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MJERE SIGURNOSTI

Pažljivo pročitajte mjere 
predostrožnosti prije rada s jedinicom. Uređaj je napunjen s R32.

 ● Ovaj priručnik čuvajte na mjestu na kome ga rukovatelj lako može naći.
 ● Pažljivo pročitajte mjere predostrožnosti prije rada s jedinicom.
 ● Predviđeno je da ovaj uređaj koriste stručnjaci ili obučeni korisnici u trgovinama, 
lakoj industriji i na farmama, ili nestručne osobe u komercijalne svrhe.
 ● Mjere opreza u daljem tekstu klasifi cirane su kao OPASNOST, UPOZORENJE 
i OPREZ. Sve one sadrže važne informacije o sigurnosti. Budite sigurni da se 
pridržavate svih mjera opreza bez iznimke.

 OPASNOST
 ● Nemojte ugrađivati, popravljati, otvarati niti skidati poklopac. Unutra se nalaze 
elementi pod visokim naponom. Obavljanje toga prepustite prodavaču ili 
serviseru.
 ● Isključivanje mrežnog napona neće spriječiti mogućnost nastanka električnog 
udara.
 ● Uređaj mora biti ugrađen u skladu s nacionalnim standardima ožičenja.
 ● Mogućnost isključivanja s izvora napajanja, s razmakom između kontakata od 
najmanje 3 mm na svim polovima, mora biti ugrađena u fi ksni sustav ožičenja.
 ● Uređaj mora biti smješten u prostoriji u kojoj nema izvora neprekidnog paljenja 
ili žarenja (primjerice otvorenih plamenova, uređaja koji radi na plin ili električni 
grijač u upotrebi).
 ● Kako bi se izbjegao požar, eksplozija i ozljeda, nemojte rukovati jedinicom kad 
se u njenoj blizini detektiraju štetni plinovi (tj. zapaljivi ili korozivni).

 UPOZORENJE
 ● Nemojte svoje tijelo dulje vrijeme izravno izlagati hladnome ili toplo zraku.
 ● Nemojte gurati prste ni druge predmete u otvore za ulaz i izlaz zraka.
 ● U slučaju nastanka neuobičajenih pojava (mirisa zagorjelosti i sl.), isključite 
klimatski uređaj i iskopčajte mrežni napon ili izvadite osigurač.
 ● OVaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fi zičkih, 
osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te osobe bez dovoljno iskustva i znanja 
ako su pod nadzorom druge osobe ili su dobile detaljne upute o korištenju na 
siguran način i ako razumiju opasnosti zbog uporabe uređaja. Djeca se ne 
smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti održavati uređaj bez nadzora.
 ● Uređaj nije predviđen za upotrebu osoba (uključujući djecu) smanjenih fi zičkih, 
osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te osobe bez dovoljno iskustva i znanja 
osim ako su pod nadzorom druge osobe ili su dobile detaljne upute o korištenju 
uređaja na siguran način od osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
 ● Klimatski uređaj mora ugraditi, održavati, popravljati i skidati kvalifi cirani 
instalater ili ovlašteni serviser. Kad je potrebno izvršiti bilo koju od ovih radnji, 
zatražite od kvalifi ciranog instalatera ili ovlaštenog servisera da ih izvrše.
 ● Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.
 ● Nemojte koristiti ni jedno drugo rashladno sredstvo osim specifi ciranog (R32) za 
dopunjavanje ili zamjenu. U suprotnom, može se stvoriti nenormalno jak tlak u 
krugu rashlađivanja, što može prouzročiti kvar ili eksploziju proizvoda ili tjelesnu 
ozljedu.



MJERE SIGURNOSTI

 ● Nemojte koristiti nikakva sredstva za ubrzavanja postupka odmrzavanja ili 
čišćenja osim onih koje je preporučio proizvođač.
 ● Uređaj treba biti smješten u prostoriji u kojoj nema izvora neprekidnog paljenja 
ili žarenja (primjerice otvorenih plamenova, uređaja koji radi na plin ili električni 
grijač u upotrebi).
 ● Ne zaboravite da rashladna sredstva možda nemaju miris.
 ● Nemojte probijati niti paliti jer je uređaj pod tlakom. Uređaj nemojte izlagati 
toplini, otvorenom plamenu, iskrama niti bilo kojim drugim izvorima zapaljenja. 
U suprotnom, može eksplodirati i prouzročiti ozljedu ili smrtni slučaj.
 ● Uređaj i cjevovod moraju biti postavljeni, raditi i biti pohranjen u prostoriji s 
površinom poda većom od Amin m

2.
Kako izračunati Amin m

2 : Amin = (M / (2,5 x 0,22759 x h0))
2

M je količina punjenja rashladnog sredstva u kg u uređaj. h0 je visina u 
m na kojoj je postavljen uređaj: 0,6 m za podni/1,8 m za zidni/1,0 m za 
uređaj postavljen na prozoru/2,2 m za montiran na stropu. (Za ove jedinice 
preporučena visina ugrađivanja je 2,5 m).

 OPREZ
 ● Uređaj ne perite vodom. To bi moglo izazvati električni udar.
 ● Klimatski uređaj nemojte koristiti u svrhe za koje nije namijenjen, primjerice za 
zamrzavanje hrane, uzgajanje životinja i sl.
 ● Nemojte gaziti niti bilo što stavljati na unutarnju i vanjsku jedinicu. To može 
prouzročiti ozljede i oštetiti uređaj.
 ● Nemojte doticati aluminijsko rebro jer se možete ozlijediti.
 ● Prije čišćenja uređaja, isključite glavni prekidač ili izvadite osigurač.
 ● Ako uređaj dulje vrijeme neće biti korišten, isključite glavni prekidač ili izvadite 
osigurač.
 ● U slučaju dugotrajnog rada preporučuje se da održavanje provodi ovlaštena 
osoba.
 ● Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za oštećenja uzrokovana 
nepoštivanjem opisa u ovom priručniku.
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SMJER STRUJANJA ZRAKA3 

1 Eco (bijela)
2 Hi-Power (bijela)
3 Tajmer (bijela)
4 Način rada

- Hlađenje (plava)
- Grijanje (narančasta)

1 Pritisnite tipku  : 
Namjestite zaklopac na željeni 
okomiti smjer.

2 Pritisnite tipku FIX  : 
Namjestite zaklopac na željeni 
vodoravni smjer.

3

Pritisnite tipku  : Za 
odabir rada zakretanja zaklopca.

Okomito 
(gore-dolje) 
zakretanje

Vodoravno 
(lijevo-desno) 

zakretanje

Zakretanje 
isključeno

Zakretanje 
gore-dolje

lijevo-desno

Pi Pi

PiPi Pi

 ● Okomito (gore-dolje) 
zakretanje

 ● Vodoravno (lijevo-desno) 
zakretanje

4

Pritisnite 
AIR FLOW

: Za odabir datog smjera strujanja zraka
Središnje 

široko
Točka 
ulijevo

Ulijevo 
široko

Točka 
sredinom

Nadesno 
široko

Točka 
udesno

Povratak na ručno 
podešavanje

Zvuk "Pi" kad se podesi smjer strujanja zraka i zvuk "Pi Pi" kad se 
prekine smjer strujanja zraka i izvrši povrat na ručno podešavanje.

Napomena:
 ● Nemojte rukama ili drugim predmetima pomicati zaklopac.
 ● Rešetka se može automatski pozicionirati načinom rada.

PRIKAZ UNUTARNJE JEDINICE1

 ● Svjetlina zaslona može se podesiti, slijedite postupak na ". 

AUTOMATSKI RAD5

Omogućuje automatski odabir hlađenja, grijanja ili provjetravanje

1.  Pritisnite tipku  : Odaberite A.

2.  Pritisnite tipku  : Namjestite željenu temperaturu.

3. Pritisnite tipku  : Odaberite postavku AUTO, LOW , 
LOW+ , MED , MED+ , HIGH  ili Quiet .

HLAĐENJE / GRIJANJE / 
PROVJETRAVANJE6

1. Pritisnite tipku  : Odaberite Hlađenje , Grijanje , ili 

Provjetravanje .

2. Pritisnite tipku  : Namjestite željenu temperaturu.
 Hlađenje: Min. 17°C, Grijanje: Max. 30°C, 

Provjetravanje: Nema prikaza temperature

3.  Pritisnite tipku  : Odaberite postavku AUTO, LOW , 
LOW+ , MED , MED+ , HIGH  ili Quiet .

SUHO HLAĐENJE7

Za odvlaživanje, umjerena snaga hlađenja automatski se kontrolira.

1. Pritisnite tipku  : Odaberite Suhi rad .

2. Pritisnite tipku  : Namjestite željenu temperaturu.

RAD PRI VELIKOJ SNAZI8

Za automatsko kontroliranje sobne temperature i struje zraka za brže 
hlađenje ili grijanje (osim načina rada SUHO i PROVJETRAVANJE)

Pritisnite tipku  : Za uključivanje i isključivanje.

Napomena:
 ● Telecomanda furnizată este de tip fără fi r, putând fi  utilizată şi ca 

telecomandă cu fi r. Consultaţi „Cum se conectează telecomanda pentru 
funcţionarea prin cablu” din instrucţiunile de instalare, dacă este necesar 
controlul prin cablu.

 ● Pentru operarea prin cablu, telecomanda se va întoarce în starea 
iniţială (PRESET (PRESETARE), TIMER (TEMPORIZATOR) şi CLOCK 
(CEAS) se vor întoarce în starea iniţială ) atunci când utilizatorul închide 
alimentarea aparatului de aer condiţionat.

DALJINSKI UPRAVLJAČ4  

1 Odašiljač infracrvenih signala
2 Tipka za uključivanje/isključivanje
3 Tipka biranja načina rada (MODE)
4 Tipka temperatur e (TEMP)
5 Tipka brzine ventilatora (FAN)
6 Tipka za okretanje rešetke (SWING)
7 Tipka za podešavanje zaklopca gore-dolje (FIX X)
8 Tipka za uključivanje programatora (ON)
9 Tipka za isključivanje programatora (OFF)
! Tipka za postavljanje (SET)
" Tipka za brisanje (CLR)
# Tipka za memoriju i unos programa (PRESET)
$ Tipka za odabir strujanja zraka (AIR FLOW)
% Tipka za veliku snagu (Hi-POWER)
& Tipka za ekonomičan rad (ECO)
( Tipka za podešavanje klapne lijevo-desno (FIX W)
) Tipka za ugodan nočni rad (COMFORT SLEEP)
~ Tipka za resetiranje fi ltra (FILTER)
+ Buton de setare ceas (CLOCK)
, Tipka za provjeru (CHECK)
- Tipka za poništavanje (RESET)

PRIJE UPORABE2

Priprema fi ltara
1. Otvorite rešetku usisa zraka i izvadite fi ltre za zrak.
2. Ugradite fi ltre. (pogledajte detalj na listu s dodatnim komponentama)

Stavljanje baterija (în cazul utilizării fără fi r.)
1. Scoateţi capacul culisant.
2. Stavite 2 nove baterije veličine AAA, 

pazeći pritom na ispravan položaj polova (+) i (–).

Postavljanje sata
1. Pritisnite  vrhom olovke.

Dacă temporizatorul luminează intermitent, 
treceţi la pasul următor (la pasul 2).

2. Pritisnite tipku  ili  : Namjestite vrijeme.

3. Pritisnite tipku  : Pokrenite programator.

Resetiranje daljinskog upravljača
Pritisnite  vrhom olovke ili
1. Uklonite bateriju.
2. Pritisnite tipku .
3. Umetnite bateriju.



PODEŠAVANJE SVJETLINE LAMPICE NA ZASLONU11

Za smanjivanje svjetline lampice na zaslonu ili isključivanje.

1. Pritisnite i držite  3 sekunde, dok se ne prikaže razina 
svjetline ( , ,  ili ) na LCD-u daljinskog upravljača, a zatim 
otpustite gumb.

2. Pritisnite Uspon ili 
Smanjenje

 za podešavanje svjetilne na 4 
razine.

LCD 
daljinskog 
upravljača

Zaslon operacija Svjetlina

Lampica svijetli u punoj svjetlini.

100%

Lampica svijetli s 50% svjetline.

50%

Lampica svijetli s 50% svjetline, a lampica operacija 
je isključena.

50%

Sve lampice su isključene.

Sve 
isključeno

 ● U primjerima  i  lampica svijetli 5 sekundi prije gašenja.

PRIVREMENI RAD12

U slučaju da zagubite daljinski upravljač ili se baterije 
isprazne.

 ● Pritiskom tipke RESET uređaj je moguće uključiti 
i isključiti bez daljinskog upravljača.

 ● Način rada namješten je na AUTOMATIC, 
temperatura je postavljena na 24°C a ventilator 
na automatsku brzinu.

AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE14

Služi za automatsko uključivanje klimatskog uređaja nakon prekida napajanja 
(Uređaj mora biti priključen na napajanje.)

Namještanje
1. Pritisnite i držite tipku RESET na unutrašnjoj jedinici 3 sekunde kako 

biste postavili način rada. (“Pi Pi Pi” a svjetlo OPERATION trepti 5 
puta/s tijekom 5 sekundi)

2. Pritisnite i držite tipku RESET na unutrašnjoj jedinici 3 sekunde kako 
biste prekinuli rad. (“Pi Pi Pi” ali svjetlo OPERATION ne trepti) 

 ● U slučaju kada je namješten ON vremenski programator ili OFF 
vremenski programator, AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE ne radi.

SAMOČIŠĆENJE (SAMO KOD 
HLA-ENJA I SUHOG RADA)16

Kako biste spriječili nastanak neugodnih mirisa zbog vlage u unutarnjoj 
jedinici

1. Pritisne li se tipka  jedanput tijekom “Hlađenja” ili “Suhog 
rada”, ventilator će nastaviti raditi još 30 minuta, a zatim će se 
automatski isključiti. To će smanjiti vlagu u unutarnjoj jedinici.

2. Kako biste uređaj trenutno zaustavili, pritisnite tipku  2 
puta unutar 30 sekunda.

 Najprije prekinite napajanje ili izvadite osigurač.

Unutarnja jedinice i daljinski upravljač
 ● Prema potrebi, unutarnju jedinicu i daljinski upravljač očistite vlažnom 

krpom.
 ● Nemojte koristiti benzin, razrjeđivače, prašak za pranje niti krpe 

navlažene kemikalijama.

Zračni fi ltri
Očistite svaka 2 tjedna.

1. Otvorite rešetku usisa zraka.
2. Uklonite fi ltre za zrak.
3. Usisajte ili operite, a zatim ih osušite.
4. Vratite fi ltre za zrak i zatvorite rešetku usisa zraka.

ODRŽAVANJE17

Kako biste tijekom spavanja štedjeli energiju, automatski kontrolirajte protok 
zraka i automatski isključite uređaj (OFF).

Pritisnite tipku  : Odaberite vrijeme od 1, 3, 5 ili 9 sati za 
isključivanje programatora.

Napomena: Hlađenje; postavljena temperatura automatski će se podizati za 
jedan stupanj na sat tijekom dva sata (povećanje od najviše 2 
stupnja). Grijanje; postavljena temperatura će se sniziti.

UGODAN NOĆNI RAD15

PROGRAMIRANJE13

Podesite željeni način rada za budući rad. Namještena će postavka biti 
spremljena za sljedeće obavljanje rada (osim u smjeru protoka zraka).

1. Odaberite željeni način rada.

2. Držite pritisnutu tipku  u trajanju od 3 sekunde kako bi se 
postavke memorirale. Bit će prikazana oznaka P.

3. Pritisnite tipku  : Pokrenite programirani rad.

RAD PROGRAMATORA10

Timer postavite za vrijeme rada klima uređaja.

Namještanje vremena uključivanja programatora Namještanje vremena isključivanja programatora

1
Pritisnite tipku  : Namjestite 

željeno vrijeme 
uključivanja.

Pritisnite tipku  : Namjestite 
željeno vrijeme 
isključivanja.

2 Pritisnite tipku  : Pokrenite 
programator.

Pritisnite tipku  : Pokrenite 
programator.

3 Pritisnite tipku  : Isključite 
programator.

Pritisnite tipku  : Isključite 
programator.

Dnevni programator omogućuje podešavanje vremena uključivanja i 
isključivanja koje će biti aktivirano svakog dana.

Namještanje svakodnevni programatora

1 Pritisnite tipku  : Podešavanje 
programatora za 
uključivanje.

3 Pritisnite tipku .

2 Pritisnite tipku  : Podešavanje 
programatora za 
isključivanje.

4 Pritisnite tipku  kad počne treperiti 
oznaka (  ili ).

 ● Kad je aktiviran svakodnevni programator, bit će prikazane obje strelice 
( , ).

Napomena:
 ● Daljinski upravljač postavite tako da je omogućen lak prijem do 

unutarnje jedinice. U suprotnome može doći do vremenskog zastoja od 
15 minuta.

 ● Namještena će postavka biti spremljena za sljedeći takav rad.

EKONOMIČAN RAD9
Za automatsko kontroliranje stanja zraka u sobi zbog štednje energije (osim 
načina rada SUHO i PROVJETRAVANJE)

Pritisnite tipku  : Za uključivanje i isključivanje.

Napomena: Hlađenje; postavljena temperatura automatski će se podizati za 
jedna stupanj na sat tijekom dva sata (povećanje od najviše 2 
stupnja). Grijanje; postavljena temperatura će se sniziti.
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OPTIMALAN RAD UREĐAJA18

1. Zaštitna značajka od tri minute: Sprječava rad uređaja u trajanju od 
3 minute nakon nenadanog pokretanja ili uključivanja.

2. Prethodno zagrijavanje: Zagrijava uređaj u trajanju od 5 minuta prije 
početka grijanja prostorije.

3. Regulacija toplog zraka: Kad se temperatura u prostoriji izjednači sa 
zadanom, brzina ventilatora automatski se smanjuje, a vanjska se 
jedinica zaustavlja.

4. Automatsko odmrzavanje: Ventilatori neće raditi tijekom odmrzavanja.
5. Kapacitet grijanja: Toplina se dobavlja izvana i ispušta u prostoriju. 

Ako je vanjska temperatura preniska, preporučuje se koristiti još jedan 
uređaj za zagrijavanje zajedno s klimatskim uređajem.

6. Nakupljanje snijega: Odaberite položaj vanjske jedinice gdje neće biti 
izložena nanosima snijega, nakupljanju lišća i sličnim okolnostima.

7. Za vrijeme rada jedinice može se čuti zanemarivo krckanje. To je 
uobičajeno jer takav zvuk može izazvati širenje ili skupljanje plastike.

 Napomena: Gornje točke od 2 do 6 odnose se na model s grijanjem. 
Radni uvjeti klimatskog uređaja

Temp.

Rad
Vanjska temperatura Sobna temperatura

Grijanje –15°C ~ 24°C Niža od 28°C

Hlađenje –15°C ~ 46°C 21°C ~ 32°C

Suho –15°C ~ 46°C 17°C ~ 32°C

Uređaj ne radi. Hlađenje ili grijanje vrlo je slabo.

 ● Isključen je glavni prekidač 
napajanja.

 ● Aktivirao se prekidač 
osigurača i isključio napajanje.

 ● Prekid napajanja električne 
energije.

 ● Namješten je programator.

 ● Filtri su blokirani zbog prašine.
 ● Temperatura nije ispravno namještena.
 ● Otvoreni su prozori ili vrata.
 ● Blokiran je usis ili ispuh zraka vanjske 
jedinice.

 ● Brzina ventilatora je preniska.
 ● Uređaj radi u načinu rada 
provjetravanja ili suhog hlađenja.

RJEŠAVANJE PROBLEMA (PREKONTROLIRAJTE TOČKE)19

ODABIR A-B POMOĆU DALJINSKOG UPRAVLJAČA20

Za odvojeno korištenje daljinskog upravljača za unutarnje jedinice u slučaju 
kada su  2 klima-uređaja međusobno blizu.

Postavljanje daljinskog upravljača B
1. Pritisnite tipku RESET na unutarnjoj jedinici kako biste UKLJUČILI klima-

uređaj.

2. Usmjerite daljinski upravljač prema unutarnjoj jedinici.

3. Vrhom olovke pritisnite i držite tipku  na daljinskom upravljaču. Na 
zaslonu će biti prikazano “00”. (Slika 1)

4. Pritisnite tipku  tijekom držanja tipke . Na zaslonu će 
biti prikazano “B”, “00” a klima-uređaj će se isključiti (OFF). Daljinska 
kontrola B pohranjena je u memoriju. (Slika 2)

Napomena:  1. Ponovite gornje korake kako biste daljinsku kontrolu postavili 
na A.

 2. Daljinska kontrola A nema prikaz “A”.
 3. Zadana tvornička postavka daljinske kontrole je A.
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A készülék üzembe helyezése előtt 
kérjük, olvassa el fi gyelmesen a 
biztonsági előírásokat.

Ez a készülék R32 anyaggal van 
feltöltve.

 ● A kézikönyvet tartsa könnyen hozzáférhető helyen.
 ● A készülék üzembe helyezése előtt kérjük, olvassa el fi gyelmesen a biztonsági 
előírásokat.
 ● Ez a készülék üzletekben, könnyűiparban és farmokon szakemberek által, illetve 
közületi felhasználásra laikusok által történő használatra készült.
 ● Az itt felsorolt óvintézkedések VESZÉLY, FIGYELEM és VIGYÁZAT besorolásúak. 
Mindegyik fontos információkat tartalmaz a biztonsággal kapcsolatban. Feltétlenül 
olvassa el az összes óvintézkedést.

 VIGYÁZAT!
 ● Ne mozdítsa el, ne szerelje, ne nyissa fel és ne vegye le a fedelet! Ellenkező 
esetben veszélyes feszültségű elektromos árammal érintkezhet. Az ilyen 
munkákat bízza a szakszervizre.
 ● A tápforrás kikapcsolásával nem szűnik meg az áramütés veszélye.
 ● A készüléket az elektromos berendezésekre vonatkozó helyi előírások szerint 
kell üzembe helyezni.
 ● Egy minden pólust nyitó kapcsolót vagy áramköri kioldót (min. 3 mm 
érintkezőközzel) kell a fi x kábelezésbe iktatni.
 ● A készüléket olyan helyiségben kell tárolni, ahol nincsenek folyamatos üzemű 
gyújtóforrások (pl. nyílt láng, működő gázkészülék vagy működő elektromos 
fűtőtest).
 ● A tűz, robbanás vagy személyi sérülés elkerülése érdekében ne működtesse a 
készüléket káros (pl. gyúlékony vagy korrodáló hatású) gázok közelében.

 FIGYELMEZTETÉS
 ● Ne maradjon hosszabb ideig közvetlenül a kiáramló vagy meleg hideg levegő 
útjában!
 ● A levegőbemenetbe/kimenetbe ne nyújtsa be az ujját vagy más tárgyat.
 ● Ha valamilyen rendellenességet észlel (pl. égett szagot), azonnal állítsa le a 
klímaberendezést, és válassza le az elektromos hálózatról, vagy kapcsolja le az 
áramkör meg szakítóját.
 ● Ezt a berendezést nem használhatják 8 éves kor alatti gyerekek és 
megváltozott fi zikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, 
ill. tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a 
gyerekeket is), kivéve, ha felügyelet mellett dolgoznak, vagy ha tájékoztatást 
kaptak a berendezés biztonságos használatáról és a szóban forgó veszélyeket 
megértették. Gyermekek ne játsszanak a berendezéssel. A tisztítást és a 
felhasználói karbantartást gyerekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
 ● Ezt a berendezést nem használhatják megváltozott fi zikai, érzékszervi vagy 
mentális képességekkel rendelkező, ill. tapasztalattal és ismeretekkel nem 
rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is), kivéve, ha felügyelet 
mellett dolgoznak, vagy ha tájékoztatást kaptak a berendezés biztonságos 
használatáról és a szóban forgó veszélyeket megértették. 

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK



BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

 ● A légkondicionáló telepítését, karbantartását, javítását és eltávolítását csak 
szakképzett telepítő vagy szervizes szerelő végezheti. Ha ezek közül a munkák 
közül valamelyiket el kell végezni, kérjen fel erre szakképzett telepítőt vagy 
szervizes szerelőt.
 ● Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
 ● Ne használjon a meghatározott típusútól (R32) eltérő hűtőközeget, ha pótlás 
vagy csere szükséges. Ellenkező esetben szokatlanul nagy nyomás alakulhat 
ki a hűtőkörben, ami a termék meghibásodását vagy robbanását, ill. személyi 
sérülést okozhat.
 ● Ne használjon olyan eszközt a fagymentesítési folyamat felgyorsítására vagy a 
tisztításhoz, amelyet nem a gyártó ajánlott.
 ● A készüléket olyan helyiségben kell tárolni, ahol nincsenek folyamatos üzemű 
gyújtóforrások (pl. nyílt láng, működő gázkészülék vagy működő elektromos 
fűtőtest).
 ● Ne feledje, hogy a hűtőközegek esetleg nem hordoznak illatanyagot.
 ● Ne lyukassza ki vagy ne dobja tűzbe, mert az eszköz túlnyomásos. Óvja az 
eszközt hőtől, nyílt lángtól, szikráktól vagy más gyújtóforrásoktól. Ellenkező 
esetben robbanás történhet, ami személyi sérülést vagy halált okozhat.
 ● A légkondicionálót olyan helyiségben kell telepíteni, működtetni vagy tárolni, 
amelynek alapterülete több mint Amin m

2.
Az Amin m

2 kiszámítása: Amin = (M / (2,5 x 0,22759 x h0))
2

M a készülékbe betöltött hűtőközeg mennyisége kg-ban. h0 a készülék 
telepítési magassága m-ben: 0,6 m padlón álló készüléknél/1,8 m falra 
szerelve/1,0 m ablakra szerelve/2,2 m mennyezetre szerelve. (Ezeknek az 
egységeknek az ajánlott telepítési magassága 2,5 m)

 FIGYELEM
 ● Ne mossa a berendezést vízzel! Ez áramütést okozhat.
 ● Ne használja a légkondicionálót egyéb célokra, például ételek tartósítására, 
állattartáshoz stb.
 ● Ne tegyen semmit a beltéri vagy a kültéri egységre. Ez személyi sérüléshez 
vagy a műszer károsodásához vezethet.
 ● Ne érjen az alumínium bordázathoz, mert sérülést okozhat.
 ● Az egység tisztítása előtt kapcsolja ki a főkapcsolót vagy az áramköri 
megszakítót.
 ● Ha a berendezés előreláthatólag hosszabb ideig nem lesz használva, akkor 
kapcsolja ki a főkapcsolót vagy az áramköri megszakítót.
 ● Hosszú ideig tartó használatot követően ajánlott a készülék szakértő általi 
karbantartása.
 ● A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a kézikönyvben leírtak be nem 
tartása által okozott károkért.

HU
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A LEVEGŐFÚVÁS IRÁNYA3 

1 Eco (fehér)
2 Hi-Power (fehér)
3 Időzítő (fehér)
4 Üzemmód

- Hűvös (kék)
- Meleg (narancs)

1 Nyomja meg a  gombot 
: A terelőlapot a kívánt függőleges 
állásba állítja.

2 Nyomja meg a FIX  gombot 
: A terelőlapot a kívánt vízszintes 
állásba állítja.

3

Nyomja meg a  
gombot : Terelőlap-lengés 
kiválasztásához.

Függőleges 
(fel-le) lengés

Vízszintes 
(balra-jobbra) 

lengés

Lengés 
kikapcsolás

Fel-le 
jobbra-balra 

lengés

Pi Pi

PiPi Pi

 ● Függőleges (fel-le) lengés

 ● Vízszintes (balra-jobbra) 
lengés

4

Nyomja meg a 
AIR FLOW

 gombot : A biztosított levegőfúvási irány 
kiválasztásához

Széles 
középső

Folt 
balra

Széles 
balra

Folt 
középső

Széles 
jobbra

Folt 
jobbra

Visszatérés kézi 
beállításhoz

„Pi” hangjelzés hallható, ha a levegőfúvási irány be van állítva, és 
„PiPi” hang a levegőfúvási irány törléséhez és a visszatéréshez a 
kézi beállításhoz.

Megjegyzés:
 ● Ne mozgassa kézzel vagy más eszközzel a terelőlapot.
 ● A működésbe lépés során a légterelőlap automatikus mozgásba 

kerülhet.

BELTÉRI EGYSÉG KIJELZŐ1

 ● A kijelzés fényereje módosítható, kövesse a " leírást. 

AUTOMATIKUS MŰKÖDÉS5
A készülék automatikusan választ hűtés, fűtés és ventilátor üzemmód közül, 
és vezérli a ventilátorsebességet.

1.  Nyomja meg a  gombot : Válassza az A beállítást.

2.  Nyomja meg a  gombot : Be lehet állítani a kívánt 
hőmérsékletet.

3. Nyomja meg a  gombot : Válassza az AUTO, LOW , 
LOW+ , MED , MED+ , HIGH  vagy Quiet .

AUTOMATIKUS MŰKÖDÉS6

1. Nyomja meg a  gombot : Válassza a Hűtés , Fűtés , 

vagy Ventilátor  üzemmód beállítást.

2. Nyomja meg a  gombot : Be lehet állítani a kívánt 
hőmérsékletet.

 Hűtés: Min. 17°C, Fűtés: Max. 30°C, Ventilátor: Nincs hőfokkijelzés

3.  Nyomja meg a  gombot : Válassza az AUTO, LOW , 
LOW+ , MED , MED+ , HIGH  vagy Quiet .

SZÁRÍTÁS MÓD7
Nedvességmentesítésre a rendszer automatikusan szabályoz egy mérsékelt 
hűtőteljesítményt.

1. Nyomja meg a  gombot : Válassza a Szárítás üzemmódot .

2. Nyomja meg a  gombot : Be lehet állítani a kívánt 
hőmérsékletet.

Hi-POWER ÜZEMMÓD8
A gyorsabb hűtés vagy fűtés érdekében a hőmérséklet és a légáram 
automatikus szabályozása (kivéve SZÁRÍTÁS és CSAK VENTILÁTOR 
üzemmódban)

Nyomja meg a  gombot : Az üzemmód ki- és bekapcsolása.

Megjegyzés:
 ● A mellékelt távvezérlő olyan vezeték nélküli típus, mely vezetékkel 

is használható. Lásd a „Hogyan kell csatlakoztatni a távvezérlőt a 
vezetékes működtetéshez” című részt a telepítési útmutatóban, ha 
vezetékes működtetésre van szükség.

 ● Vezetékes vezérléskor a távvezérlő visszatér a kezdeti állapotba 
(a PRESET (ELŐBEÁLLÍTÁS), a TIMER (IDŐZÍTŐ) és a CLOCK 
(ÓRA) visszatér a kezdeti állapotba), ha a felhasználó lekapcsolja a 
légkondicionáló készülék tápegységét.

A TÁVIRÁNYÍTÓ4  

1 Infravörös jeladó
2 Elindítás/leállítás gomb
3 Üzemmódválasztó gomb (MODE)
4 Hőmérséklet gomb (TEMP)
5 Ventilátorsebesség gomb (FAN)
6 Terelőlap lengető gomb (SWING)
7 Terelőlap-állítás fel-le gomb (FIX X)
8 Bekapcsolási időzítés gomb (ON)
9 Kikapcsolási időzítés gomb (OFF)
! Beállítás gomb (SET)
" Törlés gomb (CLR)
# Memória és tárolás gomb (PRESET)
$ LEVEGŐFÚVÁSkiválasztás gomb (AIR FLOW)
% Nagy teljesítmény gomb (Hi-POWER)
& Takarékos üzemmód gomb (ECO)
( Terelőlap-állítás jobbra-balra gomb (FIX W)
) Kényelmi automatikus kikapcsolás gomb (COMFORT SLEEP)
~ Szűrő helyreállítás gomb (FILTER)
+ Időbeállítás gomb (CLOCK)
, Ellenőrzés gomb (CHECK)
- Alaphelyzet gomb (RESET)

HASZNÁLAT ELŐTTI TEENDŐK2

A szűrők előkészítése
1. Nyissa fel a levegőbemenet rácsát, és vegye ki a levegőszűrőket.
2. A szűrők felszerelése. (a részleteket lásd a 

kiegészítő lapon).

Az elemek behelyezése  (amikor vezeték nélküli 
üzemmódot használ.)

1. Távolítsa el a lecsúsztatható fedelet.
2. Helyezzen be 2 darab új elemet (AAA típusút), 
fi gyelve a (+) és a (–) púlus helyes irányára.

Óra beállítás
1. Nyomja meg a  gombot egy ceruza hegyével.

Ha az idő villogva jelenik meg, lépjen a 2. lépésre.

2. Nyomja meg a  vagy a  : Gombot az 
idő beállításához.

3. Nyomja meg a  gombot : Eltárolja az 
időzítési beállítást.

A távirányító alaphelyzetbe állítása
Nyomja meg a  gombot egy ceruza hegyével és a
1. Távolítsa el az elemet.
2. Nyomja meg a .
3. Helyezze be az elemet.



A KIJELZÉS FÉNYEREJÉNEK BEÁLLÍTÁSA11
A kijelzőlámpa fényerejének csökkentésére vagy kikapcsolására.

1. Tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig, amíg a 
távirányító LCD-kijelzőjén meg nem jelenik a fényerő szintje ( , , 

 vagy ), majd engedje el a gombot.

2. Nyomja meg a Emelkedik vagy a 
Csökkenés

 gombot a 4 

 fényerőszint egyikének beállításához.

Távirányító 
LCD Működés kijelzése Fényerő

A lámpa teljes fényerővel világít.

100%

A lámpa 50%-os fényerővel világít.

50%

A lámpa 50%-os fényerővel világít, és a működést 
jelző lámpa kikapcsolt.

50%

Minden lámpa kikapcsolva.

Minden 
kikapcsolva

 ● Az  és  példákban a lámpa 5 másodpercig világít, mielőtt kikapcsol.

IDEIGLENES MŰVELET12

Ha nem találja a távirányítót, vagy lemerültek benne 
az elemek.

 ● A RESET gomb megnyomásával a berendezés 
a távirányító nélkül is elindítható és leállítható.

 ● Az üzemmód AUTOMATIKUS működésre 
van állítva, a beállított hőmérséklet 24°C és a 
ventilátor működése automatikus sebességen 
van.

AUTOMATIKUS ÚJRAINDÍTÁS FUNKCIÓ14
Áramkimaradás után a klímaberendezés automatikus újraindítása (Ehhez a 
berendezésnek áram alatt kell lennie.)

Beállítás
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a RESET gombot a beltéri egységen 

3 másodpercig, a művelet beállításához. (“Pi Pi Pi” hallható, és az 
OPERATION (üzemmód) lámpa másodpercenként 5-ször felvillan, 5 
másodpercen keresztül)

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a RESET gombot a beltéri egységen 
3 másodpercig a művelet törléséhez. (“Pi Pi Pi” hallható, de az 
OPERATION (működés) lámpa nem villog) 

 ● Ha az ON (be) időzítő vagy OFF (ki) időzítő be van beállítva, akkor 
az AUTOMATIKUS ÚJRAINDÍTÁS FUNKCIÓ nem kapcsol be.

ÖNTISZTÍTÁS FUNKCIÓ (CSAK HŰTÉS 
ÉS  SZÁRÍTÁS ÜZEMMÓDBAN)16

A beltéri egységben lecsapódó pára miatti kellemetlen szagok ellen véd

1. Ha a  gombot „Hűtés” vagy „Szárítás” üzemmódban 
egyszer megnyomják, a ventilátor még 30 percig nem áll le, majd 
magától kikapcsol. Ez csökkenti a beltéri egység nedvességét.

2. Az azonnali leállításhoz nyomja meg kétszer a  gombot 30 
másodpercen belül.

 Elsőként kapcsolja le a hálózati megszakítót.

Beltéri egység és távirányító
 ● Ha kell, egy nedves ruhával tisztítsa meg a beltéri egységet és a 

távirányítót.
 ● Ne használjon benzint, hígítót, súrolóport vagy vegyszerrel kezelt 

törlőkendőt a tisztításhoz.

Levegőszűrők
Kéthetente tisztítsa ki a szűrőket.

1. Nyissa ki a levegőbemeneti rácsot.
2. Távolítsa el a levegőszűrőket.
3. Porszívózza vagy mossa ki, majd szárítsa meg a szűrőket.
4. Tegye vissza a levegőszűrőket és csukja vissza a levegőbemeneti rácsot.

KARBANTARTÁS17

Alvás során az energia-megtakarítás érdekében a légáram automatikus 
szabályozása és automatikus kikapcsolás.

Nyomja meg a  gombot : A kikapcsolási időzítéshez négy 
beállítás választható – 1, 3, 5 vagy 9 óra.

Megjegyzés: A hűtési művelet során a beállított hőmérséklet automatikusan 
emelkedik 1 fokot óránként, 2 órán keresztül (maximum 2 fokos 
emelkedés). A fűtési művelet során a beállított hőmérséklet 
csökkenni fog.

KÉNYELMI AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS15

ELŐRE BEÁLLÍTOTT MŰKÖDÉS13

Válassza ki a kívánt üzemmódot a jövőbeli használatra. A berendezés 
a beállításokat az üzemmód újbóli bekapcsolásáig megjegyzi (kivéve a 
légáramlás iránya)

1. Válassza ki a kívánt üzemmódot.

2. Nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot 3 másodpercig a 
beállítás tárolásához. Megjelenik a P jelzés.

3. Nyomja meg a  gombot : Az eltárolt működési mód 
aktiválódik.

IDŐZÍTÉS MÓD10
Állítsa be az időzítőt a légkondicionáló működése közben.

A be- és kikapcsolás beállítása A be- és időzités beállítása

1 Nyomja meg a  gombot : Állítsa be 
a kívánt ON (Be) 
időzítőt.

Nyomja meg a  gombot : Állítsa be a 
kívánt OFF (Ki) időzítőt.

2 Nyomja meg a   gombot : Eltárolja az 
időzítési beállítást.

Nyomja meg a  gombot : Eltárolja az 
időzítési beállítást.

3 Nyomja meg a  gombot : Törli az 
időzítési beállítást.

Nyomja meg a   gombot : Törli az 
időzítési beállítást.

A napi időzítő lehetővé teszi a felhasználó számára a készülék BE- és KI 
kapcsoló időzítőjének minden napra vonatkozó aktiválását.

A minden napra időzítés beállítása

1 Nyomja meg a  gombot : Állítsa be az 
ON időzítőt.

3 Nyomja meg a .

2 Nyomja meg a  gombot : Állítsa be az 
OFF időzítőt.

4 Nyomja meg a  gombot, ha a 
(  vagy ) jel villog.

 ● A minden napra beállítás közben mindkét nyíl ( , ) megjelenik a 
kijelzőn.

Megjegyzés:
 ● Ha a távirányító olyan helyen van, amely akadályozza a megfelelő 

jelátvitelt, akkor maximum 15 perc késés előfordulhat.
 ● A klímaberendezés a beállításokat az üzemmód újbóli bekapcsolásáig 

megjegyzi.

TAKARÉKOS ÜZEMMÓD9

A környezet automatikus szabályozása energiatakarékos módon (kivéve 
SZÁRÍTÁS és CSAK VENTILÁTOR üzemmódban)

Nyomja meg a  gombot : Az üzemmód ki- és bekapcsolása.

Megjegyzés: A hűtési művelet során a beállított hőmérséklet automatikusan 
1 fokot emelkedik óránként 2 órán keresztül (maximum 2 fokos 
emelkedés). A fűtési művelet során a beállított hőmérséklet 
csökkenni fog.

HU
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ÜZEMMÓDOK ÉS TELJESÍTMÉNY18

1. Három perces védelem funkció: Megakadályozza a berendezés 
működését 3 percig, ha közvetlenül működés után újraindították vagy 
bekapcsolták.

2. Előfűtés: Fűtés üzemmód előtt 5 percig előmelegíti a berendezést.
3. A meleg levegő szabályozása: Ha a szoba hőmérséklete elérte 

a beállított hőmérsékletet, a ventilátor sebessége automatikusan 
csökken, és a kültéri egység leáll.

4. Automatikus jégmentesítés: Jégmentesítés üzemmódban a ventilátorok 
leállnak.

5. Fűtési kapacitás: A rendszer hőt nyer ki a külső térből, és a 
helyiségben kibocsátja. Ha a külső hőmérséklet túl alacsony, javasolt a 
légkondicionáló mellett egy másik fűtő berendezés használata is.

6. A hó lerakódásának fi gyelembe vétele: Olyan helyet kell a kültéri 
egység számára választani, ahová a szél nem hord a havat, falevelet 
vagy egyéb szezonális hulladékot.

7. Kisebb pattogó zörej előfordulhat a berendezés működés e során, 
amely normális, mivel ezt a műanyag hőtágulása és összehúzódása 
okoz hatja.

 Megjegyzés: A 2-6 pont fűtő modellre vonatkozik 
A légkondicionáló üzemi feltételei

Hőmérs.

Működés
Kültéri hőmérséklet Szobahőmérséklet

Fűtés –15°C ~ 24°C 28°C alatt

Hűtés –15°C ~ 46°C 21°C ~ 32°C

Szárítás –15°C ~ 46°C 17°C ~ 32°C

A berendezés nem 
működik.

A hűtés vagy fűtés teljesítménye túl 
gyenge.

 ● A tápkapcsoló ki van 
kapcsolva?

 ● Az áramköri megszakító 
kioldott, emiatt nincs 
áram?

 ● Áramszünet van?
 ● Bekapcsolási időzítés van 
beállítva?

 ● Eltömődtek a levegőszűrők?
 ● Lehet, hogy nem a kívánt hőmérséklet van 
beállítva?

 ● Ajtó vagy ablak nyitva van?
 ● Nem szabad az áramlás a kültéri egység 
levegőbemeneténél vagy -kimeneténél?

 ● A ventilátorsebesség alacsonyra van 
állítva?

 ● Nem ventilátor vagy szárítás (FAN/DRY) 
üzemmódban van a berendezés?
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Két légkondicionáló egymáshoz közel történő felszerelése esetén, az egyes 
beltéri egységek egymástól független használata távirányítóval.

A B távirányító beállítása.
1. Nyomja meg a RESET gombot a beltéri egységen, hogy a 

légkondicionálót bekapcsolja.

2. Irányítsa a távirányítót a beltéri egység felé.

3. Tartsa lenyomva a  gombot a távirányítón egy ceruza hegyével. 
Ekkor “00” jelzés látható a kijelzőn. (1. kép)

4. Nyomja meg a  gombot, a  gomb lenyomva tartása 
közben. A “B” jelzés jelenik meg a kijelzőn és a “00” jelzés eltűnik, a 
légkondicionáló pedig kikapcsol. A B távirányító beállítása eltárolásra 
kerül. (2. kép)

Megjegyzés:  1. Ismételje meg az előző folyamatot az A távirányító 
visszaállításához.

 2. Az A távirányító állásnak nincs “A” jelzése.
 3. A távirányító gyári alapbeállítása az A állás.
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