
Parapetes légkondicionálókhoz

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Köszönjük hogy az általunk forgalmazott légkondicionálót választotta. Kérjük, hogy használatbavétel előtt
figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, majd  őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.
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Az útmutatóban szereplő képek  csak magyarázatként szerepelnek.
A légkondicionáló eltérhet az itt  látottaktól.
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 Közepes statikus nyomású légcsatornás beltéri egység

Kezelési útmutató

Köszönjük hogy az általunk forgalmazott légkondicionálót választotta.      
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 Lég beszívás 

Lég kifúvás 
 

Lég beszívás

BELTÉRI EGYSÉG KÜLTÉRI EGYSÉG (A,B,C)

M

FIGYELEM

Megjegyzés

MEGJEGYZÉS

MEGJEGYZÉS1.    FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ
A személyi sérülések és anyagi kár elkerülése érdekében kövesse az 

a készülék meghibásodása vagy személyi sérülés 
következhet be.  

 

anyagi kárt eredményezhet.  
 

végeztesse.   

tüzet vagy anyagi kárt eredményezhetnek.  
 

 ha füst vagy 
égett szagot érez, áramtalanítsa a légkondicionálót és 

 
A távszabályzó vagy a beltéri egység soha ne legyen nedves.  
Ez tüzet vagy áramütést okozhat. 
 
A távszabályzó gombjait soha ne nyomja meg hegyes 
tárggyal.   
A távszabályzó megsérülhet.  
 

szabad kicserélni. Soha ne hidalja át vezetékkel!  

.  

Ne használja a légkondicionálót más célokra.  

a légkondicionálót precíziós berendezések állatok növények

 

a kismegszakítót vagy húzza ki a konnektorból.  

 

relét.  
 

  

objektumhoz csatlakoztassa. Szakemberre bízza ezt a munkát.
.  

Ne tegye ki magát vagy másokat a hosszabb ideig a hideg 
légáramlat hatásának. Súlyosan megbetegedhet. 
 
Ne nyúljon be sem kézzel sem tárggyal a beszívó vagy   
kifúvó nyílásokba.  

 
Ne használjon gyúlékony sprayt vagy festéket a készülék 
közvetlen közelében.   
Tüzet okozhat.  
 

.  

 
Ne helyezzen tárgyakat a lég beszívó vagy kifúvó nyílásba.  
Anyagi kárt vagy a légkondicionáló meghibásodását okozhatja. 
 
Soha ne javítsa házilagosan a berendezést.   

 
A készülék élettartama végén ne helyezze azt a  
kommunális hulladékok közé. Szállítsa egy szelektív

 
Elektromos berendezéseket soha ne helyezzen a kommunális
hulladékok közé. 

. 
 
Ha elektromos berendezések kerülnek a hulladékok közé,
veszélyes vagy mérge anyagok kerülhetnek a 
környezetbe, az ivóvízbe és ezen keresztül a táplálékláncba.

 
A t közeg szivárgás elkerülése miatt konzultáljon szere ével.  

okozhat.  
 

helyes telepítés esetén nem szivárog.  

 
Kapcsoljon ki minden nyílt lángú berendezést (gázf stb.) és

 

                          lvassa 
   vagy                       

 személyi sérülés következhet be.

Az így jelölt pontok figyelmen kívül hagyása anyagi kárt                            
     vagy a berendezés meghibásodását okozhatja.

szenvedhet     
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2.    ALKATRÉSZEK NEVEI

és egy távszabályzóból áll. 

AUTO (automata) 
Az OPERATION LED világít és a készülék automata üzemmódban

 Az infravörös vétel engedélyezve van. Amint az infravörös

1 

 

 (Figyelje a 2-1 ábrát)  

Ez a kezelési útmutató nem tartalmazza a
távszabályzó kezelését. Azt egy másik füzetben

vagy

Infravörös jel vevõ

Digitális kijelzõ

Bekapcsolva     Riasztás kijelzõ

Temporary gomb

A sérülések elkerülése érdekében soha ne távolítsa 

 
Ne nyúljon a légkondicionálóhoz vizes kézzel.  
Áramütést szenvedhet.  
 

 
A lamellák élesek. Elvághatják a kezét. 
 
A beltéri egység alá ne helyezzen olyan tárgyakat,
melyekben a cseppvíz kárt tehet..  

 80% vagy magasabb vagy a 

 

beltéri egység rögzítését.  

 
Az oxigén hiány elkerülésére sze tessen alaposan, f eg 
ha nyílt lángú készüléket használ a légkondicionálóval
közös légtérben.  
 

 
Az elégtelen cseppvíz elvezetés miatt víz szivároghat a 

 
  

Ne vegye le a fedelet. Néhány alkatrész érintése 
veszélyes lehet
 
Gyerekeket, növényeket vagy állatokat ne tegyen ki 
huzamosabb ideig a hideg légáramlatnak.  

okozhatja. 
 
A gyerekek ne játsszanak a légkondicionálóval
és tárgyakat ne helyezzenek rá.  

 

kapcsolja ki a légkondicionálót.  
Az erre érzékeny személyek megbetegedhetnek 

 
Nyílt lángú berendezéseket ne helyezzen a  
légkondicionáló által kifújt légáramba. 
.   

 
Tilos olyan helyiségben használni a légkondicionálót
ahol gyúlékony anyagok vannak, melyek párologhatnak.  
A kipárolgó gázok tüzet vagy robbanást okozhatnak. 
.  
 

csak felügyelet mellett kezelhetik a légkondicionálót. 
  
Ügyeljen arra, hogy kisgyermekek ne játsszanak a 
légkondicionálóval. . 

 

  
intenzív tés üzemmódot választhatunk a segítségével.  
A gomb a fenti ábrán látható helyen található. 
E  megnyomásakor AUTOMATA majd a követk  megyomás   n
után intenzív tés (FORCED COOL) majd kikapcsolás    
következik. 

üzemeltesse.

3.    A LÉGKONDICIONÁLÓ     
       ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET TAROMÁNYA

FORCED 
Az OPERATION LED villog és automata üzemmódban
magas ventilátor sebességgel üzemel a berendezés 
30 percig. Ilyenkor az infravörös jel vétele tiltva van. 
  
OFF (ki) 
Az OPERATION LED kialszik. A légkondicionáló
kikapcsol. Az infravörös jel vétele engedélyezve van. 

2 

3 

Párátlanítás

modelleknél) 

Üzemmód 
Kültéri Szoba 

-15℃-  43℃ (MODEL18-60)    
0℃-  43℃ (MODEL12)   17℃-  32℃

-15℃-  24℃   17℃-  27℃

18℃-  43℃   17℃-  32℃

Figyelem 

AT

FIGYELEM

FIGYELEM

2-1 ábra

4.    TIPPEK A GAZDASÁGOS ÜZEMELTETÉSHEZ

.

5.    KARBANTARTÁS

hogy a készülék áramtalanítva van. 
 

 
Puha ruhával tisztítsa a beltéri egységet és a
távszabályzót. 
 
Enyhén nedves ruhát is használhat, ha a burkolat 
nagyon szennyezett. 
 

 
 
A tisztításhoz ne használjon vegyi anyaggal átitatott 

 
Ne használjon benzin higító súrolószert
vagy oldószert.  

Hosszú leállás utáni karbantartás  
(pl: a szezon elején)   

Távolítson el minden objektumot ami gátolja a légáramlást. 
 

Tisztítás után minden alkatrészt illesszen vissza eredeti 
helyére.  

  
(pl: a szezon végén)           

Járassa a légkondicionálót fél napig ventilátor üzemmódban.

 

Tisztítás után minden alkatrészt illesszen vissza eredeti helyére.

Távolítson el minden objektumot ami gátolja a légáramlást. 
 

Legalább 12 
áram alá a készüléket. Ez a finom indulás miatt szükséges.

 

 

a légkondicionáló teljesítményét. 

. 
 

 

A légsz t tartozékként értékesítjük. 
. 

1 

Normál jelenség ha a lékondicionáló felülete
párás lesz a magas környezeti páratartalom miatt.
Ilyenkor csukja be a nyílászárókat üzemeltesse 
tovább a légkondicionálót  
Az optimális üzemeltetés és hatásfok a fenti

2 

3 

Három perces védelem 

A kikapcsolást követ  a kompresszor csak
3 perces késleltetés után indul újra. Ezt a

Hálózati feszültség kimaradás
Feszültség kimaradás esetén a készülék teljesen kikapcsol. 

ATION LED villog a

A bekapcsoláshoz nyomja meg a távszabályzón az ON/OFF 
gombot. 

ne irányuljon személyekre. 
 

  

 
A jó hatásfok érdekébe mindig csukja be
a nyílászárókat. 
 

 
Soha ne zárja el a készülékbe be és kiáramló

 

ne irányuljon növényekre.
 

  

 
Az ajtókat ablakokat csak a szükséges ideig
tartsa nyitva. 
 

vegye ki az elemeket a távszabályzóból.

helyezze áram alá a készüléket így tudja
biztosítani a finom indulást. 
 
Az elt tt sz  jelent  csökkenti a légkondicionáló 

Porszívózás közben a lég beszívó rész felfele nézzen.  
(Figyelje az 5-4 ábrát) 
Mosás közben a lég beszívó rész lefelé nézzen.              
(Figyelje az 5-3 ábrát) 

6. Helyezze vissza és zárja be a lég beszívó rácsot az 1 és 2 

A

5-4 ábra

5-3 ábra

6.  A következő jelenségek nem a   
     légkondicionáló hibáját jelentik

1: A

                      

A légkondicionáló a bekapcsolást  nem azonnal indul. 
Ha az OPERATION LED  a rendszer normál állapotban 
van. 
A kompresszor túlterhelésének elkerülése miatt a kompresszor 

Ha az OPERATION és a "PRE-DEF LED (h t -f t
modelleknél) vagy a FAN LED (csak  medelleknél)" 
ez azt  hogy Ön a  üzemmódot választotta. A 
üzemmód indításakor a beltéri egység ventilátora csak akkor 
kezd  ha a  már meleg. Ilyenkor a  a 
leolvasztás LED is világít.

A beltéri egység  lefagyásának elkerülése miatt 
a rendszer átvált ventilátor üzemmódra. A h tés rövid id
múlva folytatódik.

Ha a szoba h mérséklete a beállított értékre csökken  A 
kompresszor kikapcsol és a készülék ventilátor üzemmódban 
dolgozik tovább. Ha a szoba rséklet emelkedik  a 
kompresszor újra elindul. Ugyanez történik  üzemmódban. 

5-2 ábra

5-1 ábra

3.1: Beltéri egység

Ha h tés üzemmódban magas a páratartalom és a beltéri 
egység belseje nagyon  a szobában a 
eloszlás egyenetlen lesz. Ilyenkor ki kell tisztítani a beltéri 
egységet. Ehhez a m velethez kérje a telepít / szerel
segítségét. 

Az OPERATION LED gyorsan villog (5Hz). Ha ez a villogás 
és 1 perc elteltével tört  úraindítás után is fennáll. 
(Figyelje a  7-1 és 7-2 ábrákat).

Valamelyik biztonsági eszköz pl. biztosíték vagy kismegszakító
többször kiég/ leold.
Víz került a berendezésbe.

Víz szivárog a beltéri egys l.

Ha rendellenes m ködést észlel, a 7-3 táblázat alapján próbálja 
megs tetni a hibát. Ha ez nem sikerül, hívjon egy olyan 
szere t, aki cégünkkel szer ésben áll. 
.
 

7.1.      A légkondicionáló hibái és azok lehetséges okai 

Ha rendellenes m ködést tapasztal, 3 percre áramtalanítsa  
a készüléket, majd helyezze áram alá és kapcsolja be. 
Elle rizze a hálózati feszültséget. Ha a feszültség 

aki cégünkkel szerz ésben áll.
. 

4.2:  Beltéri egység, kültéri egység

A készülék  során folyamatosan halk susogó hang 
hallatszik. 
Ez a rendszerben áramló h t közeg miatt hallható normál 
jelenség. 

Susogó hang hallatszik az induláskor illetve közvetlenül a 
leállás után vagy leolvasztáskor. Ez a  áramlásának 
hirtelen változásakor normál jelenség. 

4.3: Kültéri egység

Amikor a zaj hangszíne megváltozik. 
Ez a frekvencia megváltozása miatt következik be.

6: Kellemetlen szag áramlik a beltéri e

Ha hosszú állás után indítja be a készüléket  az közben 

Az egység  a  majd azok távoznak a beltéri 

 7: A kültéri egység ventilátora nem forog       
                      

Üzemelés közben. A légkondicionáló ködésének 
optimalizálása miatt a ventilátor fordulatszáma változik. 

3.2:  Beltéri egység, kültéri egység

4.1: Beltéri egység

Amikor a rendszer leolvasztás után   a cseppvíz 

Amikor a vízszivattyú (opcionális tartozék)  ez a zaj 
hallható.

A
A yag alkatrészek séklet változás hatására 
kitágulnak vagy összehúzódnak. 

7.    HIBAKERESÉS
7-1 táblázat 7-2-es táblázat 

 
 

Megoldás

Távolítsa el a nyílásokból az esetleg
bekerült objektumot. 
Csukja be a nyílászárókat. 

árnyékolja be a szobát. 

Sz  tesse a t közeg 
mennyiségét. 

Jelenség Hiba oka

A légáramlás megfele e

A készülék rendszeresen 
indul és leáll. 

A kültéri vagy beltéri egység 

A beszívó vagy kifúvó nyílások 

A nyílászárók nincsenek becsukva
Közvetlen napsugárzás jut a szobába. 
Túl sok forrás van a szobában. 

Szivárog a t zeg a 

Csukja be a nyílászárókat. 
Sz  tesse a t közeg 
mennyiségét.

 7 C alatt van
A nyílászárók nincsenek rendesen 
becsukva. 
Szivárog a t közeg a 

7-2 táblázat 

A hiba leírása D IGITÁLISLED4LED3LED2LED1

E0

E1

E2

E3

E4

E7

EE

Ed

CP

Beltér i  és kültér i  egység között i
 kommunikáció hiba.

A lev  séklet z
termisztor hibás

A  t z  (T2)
 te rm isz to r  h ibás

EPPR OM hiba

Üzemmód konf l ik tus

Vízszint hiba (kondenzvíz)

A kültéri egység hibásan k

A sorkapcson az ON/OFF pontok 
nincsenek összekötve

     
  

Meleg indítás / leolvasztás

Világít Gyorsan villog Lassan villog

   KIJELZALARMDEF.FANTIMEROPERATION

A  t z  (T2B)
 te rm isz to r  h ibás

NO.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A hiba leírása
DIGITÁLISLED4LED3LED2LED1

E0

E1

E2

E3

E4

Világít Gyorsan villog Lassan villog

   KIJELZALARMDEF.FANTIMEROPERATIONNO.

1

2

3

4

5

6

11

12

Jelenség Hiba oka

A ventilátor sebességet nem
lehet megváltoztatni. 

üzemmódot
"AUTO" 

Amikor az üzemmód
kijelzés
"DRY" 

AUTO üzemmódban az elektronika
automatikusan állítja be a
ventilátor sebességet. A felhasználó
ilyenkor nem tudja azt megváltoztatni. 

DRY üzemmódban az elektronika 
automatikusan állítja be a
ventilátor sebességet. A felhasználó
ilyenkor nem tudja azt megváltoztatni.

 

A vezetékes távirányító

az ON/OFF gombot megnyomta. 
 
 

Nincs hálózati feszültség. 

Nem hallható hangjelzés

az infra távszabályzón az
ON/OFF gombot megnyomja.

 
rálátás van az adó és a

irányítani amikor az  
ON/OFF gombot megnyomja. 

Irányítsa az infravörös (opció)

 Amikor TIMER OFF kijelzés 
látható az LCDn. 

A légkondicionáló a beállított

A TIMER ON kijelzés bekapcsolt amikor
a TIMER ON kijelzés  

  

automatikusan bekapcsol. 

A TEMP LED nem látható FAN ONLY (ventilátor) 
üzemmódban ez normál.

nem állítható. 

7-3 táblázat

 

Megoldás

7.2.  A vezetékes távirányító hibái és azok megoldása

.

.

.

.

Nincs hálózati feszültség. 
Készülék nincs bekapcsolva. 
A biztosíték kiégett a kismegszakító leold. 

vagy a távszabályzó hibás. 

A t beállítás nem megfelel . 
A kompresszor 3 perces késleltetése
még nem járt le. 

vagy más gáz van a

A kompresszor hibás. 
A hálózati feszültség alacsony vagy magas. 
A légáramlás nincs biztosítva. 

Várja meg amíg megs k. 
Kapcsolja be az ON gombbal. 

Cseréje ki az lemeket és rizze a  
távszabályzó LED-jét egy kamerával. 

Várjon. 

Sz  tesse a t közeg 
mennyiségét. 
Szer  vákumozzon majd töltse fel a t kört. 

Figyelje a hálózati feszültséget. 

QS01U-018AW_HU 

202000171397 

E5

E6

P0

CP

P1

P2

9

10

18-60 modellek

12-es modell

7

8

A  t z
te rmisz to r  h ibás
Beltér i  és kültér i  egység között i
 kommunikáció hiba.

Vízszint hiba (kondenzvíz)

Modul hiba

A beltéri egység lev  séklet  
z  te rm isz to ra  h ibás

A sorkapcson az ON/OFF pontok
nincsenek összekötve      

Meleg indítás / leolvasztás

E PPROM  hiba

Kültéri egység túláram védelem

Kü l té r i  egység  feszü l t ség  véde lem

A kültéri egység lev  séklet
z  te rm isz to ra  h ibás

Kompresszor védelem

Párátlanítás

modelleknél) 

Üzemmód
Kültéri Beltéri

17℃-  54℃     17℃-  30℃

-7℃-  24℃   0℃-  30℃

17℃-  54℃   17℃-  30℃

T1 feltétel

T3 feltétel

9
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A kézi vezérlést csak ideiglenesen használjuk, pl. ha nem   
elérhető a távszabálzó, vagy lemerültek az elemek. 
A kijelző panelen található MANUAL gomb segítségével
AUTO és FORCED COOL üzemmódok közül választhatunk.
Ha ezt a gombot egy kis pálcával nyomkodja, az üzemmódok az 
alábbiak szerint változnak: AUTO, KÉNYSZER HŰTÉS,  
KI, és vissza az AUTO üzemmódhoz. 

AUTO (automata)
Az OPERATION LED világít, és a légkondicionáló automata
üzemmódban működik. A távszabályzó engedélyezve van.
A távszabályzó parncsait végrehajtja. 

FORCED COOL (kényszer hűtés)
Az OPERATION LED villog, a légkondicionáló kényszer hűtés
üzemben és magas ventilátor fordulattal üzemel 30 percig, 
majd automata üzemmódba kapcsol. A távszabályzó tiltva van. 

OFF (ki)
Az OPERATION LED kialszik. A légkondicionáló kikapcsol.
A távszabályzó engedélyezve van.

1

2

3

Ez az útmutató nem tartalmazza a távszabályzó kezelését.
A távszabályzó kezelését egy másik füzetben találja 
amit szintén mellékeltünk.

MEGJEGYZÉS

A légkondicionálót ne kezelje nedves kézzel. 
Áramütés érheti.

Ne érintse meg a hőcserélő lamelláit. 
A lamellák élesek és sérüléseket okkozhatnak. 

A beltéri egység alá ne helyezzen olyan tárgyakat,
amelyekben a lecsepegő víz kárt okozhat. 
Cseppvíz keletkezhet ha a páratartalom >80%, ha
cseppvíz tömlő eltömődött vagy ha koszos a légszűrő.

Hosszú leállás után ellenőrizze az egységek tartóit, 
rögzítőit.
Ha sérültek, az egység leeshet. 

Az oxigén hiány megakadályozása miatt szellőztessen 
rendszeresen, ha gázlángot használ a légkondicionálóval egy 
légtérben.

Ügyeljen arra hogy a cseppvíz elvezetés megfelelő legyen.
A rossz cseppvíz elvezetés miatt károsodhatnak a falak, 
szőnyeg, bútorok stb. 

A távszabályzó belső részeit soha ne érintse meg.
Ne vegye le az előlapot. Néhány belső alkatrész érintése
veszélyes, vagy a készülék meghibásodásához vezethet. 

Soha ne tegyen ki személyeket, állatokat vagy növényeket
a közvetlen a hideg légáramlatnak. 
Súlyos megfázás okozhat, a növények kipusztulhatnak.
.

DA beltéri egységre ne helyezzen semilyen tárgyat vagy 
terítőt. A gyerekek ne játsszanak vele.
Leborulhat, leeshet és sérülést vagy készülék hibát okozhat. 

A légkondicionálót kapcsolja ki ha rovarirtó vagy 
fertőtlenítő szert használ. 
Ennek figyelmen kívül hagyása azt okozhatja hogy a
vegyszer felgyűlik a légkondicionálóban, majd magas 
koncentrációban távozik és allergiát, rosszullétet okozhat. 

Nyílt lánggal üzemelő berendezéseket ne helyezzen a 
kiáramló levegő útjába vagy a légkondicionáló
beltéri egysége alá.
Elégtelen égést eredményezet, vagy a beltéri egység a 
hőtől deformálódhat. 

A légkondicionálót ne használja olyan helyen ahol
gyúlékony gázok szivároghatnak a légtérbe.
A gyúlékony gázok lángra lobbanhatnak és 
tüzet okozhatnak.

A légkondicionálót kisgyermekek és cselekvőképességükben
korlátozott személyek csak felügyelet mellett használhatják. 

2.    KÉZI VEZÉRLÉS
A légkondicionáló egy beltéri, egy kültéri egységbõl,
távszabályzóból és összekötõ csövekbõl áll. (1. ábra) 

Üzemmód kijelzők a kijelző panelen

kijelző panel 2-1. ábra

MEGJ: DEF kijelző (hűtő fűtő medelleknél)
vagy FAN ijelző (csak hűtő modelleknél) 

Infravörös vevő 

MANUAL TIMER

ALARM

OPERATION

DEF./FAN



kezelési útmutató

3

A biztonságos és hatékony működés érdekében a
légkondicionálót az alábbi hőmérséklet tartományokon
belül üzemeltesse.

1 Ha a fenti tartományokon kívül üzemelteti a légkondicionálót
rendellenes működés fordulhat elő. 

Normál állapotnak számít, ha magas páratartalom esetén 
a beltéri egységen párakicsapódás észlelhető. Ilyenkor 
csukja be a nyílászárókat hogy a páratartalom le csökkenjen. 

Az optimális működés érdekében a fenti hőmérséklet 
tartományokon belül üzemeltesse a légkondicionálót.

2

3

3.    A LÉGKONDICIONÁLÓ ÜZEMI
       HŐMÉRSÉKLET TARTOMÁNYA

Három perces védelem.
Ez a védelem megakadályozza hogy a légkondicionálót a legutolsó
leállítás után 3 percen belül újra beindítsák. Ez a nyomás 
kiegyenlítődés miatt szükséges. A kompresszort védi. 

Hálózat kimaradás.
Hálózat kimaradás esetén a készülék teljesen kikapcsol. 

Ha a hálózat visszaállt, az OPERATION LED villogni
kezd. 

Az újraindításhoz nyomja meg az távszabályzón a
ON/OFF gombot 

Fluoreszcensz lámpa, mobil telefon vagy mobiltelefon
közeli használata rendellenes működést okozhat. 

Ilyenkor áramtalanítsa a légkondicionálót, majd kb. 2 perc
múlva helyezze áram alá, majd nyomja meg a
távszabályzón az ON/OFF gombot. 

4.    TIPPEK A GAZDASÁGOS ÜZEMELTETÉSHEZ

A légáramot úgy állítsa be, hogy az ne irányuljon személyekre       
növényekre vagy állatokra. 

A szoba hőmérsékletét kellemesre állítsa be, kerülje a       
túlhűtést vagy túlfűtést.

Hűtés esetén árnyékolja a helyiséget függönnyel vagy redőnnyel. 

Csukja be a nyílászárókat hogy a hideg vagy a meleg a       ,     
helyisében maradjon. Ne az utcát légkondicionálja. 

Használja az időzítőt. 

Soha ne akadályozza a légcserét a kültéri vagy beltéri          .    
egységnél. Ez rontja a hatásfokot és leállást okozhat. 

A gazdaságos üzemeltetéshez az alábbiakat tartsa be. 
(Ebben a fejezetben ismertetjük) 

Ha hónapokig nem használja a légkondicionálót, áramtalanítsa      
és vegye ki az elemeket a távszabályzóból  .  
Ha áram alatt van a légkondicionáló, némi energia fogyasztás         
tapasztalható akkor is ha nem használja.    
Ezért energia takarékossági okból áramtalanítsa a készüléket.      
Télen a fűtés megkezdése előtt legalább 12 órával helyezze      
áram alá, hogy a kompresszorban felmelegedjen az olaj.

Az eltömődött szűrő rontja a légcserét, ezzel a hatékonyságot.       
Tisztítsa meg a szűrőt legalább kéthetente.

 

3-1. ábra ON/OFF modellekhez 

MEGJEGYZÉS

3-2. ábra (inverteres modellekhez) 

Hűtés 

Párátlanítás 

Fűtés 
(csak hőszivattyús modelleknél)  

Üzemmód

Hőmérséklet Kültéri
hőmérséklet

                            (csak téliesítõvel
                            felszerelt készülékeknél) 

                            (csak trópusi modelleknél) 

                            (csak trópusi modelleknél) 

hőmérséklet
Szoba

18°C - 43°C

18°C - 52°C

-7°C - 43°C

-7°C - 24°C

18°C / 43°C
18°C - 52°C 17°C - 32°C

0°C - 30°C

17°C - 32°C

 

Hűtés 

Párátlanítás

Fűtés
(csak hőszivattyús modelleknél) 

Üzemmód

Hőmérséklet Kültéri
hőmérséklet

                            (csak téliesítővel
                            felszerelt készülékeknél) 

hőmérséklet
Szoba

0°C - 50°C

0°C - 50°C

-15°C - 50°C

-15°C - 24°C < 30°C

>17°C

>17°C

 

5.    A LÉGÁRAM IRÁNYÁNAK BEÁLLÍTÁSA
Auto-swing (automata legyezés) 
Nyomja meg a SWING gombot. A zsalu automatikusan            
legyezni kezd fel/le.

Manual Adjustment (kézi beállítás) 
Állítsa be az Önnek leginkább megfelelő állásszöget a távsza- 
bályzóval. A SWING gombbal leállíthatja a zsalu mozgását.

Hűtés üzemmódban
A zsalukat vízszintesre állítja.

Fűtés üzemmódban 
A zsalukat lefelé irányítja. 

5-1. ábra 

5-2. ábra 

5-3. ábra 
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6.    KARBANTARTÁS

Karbantartás hosszú leállás után 
(pl. a szezon kezdetén)

Karbantartás hosszú leállás előtt 
(pl. a szezon végén)

Ellenőrizze hogy a kültéri és beltéri egységek légcseréjét 
semmi nem akadályozza. Ha igen, távolítsa el. 

A beltéri egység burkolatát és a szűrőt tisztítsa ki.
A tisztítást a szűrő tisztítása fejezetben leírtak szerint 
végezze, majd a szűrőket tegye vissza eredeti
helyükre.

Az üzemelés megkezdése előtt (főleg fűtés esetén) legalább 
12 órával helyezze áram alá a készüléket hogy a 
kompresszor fel tudjon melegedni. 

A beltéri egység ventilátorát járassa legalább fél napig hogy 
kiszáradjon és baktériumok ne telepedjenek meg rajta. 

A beltéri egység burkolatát és a szűrőt tisztítsa ki.
A tisztítást a szűrő tisztítása fejezetben leírtak szerint 
végezze, majd a szűrőket tegye vissza eredeti
helyükre.

A szűrő tisztítása 

A szűrő megakadályozza hogy por vagy egyéb részecskék 
kerüljenek a készülékbe. Ha a szűrő eltömődik, 
a légáram és ezzel együtt a hatékonyság csökken. 
Ezért a szűrőket legalább kétetente 
tisztítsa ki. 

Ha a légondicionálót poros helyen üzemelteti, a tisztítást
gyakrabban kell végezni. 

Ha a szűrőre rakódott koszt nehéz kitisztítani, csrélje ki
a szűrőt. Ez a légkondicionáló forgalmazójánál
beszerezhető. 

A tisztítás megkezdése előtt áramtalanítsa a  
légkondicionálót. 

Ellenőrizzel le a kábelezés épségét. 

A távszabályzót és a beltéri egységet egy száraz
puha ruhával törölje le.

Ha a felület nagyon koszos, nedvesítse meg a 
ruhát és úgy törölje le.

Vizes ruhát soha ne használjon a távszabályzóhoz.

Soha ne használjon a tisztításhoz vegyszerrel átitatott 
rongyot. 
Ez elszínezheti vagy megmarhatja a műanyag felületeket. 

Ne használjon benzint, szerves oldószereket vagy higítót
a tisztításhoz.  
Ezek deformálhatják a műanyag alkatrészeket. 

A szűrőt ne szárítsa napon és sugárzó hő hatásának ne tegye ki. 

           14-16KW 

1          3.2-10.5KW 

2

Nyissa ki a rácsot egy csavarhúzó vagy hasonló
segítségével (a 6-1. ábra szerint).  
Vegye ki a szűrőt (a 6-2. ábra szerint) .
Tisztítsa meg a szűrőt egy porszívóval vagy ecsettel esetleg
öblítse le, majd sugárzó hőtől mentes helyen szárítsa meg. 
Fordított sorrendben szerelje vissza a szűrőt 6-2. ábra. 

Vegye ki a szűrőt a 6-3. ábra szerint.
.
Tisztítsa meg a szűrőt egy porszívóval vagy ecsettel esetleg
öblítse le, majd sugárzó hőtől mentes helyen szárítsa meg.
Fordított sorrendben szerelje vissza a szűrőt 6-3. ábra.

Ha porszívózza, a szűrő beszívó oldala felfelé nézzen. 

Ha öblíti, a szűrő beszívó oldala lefelé nézzen.  

MEGJEGYZÉS

FIGYELEM

FIGYELEM
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Lég beszívás

6-1. ábra

Légszűrő

6-2. ábra

6-3. ábra

7.   AZ ALÁBBI JELENSÉGEK NEM 
       A LÉGKONDICIONÁLÓ HIBÁI

1. A légkodicionáló nem működik. 

2. Hűtés üzemmódban a ventilátor megy
    de nem hűt.

3. Fehér köd áramlik a légkondicionálóból.

4. A légkondicionáló zajai

Ha a távszabályzón megnyomja az ON/OFF gombot, 
légkondicionáló nem azonnal indul be.
Ha az OPERATION LED világít, a rendszer normál állapotban van.
A kompresszor túlterhelésének megakadályozására egy
3 perces késleltetés van beépítve, ezután indul a kompresszor. 

Ha az OPERATION LED, PRE-DEF, HEAT vagy FAN LED világít, 
az azt jelzi, hogy a hozzá tartozó üzemmódot választotta. 
PRE DEF és HEAT csak hőszivattyús modelleknél érhető el.
Fűtés üzemmódban, eleinte a PRE DEF LED világít, a 
ventilátor akkor indul el ha a hőcserélő átmelegedett. 

A beltéri hőcserélő befagyásának megakadályozására ha a
hőcserélő hőmérséklete nagyon alacsony, a kompresszor
egy időre leáll. Később automatikusan újraindul. 

Ha a szoba hőmérséklete a beállított hőmérséklet alá süllyed
a kompresszor egy időre leáll. Ha a szoba hőmérséklete 
emelkedik, a kompresszor automatikusan
elindul. Fűtés üzemmódban is hasonlóan működik. 

3.1: Beltéri egységből

 3.2:  Beltéri és kültéri egység

4.1: Beltéri egység

Ha a levegő páratartalma magas és a beltéri egység nagyon 
szennyezett, a szobában a hőmérséklet eloszlás egyenetlen
lesz és a pára kicsapódik. Nagyon fontos hogy rendszeresen
tisztítsa a beltéri egységet. Kérdezze meg a forgalmazóját, 
hogyan kell végezni a tisztítást. Szükség esetén hívjon
egy szakembert, aki a cégünkkel szerződésben áll.

Fűtés üzemmódban, ha a leolvasztás után a fűtés újraindul, 
a kicsapódott pára hirtelen elpárolog és gőz keletkezik 
amit a ventilátor kifúj.

Hűtés üzemmódban halk suhogó hang hallatszik, egy ideig még a 
kikapcsolás után is.
Amikor az opcionálisan beszerelt vízszivattyú üzemel,
ilyen hangot ad. 

A beltéri egység burkolata pattogó hangot ad hűtés vagy fűtés 
üzemmódban.
A műanyag alkatrészek hőtágulása és összehúzódása 
miatt keletkezik ez a zaj.

4.2:  Beltéri és kültéri egység

Működés közben folyamatos suhogó (víz áramláshoz hasonló) zaj 
hallatszik.
A csövekben áramló hűtőközeg hangja
hallható ilyenkor.

Időnként sziszegő hang hallatszik fűtés üzemmódban, amikor a leolvasztás
befejeződik.
Ez a hűtőközeg áramlási sebességének hirtelen változásából 
adódik.

4.3: Kültéri egység

A működési zaj tónusa megváltozik.
Ez az inverteres készülékeknél a frekvencia változás miatt hallható. 

5. Por áramlik a készülékből

6. Kellemetlen szag áramlik a készülékből 

Ha a légkondicionálót sokáig nem használják.
Az időközben a készülékben lerakódott por ilyenkor távozik. 

A légkondicionálób jutott szagok (cigaretta, doh, étel szag) 
ilyenkor távoznak.

7. A kültéri ventilátor nem
    forog. 

Működés közben a kültéri ventilátort az elektronika szabályozza
az optimális körülmények elérése érdekében.
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Az OPERATION LED gyorsan villog és ez a villogás
egy áramtalanítás utáni újraindulás után újra jelentkezik.
(8-1. táblázat)

Ha a vezetékes távszabályzó hibakódot jelez vagy nem 
működik megfelelően. 

A biztonsági eszközök mint kismegszakító rendszeresen leold. 

Ha víz került a légkondicionáló elektronikájába. 

Víz szivárog a beltéri egységből. 

Egyéb rendellenes működés. 

8.    HIBAKERESÉS

Ha az alábbi hibák közül bármelyik előfordul, áramtalanítsa a
a készüléket és hívjon egy a cégünkkel szerződött szerelőt.

Ha a légkondicionáló a fentieken kívül valamilyen
rendellenességet mutat, vzsgálja meg az alábbi
táblázatokat.
(8-2. táblázat) 

8.1      A légkondicionáló hibái és azok okai

8.2      A távszabályzó hibái. 
Mielőtt szerelőt hívna, ellenőrizze a táblázat megfelelő pontjait.
(8-3. táblázat) 
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Tisztíttassa ki a hőcserélőt. 
Tisztítsa ki a légszűrőt. 
Tegye szabaddá a légcserét, 
távolítsa el az akadályt.
Csukja be a nyílászárókat. 
Árnyékolja a szobát függönnyel
vagy redőnnyel.
Csökkentse a hőtermelést. 
Ilyenkor csökken a hűtőteljesítmény. 
Ellenőriztesse szerelővel a hűtőközeg
mennyiségét.

Légáramlás van, de hűtés
egyáltalán nincs 

A készülék KI/BE kapcsolgat 

Elégtelen hűtés

Elégtelen fűtés

Nincs hálózati feszültség. 
A készülék ki van kapcsolva. 
A kismegszakító leoldott. 
A távszabályzóban lemerültek
az elemek, vagy hibás. 

A hőmérséklet beállítás nem megfelelő. 
A kompresszor 3 perces védelme
folyamatban van. 

Túl sok vagy túl kevés hűtőközeg. 
A hűtőkörben levegő vagy más 
gáz van. 
Kompresszor hiba. 
A hálózati feszültség alacsony vagy magas. 
A hálózatban hibás kötési pont van. 

A kültéri vagy beltéri egység 
hőcserélője nagyon koszos. 
A légszűrő eltömődött porral. 
A kültéri vagy beltéri egység
légcseréjét valami gátolja.
A nyílászárók nyitva vannak.
A nap besüt és felmelegíti a szobát. 
Túl sok hőforrás van a szobában. 
A szabadban túlságosan meleg van. 
Szivárog a hűtőközeg vagy nincs a
rendszerben hűtőközeg.

Várjon amíg a hálózat helyreáll. 
Kapcsolja be a készüléket. 
Kapcsolja fel.
Cserélje ki az
elemeket. 

Állítsa be a megfelelő hőmérsékletet. 
Várjon 3 percet. 

Ellenőriztesse a hűtőközeg
mennyiségét.
Szerelővel javíttassa meg. 
Szerelővel cseréltesse ki.
Értesítse az áramszolgáltatót. 
Szerelővel vizsgáltassa meg. 

Használjon más fűtést. 
Csukja be a nyílászárókat. 

Ellenőriztesse szerelővel a hűtőközeg
mennyiségét.

A kültéri hőméréklet 7oC alatt van. 
A nyílászárók nyitva vannak.
.
Szivárog a hűtőközeg vagy nincs a
rendszerben hűtőközeg.

MegoldásJelenség Oka

A légkondicionáló nem indul

8-2. táblázat 

8-1. táblázat 

NO. Hiba                              Bekapcsolás LED        Timer LED          Defrost LED           Alarm LED

1 

2 

3 

4 

5 

Beltéri és kültéri egység között
kommunikációs hiba

Levegő hőmérséklet érzékelő
vagy annak csatlakozója hibás

Modell összeférhetetlenség 

Kültéri egység hibás

Cseppvíz szint hiba 

LED
Villog

LED
Villog

LED
Villog

LED
Villog

     LED 
Lassan Villog 
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Jelenség Oka

A ventilátor sebességét
nem lehet változtatni.

Ellenőrizze hogy az üzemmód
automata? 
"AUTO"

Ellenőrizze hogy az üzemmód
párátlanítás? 
"DRY"

Ha automata üzemmódot állított
be, a rendszer automatikusan
szabályozza a ventilátor
fordultszámát.

Ha párátlanítás üzemmódot választott, 
a rendszer automatikusan
szabályozza a ventilátor
fordulatszámát.

A távszabályzó jelére nem
reagál a rendszer, még az
ON/OFF gombra sem.

Ellenőrizze a távszabályzóban
az elemeket.
Lemerültek?.

Ellenőrizze a hálózati feszültséget. 

Az infravörös jel vételét 
jelző csipogás nem hallható
akkor sem ha az ON/OFF 
gombot megnyomja.

A távszabályzót ráirányította
a beltéri egység vevőjére?
Nincs olyan objektum ami
az optikai rálátást
akadályozza?
. 

Irányítsa a távszabályzót a beltéri
egység infravörös vevőjére,
majd ismét próbálja
bekapcsolni a légkondicionálót.
.

A kijelzőn látható értékek egy
egy idő után eltűnnek. 
.

Ellenőrizze hogy időzítés
be van állítva. Ilyenkor
TIMER OFF ikon látható
a kijelzőn. 

A légkondicionáló késleltetés lejárta 
után kikapcsol.

A TIMER ON jelzés egy
idő után eltűnik a
kijelzőről. 

Ellenőrizze hogy a készülék
bekapcsolt állapotba került?
Lehet hogy bekapcsolási
időzítés volt beállítva.

 

Az időzítés lejárta után a készülék
automatikusan bekapcsol és
az időzítés kijelzés eltűnik.

A hőmérséklet nem jelenik 
meg a kijelzőn.

Ellenőrizze hogy az üzemmód
ventilátor?
“FAN”

A hőmérséklet nem szabályozható és az
értéke nem jelenik meg FAN üzemmódban. 

Megoldás

8-3. táblázat 



1
kezelési útmutató

3 4

5 6

2
kezelési útmutató kezelési útmutató kezelési útmutató

kezelési útmutató

7
kezelési útmutatókezelési útmutató

8
kezelési útmutató

 Közepes statikus nyomású légcsatornás beltéri egység

Kezelési útmutató

Köszönjük hogy az általunk forgalmazott légkondicionálót választotta.      

Beltéri egység Kültéri egység

Vezetékes távszabályzó (néhány modellnél)

Lég beszívás (oldalt és hátul) 

Lég kifúvás

1-es ábra 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 9 

10 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 

 Lég beszívás 

Lég kifúvás 
 

Lég beszívás

BELTÉRI EGYSÉG KÜLTÉRI EGYSÉG (A,B,C)

M

FIGYELEM

Megjegyzés

MEGJEGYZÉS

MEGJEGYZÉS1.    FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ
A személyi sérülések és anyagi kár elkerülése érdekében kövesse az 

a készülék meghibásodása vagy személyi sérülés 
következhet be.  

 

anyagi kárt eredményezhet.  
 

végeztesse.   

tüzet vagy anyagi kárt eredményezhetnek.  
 

 ha füst vagy 
égett szagot érez, áramtalanítsa a légkondicionálót és 

 
A távszabályzó vagy a beltéri egység soha ne legyen nedves.  
Ez tüzet vagy áramütést okozhat. 
 
A távszabályzó gombjait soha ne nyomja meg hegyes 
tárggyal.   
A távszabályzó megsérülhet.  
 

szabad kicserélni. Soha ne hidalja át vezetékkel!  

.  

Ne használja a légkondicionálót más célokra.  

a légkondicionálót precíziós berendezések állatok növények

 

a kismegszakítót vagy húzza ki a konnektorból.  

 

relét.  
 

  

objektumhoz csatlakoztassa. Szakemberre bízza ezt a munkát.
.  

Ne tegye ki magát vagy másokat a hosszabb ideig a hideg 
légáramlat hatásának. Súlyosan megbetegedhet. 
 
Ne nyúljon be sem kézzel sem tárggyal a beszívó vagy   
kifúvó nyílásokba.  

 
Ne használjon gyúlékony sprayt vagy festéket a készülék 
közvetlen közelében.   
Tüzet okozhat.  
 

.  

 
Ne helyezzen tárgyakat a lég beszívó vagy kifúvó nyílásba.  
Anyagi kárt vagy a légkondicionáló meghibásodását okozhatja. 
 
Soha ne javítsa házilagosan a berendezést.   

 
A készülék élettartama végén ne helyezze azt a  
kommunális hulladékok közé. Szállítsa egy szelektív

 
Elektromos berendezéseket soha ne helyezzen a kommunális
hulladékok közé. 

. 
 
Ha elektromos berendezések kerülnek a hulladékok közé,
veszélyes vagy mérge anyagok kerülhetnek a 
környezetbe, az ivóvízbe és ezen keresztül a táplálékláncba.

 
A t közeg szivárgás elkerülése miatt konzultáljon szere ével.  

okozhat.  
 

helyes telepítés esetén nem szivárog.  

 
Kapcsoljon ki minden nyílt lángú berendezést (gázf stb.) és

 

                          lvassa 
   vagy                       

 személyi sérülés következhet be.

Az így jelölt pontok figyelmen kívül hagyása anyagi kárt                            
     vagy a berendezés meghibásodását okozhatja.

szenvedhet     

TARTALOM OLDAL 
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A légkondicionáló üzemi hőmérséklet tartománya ...............2
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Karbantartás ...............................................................................................3

Ezek a jelenségek nem a légkondicionáló hibáját jelzik........5
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2.    ALKATRÉSZEK NEVEI

és egy távszabályzóból áll. 

AUTO (automata) 
Az OPERATION LED világít és a készülék automata üzemmódban

 Az infravörös vétel engedélyezve van. Amint az infravörös

1 

 

 (Figyelje a 2-1 ábrát)  

Ez a kezelési útmutató nem tartalmazza a
távszabályzó kezelését. Azt egy másik füzetben

vagy

Infravörös jel vevõ

Digitális kijelzõ

Bekapcsolva     Riasztás kijelzõ

Temporary gomb

A sérülések elkerülése érdekében soha ne távolítsa 

 
Ne nyúljon a légkondicionálóhoz vizes kézzel.  
Áramütést szenvedhet.  
 

 
A lamellák élesek. Elvághatják a kezét. 
 
A beltéri egység alá ne helyezzen olyan tárgyakat,
melyekben a cseppvíz kárt tehet..  

 80% vagy magasabb vagy a 

 

beltéri egység rögzítését.  

 
Az oxigén hiány elkerülésére sze tessen alaposan, f eg 
ha nyílt lángú készüléket használ a légkondicionálóval
közös légtérben.  
 

 
Az elégtelen cseppvíz elvezetés miatt víz szivároghat a 

 
  

Ne vegye le a fedelet. Néhány alkatrész érintése 
veszélyes lehet
 
Gyerekeket, növényeket vagy állatokat ne tegyen ki 
huzamosabb ideig a hideg légáramlatnak.  

okozhatja. 
 
A gyerekek ne játsszanak a légkondicionálóval
és tárgyakat ne helyezzenek rá.  

 

kapcsolja ki a légkondicionálót.  
Az erre érzékeny személyek megbetegedhetnek 

 
Nyílt lángú berendezéseket ne helyezzen a  
légkondicionáló által kifújt légáramba. 
.   

 
Tilos olyan helyiségben használni a légkondicionálót
ahol gyúlékony anyagok vannak, melyek párologhatnak.  
A kipárolgó gázok tüzet vagy robbanást okozhatnak. 
.  
 

csak felügyelet mellett kezelhetik a légkondicionálót. 
  
Ügyeljen arra, hogy kisgyermekek ne játsszanak a 
légkondicionálóval. . 

 

  
intenzív tés üzemmódot választhatunk a segítségével.  
A gomb a fenti ábrán látható helyen található. 
E  megnyomásakor AUTOMATA majd a követk  megyomás   n
után intenzív tés (FORCED COOL) majd kikapcsolás    
következik. 

üzemeltesse.

3.    A LÉGKONDICIONÁLÓ     
       ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET TAROMÁNYA

FORCED 
Az OPERATION LED villog és automata üzemmódban
magas ventilátor sebességgel üzemel a berendezés 
30 percig. Ilyenkor az infravörös jel vétele tiltva van. 
  
OFF (ki) 
Az OPERATION LED kialszik. A légkondicionáló
kikapcsol. Az infravörös jel vétele engedélyezve van. 

2 

3 

Párátlanítás

modelleknél) 

Üzemmód 
Kültéri Szoba 

-15℃-  43℃ (MODEL18-60)    
0℃-  43℃ (MODEL12)   17℃-  32℃

-15℃-  24℃   17℃-  27℃

18℃-  43℃   17℃-  32℃

Figyelem 

AT

FIGYELEM

FIGYELEM

2-1 ábra

4.    TIPPEK A GAZDASÁGOS ÜZEMELTETÉSHEZ

.

5.    KARBANTARTÁS

hogy a készülék áramtalanítva van. 
 

 
Puha ruhával tisztítsa a beltéri egységet és a
távszabályzót. 
 
Enyhén nedves ruhát is használhat, ha a burkolat 
nagyon szennyezett. 
 

 
 
A tisztításhoz ne használjon vegyi anyaggal átitatott 

 
Ne használjon benzin higító súrolószert
vagy oldószert.  

Hosszú leállás utáni karbantartás  
(pl: a szezon elején)   

Távolítson el minden objektumot ami gátolja a légáramlást. 
 

Tisztítás után minden alkatrészt illesszen vissza eredeti 
helyére.  

  
(pl: a szezon végén)           

Járassa a légkondicionálót fél napig ventilátor üzemmódban.

 

Tisztítás után minden alkatrészt illesszen vissza eredeti helyére.

Távolítson el minden objektumot ami gátolja a légáramlást. 
 

Legalább 12 
áram alá a készüléket. Ez a finom indulás miatt szükséges.

 

 

a légkondicionáló teljesítményét. 

. 
 

 

A légsz t tartozékként értékesítjük. 
. 

1 

Normál jelenség ha a lékondicionáló felülete
párás lesz a magas környezeti páratartalom miatt.
Ilyenkor csukja be a nyílászárókat üzemeltesse 
tovább a légkondicionálót  
Az optimális üzemeltetés és hatásfok a fenti

2 

3 

Három perces védelem 

A kikapcsolást követ  a kompresszor csak
3 perces késleltetés után indul újra. Ezt a

Hálózati feszültség kimaradás
Feszültség kimaradás esetén a készülék teljesen kikapcsol. 

ATION LED villog a

A bekapcsoláshoz nyomja meg a távszabályzón az ON/OFF 
gombot. 

ne irányuljon személyekre. 
 

  

 
A jó hatásfok érdekébe mindig csukja be
a nyílászárókat. 
 

 
Soha ne zárja el a készülékbe be és kiáramló

 

ne irányuljon növényekre.
 

  

 
Az ajtókat ablakokat csak a szükséges ideig
tartsa nyitva. 
 

vegye ki az elemeket a távszabályzóból.

helyezze áram alá a készüléket így tudja
biztosítani a finom indulást. 
 
Az elt tt sz  jelent  csökkenti a légkondicionáló 

Porszívózás közben a lég beszívó rész felfele nézzen.  
(Figyelje az 5-4 ábrát) 
Mosás közben a lég beszívó rész lefelé nézzen.              
(Figyelje az 5-3 ábrát) 

6. Helyezze vissza és zárja be a lég beszívó rácsot az 1 és 2 

A

5-4 ábra

5-3 ábra

6.  A következő jelenségek nem a   
     légkondicionáló hibáját jelentik

1: A

                      

A légkondicionáló a bekapcsolást  nem azonnal indul. 
Ha az OPERATION LED  a rendszer normál állapotban 
van. 
A kompresszor túlterhelésének elkerülése miatt a kompresszor 

Ha az OPERATION és a "PRE-DEF LED (h t -f t
modelleknél) vagy a FAN LED (csak  medelleknél)" 
ez azt  hogy Ön a  üzemmódot választotta. A 
üzemmód indításakor a beltéri egység ventilátora csak akkor 
kezd  ha a  már meleg. Ilyenkor a  a 
leolvasztás LED is világít.

A beltéri egység  lefagyásának elkerülése miatt 
a rendszer átvált ventilátor üzemmódra. A h tés rövid id
múlva folytatódik.

Ha a szoba h mérséklete a beállított értékre csökken  A 
kompresszor kikapcsol és a készülék ventilátor üzemmódban 
dolgozik tovább. Ha a szoba rséklet emelkedik  a 
kompresszor újra elindul. Ugyanez történik  üzemmódban. 

5-2 ábra

5-1 ábra

3.1: Beltéri egység

Ha h tés üzemmódban magas a páratartalom és a beltéri 
egység belseje nagyon  a szobában a 
eloszlás egyenetlen lesz. Ilyenkor ki kell tisztítani a beltéri 
egységet. Ehhez a m velethez kérje a telepít / szerel
segítségét. 

Az OPERATION LED gyorsan villog (5Hz). Ha ez a villogás 
és 1 perc elteltével tört  úraindítás után is fennáll. 
(Figyelje a  7-1 és 7-2 ábrákat).

Valamelyik biztonsági eszköz pl. biztosíték vagy kismegszakító
többször kiég/ leold.
Víz került a berendezésbe.

Víz szivárog a beltéri egys l.

Ha rendellenes m ködést észlel, a 7-3 táblázat alapján próbálja 
megs tetni a hibát. Ha ez nem sikerül, hívjon egy olyan 
szere t, aki cégünkkel szer ésben áll. 
.
 

7.1.      A légkondicionáló hibái és azok lehetséges okai 

Ha rendellenes m ködést tapasztal, 3 percre áramtalanítsa  
a készüléket, majd helyezze áram alá és kapcsolja be. 
Elle rizze a hálózati feszültséget. Ha a feszültség 

aki cégünkkel szerz ésben áll.
. 

4.2:  Beltéri egység, kültéri egység

A készülék  során folyamatosan halk susogó hang 
hallatszik. 
Ez a rendszerben áramló h t közeg miatt hallható normál 
jelenség. 

Susogó hang hallatszik az induláskor illetve közvetlenül a 
leállás után vagy leolvasztáskor. Ez a  áramlásának 
hirtelen változásakor normál jelenség. 

4.3: Kültéri egység

Amikor a zaj hangszíne megváltozik. 
Ez a frekvencia megváltozása miatt következik be.

6: Kellemetlen szag áramlik a beltéri e

Ha hosszú állás után indítja be a készüléket  az közben 

Az egység  a  majd azok távoznak a beltéri 

 7: A kültéri egység ventilátora nem forog       
                      

Üzemelés közben. A légkondicionáló ködésének 
optimalizálása miatt a ventilátor fordulatszáma változik. 

3.2:  Beltéri egység, kültéri egység

4.1: Beltéri egység

Amikor a rendszer leolvasztás után   a cseppvíz 

Amikor a vízszivattyú (opcionális tartozék)  ez a zaj 
hallható.

A
A yag alkatrészek séklet változás hatására 
kitágulnak vagy összehúzódnak. 

7.    HIBAKERESÉS
7-1 táblázat 7-2-es táblázat 

 
 

Megoldás

Távolítsa el a nyílásokból az esetleg
bekerült objektumot. 
Csukja be a nyílászárókat. 

árnyékolja be a szobát. 

Sz  tesse a t közeg 
mennyiségét. 

Jelenség Hiba oka

A légáramlás megfele e

A készülék rendszeresen 
indul és leáll. 

A kültéri vagy beltéri egység 

A beszívó vagy kifúvó nyílások 

A nyílászárók nincsenek becsukva
Közvetlen napsugárzás jut a szobába. 
Túl sok forrás van a szobában. 

Szivárog a t zeg a 

Csukja be a nyílászárókat. 
Sz  tesse a t közeg 
mennyiségét.

 7 C alatt van
A nyílászárók nincsenek rendesen 
becsukva. 
Szivárog a t közeg a 

7-2 táblázat 

A hiba leírása D IGITÁLISLED4LED3LED2LED1

E0

E1

E2

E3

E4

E7

EE

Ed

CP

Beltér i  és kültér i  egység között i
 kommunikáció hiba.

A lev  séklet z
termisztor hibás

A  t z  (T2)
 te rm isz to r  h ibás

EPPR OM hiba

Üzemmód konf l ik tus

Vízszint hiba (kondenzvíz)

A kültéri egység hibásan k

A sorkapcson az ON/OFF pontok 
nincsenek összekötve

     
  

Meleg indítás / leolvasztás

Világít Gyorsan villog Lassan villog

   KIJELZALARMDEF.FANTIMEROPERATION

A  t z  (T2B)
 te rm isz to r  h ibás

NO.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A hiba leírása
DIGITÁLISLED4LED3LED2LED1

E0

E1

E2

E3

E4

Világít Gyorsan villog Lassan villog

   KIJELZALARMDEF.FANTIMEROPERATIONNO.

1

2

3

4

5

6

11

12

Jelenség Hiba oka

A ventilátor sebességet nem
lehet megváltoztatni. 

üzemmódot
"AUTO" 

Amikor az üzemmód
kijelzés
"DRY" 

AUTO üzemmódban az elektronika
automatikusan állítja be a
ventilátor sebességet. A felhasználó
ilyenkor nem tudja azt megváltoztatni. 

DRY üzemmódban az elektronika 
automatikusan állítja be a
ventilátor sebességet. A felhasználó
ilyenkor nem tudja azt megváltoztatni.

 

A vezetékes távirányító

az ON/OFF gombot megnyomta. 
 
 

Nincs hálózati feszültség. 

Nem hallható hangjelzés

az infra távszabályzón az
ON/OFF gombot megnyomja.

 
rálátás van az adó és a

irányítani amikor az  
ON/OFF gombot megnyomja. 

Irányítsa az infravörös (opció)

 Amikor TIMER OFF kijelzés 
látható az LCDn. 

A légkondicionáló a beállított

A TIMER ON kijelzés bekapcsolt amikor
a TIMER ON kijelzés  

  

automatikusan bekapcsol. 

A TEMP LED nem látható FAN ONLY (ventilátor) 
üzemmódban ez normál.

nem állítható. 

7-3 táblázat

 

Megoldás

7.2.  A vezetékes távirányító hibái és azok megoldása

.

.

.

.

Nincs hálózati feszültség. 
Készülék nincs bekapcsolva. 
A biztosíték kiégett a kismegszakító leold. 

vagy a távszabályzó hibás. 

A t beállítás nem megfelel . 
A kompresszor 3 perces késleltetése
még nem járt le. 

vagy más gáz van a

A kompresszor hibás. 
A hálózati feszültség alacsony vagy magas. 
A légáramlás nincs biztosítva. 

Várja meg amíg megs k. 
Kapcsolja be az ON gombbal. 

Cseréje ki az lemeket és rizze a  
távszabályzó LED-jét egy kamerával. 

Várjon. 

Sz  tesse a t közeg 
mennyiségét. 
Szer  vákumozzon majd töltse fel a t kört. 

Figyelje a hálózati feszültséget. 

QSDLU-002AEN_HU 

202000192523

E5

E6

P0

CP

P1

P2

9

10

18-60 modellek

12-es modell

7

8

A  t z
te rmisz to r  h ibás
Beltér i  és kültér i  egység között i
 kommunikáció hiba.

Vízszint hiba (kondenzvíz)

Modul hiba

A beltéri egység lev  séklet  
z  te rm isz to ra  h ibás

A sorkapcson az ON/OFF pontok
nincsenek összekötve      

Meleg indítás / leolvasztás

E PPROM  hiba

Kültéri egység túláram védelem

Kü l té r i  egység  feszü l t ség  véde lem

A kültéri egység lev  séklet
z  te rm isz to ra  h ibás

Kompresszor védelem

Párátlanítás

modelleknél) 

Üzemmód
Kültéri Beltéri

17℃-  54℃     17℃-  30℃

-7℃-  24℃   0℃-  30℃

17℃-  54℃   17℃-  30℃

T1 feltétel

T3 feltétel

9

2012.09.17

n l.

(A) (B)

(C)




