelően működik majd. 

Hőfokot nem lehet beállítani, és nem is mutatja majd. A FAN gombbal tudja állítani a 

ventilátor sebességét. A  gombbal pedig állíthatja a keringetés irányát. 

 Hűtés módban elkezd hűteni a készülék, és világítani fog a  jel. A + és – gombokkal 

beállíthatja a kívánt hőfokot, a FAN gombbal a ventilátor sebességét, a  gombbal pedig a 

keringetés irányát. 
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 Szárítás módban a készülék lassú sebességgel üzemel, és megjelenik a  jel. Ebben a 

módban a ventilátor sebességét nem tudja állítani, de a keringetés irányát igen. 

 Ventilátor módban csak a ventilátor üzemel, minden más jelzőfény ki van kapcsolva. Csak a 

készenléti lámpa ég. A sebességet és a keringetés irányát tudja állítani. 

 Fűtés módban elkezd fűteni a készülék, és világítani fog a  jel. A + és – gombokkal 

beállíthatja a kívánt hőfokot, a FAN gombbal a ventilátor sebességét, a  gombbal pedig a 

keringetés irányát. (Csak hűtő készüléknél ez a mód nem működik!) 

Megjegyzés: A hideg levegő elkerülése végett a fűtő mód elején a ventilátor csak 1-5 perces 

késéssel indul el (függ a környezet hőmérsékletétől). 16-30°C között lehet értéket beállítani. 

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. 

 Szárítás funkcióban a ventilátor alacsony sebességi fokozatban üzemel 

5. A  gomb 

Nyomja az alábbi gombot a vízszintes légterelő lamella állításához, mely az alábbiak szerint 

alakul: 

 
A lamella automatikusan mozog fel és le, és a gomb megnyomásával lehet rögzíteni az a 

fentebb látható pozíciókba. A jel mutatja mindig mely pozícióban van. 

6. A  gomb 

Nyomja agombot a függőleges légterelő lamella állításához, mely az alábbiak szerint alakul: 

 
 A  állásban a automatikus a keringetés, jobbra balra a maximális mozgáztartományban 

mozog. 

 A többi jelzésnél az adott pozícióban megáll a keringetés, és abba az irányba fújja a levegőt. 

 Illetve van lehetőség olyan beállításra, hogy ciklikusan váltogassa a készülék a levegőfújás 

irányát. 

Megjegyzés: Ez a funkció nem minden modellnél érhető el 
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7. HEALTH|SAVE gomb 

HEALTH funkció: 

Miután megnyomta a gombot, a távirányító az alábbiak szerint fog váltani: 

„HEALTH” -> „AIR” -> „AIR HEALTH” -> „üres jelzés” 

Az adott állásban el tudja indítani az Egészség vagy Levegő módot, vagy mindkettőt egyszerre. 

Megjegyzés: Ez a funkció nem érhető el minden modellnél 

SAVE funkció: 

Hűtés mód alatt nyomja meg a SAVE gombot, és a készülék átvált Energiatakarékos üzembe, a 

távirányító megjelenik a „SE” felirat. A készülék automata sebességgel üzemel, a hőfokot nem 

lehet beállítani. Nyomja meg újra a gombot, hogy kikapcsolja ezt a funkciót. 

Megjegyzés: Ez a funkció nem érhető el minden modellnél 

8. X-FAN gomb 

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

Nyomja meg újra, és akkor ez a funkció kikapcsol. 

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. 

 

9. TEMP gomb 

Ezzel a gombbal tud váltogatni a beállított hőmérséklet, illetve a beltéri és kültéri környezeti 

hőmérséklet megjelenítése között: 

 

 Ha üres a jelzés vagy  ikon van kiválasztva, akkor a beállított hőfok látható. 

 Ha a  ikon van kiválasztva, akkor a szoba hőmérséklete látható. 

 Ha a  ikon van kiválasztva, akkor a kültéri hőmérséklet látható. 

Megjegyzés: 

Nem minden modell képes mutatni a kültéri hőmérsékletet. Ennél az ikonnál akkor a beállított 

hőmérséklet jelenik meg. Illetve csak a dupla 8-as kijelzővel rendelkező modelléknél lehet látni 

a hőmérsékleti adatokat. 

10. TIMER gomb 

 Bekapcsolt állapotban nyomja meg a TIMER gombot a kikapcsoló időzítő beállításhoz. Az 

HOUR és OFF felirat kezd villogni. 5 másodpercen belül meg kell nyomnia a + vagy – 

gombokat, melyekkel be tudja állítani az időt fél órás időközönként. Ha hosszabban tartja 

nyomva a gombokat, akkor a számláló felgyorsul. Miután beállította a kívánt időt, a TIMER 

gombbal tudja jóváhagyni. Az HOUR és OFF felirat nem fog villogni tovább. A beállított 

időzítőt a TIMER gomb megnyomásával lehet utólag törölni. 

 Kikapcsolt állapotban nyomja meg a TIMER gombot a bekapcsoló időzítő beállításához. 

Ennek menete megegyezik a fentebb leírtaknak. 

Megjegyzés: 

 Beállítható időkeret: 0,5 ~ 24 óra 
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 Ha 5 másodpercnél nagyobb szünetet tart beállítás közben, akkor a távirányító 

automatikusan kilép a beállításból. 

11. TURBO gomb 

Hűtés vagy Fűtés módban ezzel a gombbal tudja ki/bekapcsolni a turbó funkciót. Bekapcsolás 

után megjelenik a jele, majd ha módot vált, vagy állítja a ventilátor sebességét, akkor ez a 

funkció automatán törlődik. 

12. SLEEP gomb 

Hűtés vagy fűtés módban a gomb megnyomásával tudja elindítani az alvás funkciót, a  ikon 

jelenik meg a távirányítón. Ha újból megnyomja a gombot, akkor ki tudja kapcsolni 

13. LIGHT gomb 

Nyomja ezt a gombot a háttérfény ki/bekapcsolásához. Ezt a jel mutatja, ha be van 

kapcsolva, akkor világít is a kijelző. 

Kombinációs gomb funkciók bemutatása 

Gyerekzár funkció 

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

megjelenik a  jel, és ha megpróbál megnyomni egy másik gombot, akkor az ikon 3x villog, és 

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. 

5. A  gombbal tudja szabályozni a légáramlás irányát. 

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. 
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 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. 

 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

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 
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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) 

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

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

Tartozékok és a kivezető cső beszerelése 

 A kivezető csőnek a hossza 50 és 150cm között kell lennie. Ajánlott a lehető legkisebb 

hosszúsággal bekötni. 

 Beszereléskor a kivezető csőnek minél vízszintesebbnek kell lennie. Ne hosszabbítsa meg 

vagy cserélje ki egy másik csővel, mert szabálytalan működéshez vezethet. 

 
A megfelelő beszerelés a képen látható (ha falhoz köti hozzá, akkor a lyuk magassága 40-

100cm között kell lennie) 

 
Ha a csövet meg kell törnie, akkor az alábbi paramétereket vegye figyelembe. 
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Hibás beszerelés a képen látható (a cső túlzottan meg van hajlítva, ez könnyen 

meghibásodáshoz vezethet) 

 

Előkészületek a beszereléshez 

Ellenőrizze, hogy minden tartozék rendelkezésére áll a beszerelés előtt. 

Tartozék lista 

 

Opcionális tartozékok (egyes modellek esetében érhetők csak el) 
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Szerszámok a beszereléshez 

 

Beszerelési instrukciók 

Ablak kivezető adapter csatlakoztatása a hő 

elvezető csőhöz – illessze a nyílás közepéhez a 

csövet, majd az óramutató járásának ellentétes 

irányba kezdje el rácsavarni a csövet az adapterre, 

míg nem rögzül. 

 

Első műanyag csővég csatlakoztatása a hő elvezető 

csőhöz – illessze a nyílás közepéhez a csövet, majd 

az óramutató járásának ellentétes irányba kezdje el 

rácsavarni a csövet a csővégre, míg nem rögzül. 

 

Hátsó lemez 1 és 2 összeszerelése – tegye bele a 

mozgatható lemezt a hátsó lemezben lévő vájatba, 

hogy az tudjon mozogni abban a sínben. Utána tolja 

egymásban az 1-es és 2-es hátsó lemezt, a hosszát 

saját maga tudja szabályozni, hogy mennyire 

csúsztatja össze. Ha meg van az ideális méret, 

akkor az előre fúrt lyukak egyikében rögzítse 

csavarral össze őket. 
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Az 1-es és 2-es lemez hossza szabadon 

állítható a felhasználó igényeinek 

megfelelően. Lazítsa ki a csavarokat, majd 

mozgassa a 2-es lemezt és mozgatható lemezt 

az ideális hosszra. Majd utána csavarokkal 

rögzítse ezt a méretet, úgy hogy az 1-es 

lemezhez csavarja őket. 

 

Védőrács csatlakoztatása – illessze a 

védőrácsot az 1-es lemezen lévő nyíláshoz, 

majd nyomja be a kapcsokat a lemezen, amíg 

nem hall egy kattanást. 

 
 

Hő elvezető cső csatlakoztatása az ablakkerethez – illessze az ablak kivezető adaptert az 1-

es lemezen lévő nyíláshoz, majd az adapteren lévő kapcsokat kattanásig nyomja bele 

határozottan a lemezbe. 
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Hő elvezető cső csatlakoztatása a készülékhez – illessze a csővéget a hátlapon kivezető nyílás 

tetejéhez, két vájat található a nyílás két szélén, ebbe illessze bele a csővéget, és csúsztassa 

lefelé. 

 

Légkivezető nyílás lezárása – ha nem fogja használni a készüléket, akkor pattintsa ki a 

védőrácsot az 1-es lemezből, és vegye ki. A csúsztatható lemezt pedig mozgassa a légkivezető 

nyílás elé, ezzel lezárva a nyílást. 
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Szűrő 2 – nyomja be a kapcsot a 2-es szűrőn és húzza kifele 

 

Kábeltartó kampó beszerelése – nyomba be a felső kapcsot, és csúsztassa rá lefele az első 

kampót, majd az alsó kapcsot is nyomja be, és felfele csúsztassa rá a másik kampót. 

 

Távirányító tartó beszerelése – fordítsa úgy a tartót, hogy felfele legyen a nyílása, illessze a 

készülék bal oldalán található vájathoz, majd csúsztassa rá a tartót. 

 

Leeresztő cső beszerelése 

A leeresztő csövet azelőtt kell beszerelni, hogy használatba venné a készüléket. 

1. Vegye le a leeresztő kupakot a leeresztő nyílásról. 
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2. Szerelje fel csavarral a leeresztő cső kapcsot a készülék hátulján látható részre. 

 

3. Csatlakoztassa a cső egyik végét a leeresztő nyíláshoz, majd csíptetővel rögzítse oda. 

4. Illessze be a gumi dugót a cső másik végére, és rögzítse csíptetővel. 

5. A cső szabad végét pedig pattintsa be a leeresztő kapocsba. 

 

Elektromos kapcsolási rajz 

A kapcsolási rajz csak referencia, előzetes figyelmeztetés nélkül változhat. 
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