
Kezelési útmutató

R51D és R51D CE távszabályzókhoz



TEMP (hőmérséklet) gombok

Ezekkel a gombokkal állítható be a kívánt szobahőmérséklet.

MODE (üzemmód) gomb

A MODE gomb ismételt megnyomásával állítható be a kíván üzemmód

AUTO (automata) COOL (hűtés) DRY (párátlanítás) HEAT (fűtés) FAN (ventilátor)

Megjegyzés: HEAT (fűtés) üzemmód csak a hütő/fűtő modelleknél használható.

SWING (automatikus zsalu mozgatás) gomb

A zsalu automatikus legyezését indítja, második megnyomáskor leállítja.

RESET (törlés) gomb

A RESET gomb megnyomásakor minden érték törlődik és a gyári beállításra áll be.

LOCK (zárolás) gomb 
A LOCK gomb megnyomásával az eddig beállított adatokat zároljuk. Ezzel a véletlenszerű 
változtatásokat tudjuk megakadályozni. A LOCK gomb ismételt megnyomásával feloldhatjuk 
a zárolást.

TIMER ON (időzítés be) gomb
A bekapcsolási időzítés beállítására szolgál. Minden megnyomásakor 30perces lépésekben
nő a bekapcsolási időzítés. Ha eléri a 10:00 értéket, 60 perces lépésekre vált.
A bekapcsolási időzítés törléséhez egyszerűen 0:00 értéket állítson be.

TIMER OFF (időzítés ki) gomb
A kikapcsolási időzítés beállítására szolgál. Minden megnyomásakor 30perces lépésekben
nő a kikapcsolási időzítés. Ha eléri a 10:00 értéket, 60 perces lépésekre vált.
A kikapcsolási időzítés törléséhez egyszerűen 0:00 értéket állítson be.

ON/OFF (ki/be) gomb

A készülék bekapcsolásához nyomja meg a gombot. Ha a gombot ismét megnyomja, a 
készülék kikapcsol.

FAN SPEED (ventilátor sebesség) gomb.
A ventilátor sebesség beállítására szolgál. A gomb ismételt megnyomásakor az alábbiak 
szerint változik a ventilátor sebesség.
AUTO (automata LOW (alacsony) MED (közepes) HIGH (magas) sorrendben.

ECONOMIC (Gazdaságos üzemmód gomb)
A gazdaságos üzemeltetéshez nyomja meg ezt a gombot.
Ezen üzemmód kikapcsolásához ismét nyomja meg a gombot

AIR DIRECTION (Légfúvás iránya gomb)
A légbefúvás lamellája a gomb minden megnyomásakor bizonyos szögben elmozdul. Ha eléri 
azt a pozíciót ami már befolyásolja a hűtés/ fűtés hatékonyságát, legyezni kezd.

POWERFUL (Intenzív hűtés/ fűtés gomb)
Nyomja meg ezt a gombot az intenzív hűtés vagy fűtés beindításához. A készülék egy idő
automatikusan után visszavált normál üzemre.



A távszabályzó kijelzője

1. Hőfok/ időzítés kijelzője

Ez a kijelző jelzi, a beállított hőfokot, vagy az időzítő beállítását. Az időzítő 
kijelzése csak rövid ideig látható, utána automatikusan a hőfok kijelzésre vált.

2. Az infravörös adás kijelzője

3. Ki/ be kapcsolás kijelzője.

4. Üzemmód kijelző

5. Ventilátor sebesség kijelző.

6. Zárolás kijelzője

7. Ki/ bekapcsolási időzítés kijelzője. Ha csak bekapcsolási időzítés van beállítva, 
aTIMER ON felirat látható. Ha a kikapcsolási időzítés van bekapcsolva, a 
TIMER OFF felirat látható.



A kikapcsolási késleltetés beállítása
1, Nyomja meg a TIMER OFF gombot. A kijelzőn TIMER OFF jelzés jelenik meg  és

mutatja az utoljára beállított kikapcsolási késleltetés idejét.
2, Nyomja meg mégegyszer a TIMER OFF gombot és állítsa be a kívánt kikapcsolási 

késleltetést.
3, A késleltetési idő beállítása után kb. fél másodperces késleltetéssel adja le a 

távszabályzó a jelet a légkondicionáló felé. Kb. 2 másodperccel később a beállított
hőmérséklet jelenik meg a kijelzőn.

A bekapcsolási késleltetés beállítása

1, Nyomja meg a TIMER ON gombot. A kijelzőn TIMER ON jelzés jelenik meg  és
mutatja az utoljára beállított kikapcsolási késleltetés idejét.

2, Nyomja meg mégegyszer a TIMER ON gombot és állítsa be a kívánt kikapcsolási
késleltetést.

3, A késleltetési idő beállítása után kb. fél másodperces késleltetéssel adja le a 
távszabályzó a jelet a légkondicionáló felé. Kb. 2 másodperccel később a beállított
hőmérséklet jelenik meg a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS: A késleltetési idő relatív. Az aktuális időhöz kell viszonyítani.
Pl: aktuális idő 18:00, bekapcsolási késleltetés 3óra. 
A készülék 21:00-kor fog bekapcsolni.
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