
Kérjük, olvassa el azt az útmutatót a készülék használatbavétele elõtt,
majd õrizze meg. Késõbb szüksége lehet rá.
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A légkondicionáló beszerelése elõtt
egyeztessen a helyi áramszolgáltatóval
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Tartalomjegyzék

A kezelési útmutatóban hasznos tanácsokat talál a légkondicionáló használatához és 
karbantartásához. Egy kis elõvigyázatossággal sok idõt és pénzt takaríthat meg
a készülék használata során. Válaszokat talál a gyakran feltett kérdésekre és hibajelenségekre
a mielõtt szerelõt hívna fejezetben. ha elolvassa ezt a fejezetet, lehet hogy 
nem kell szakembert hívnia

   A készülék felszereléséhez hívjon egy, a cégünkkel szerzõdésben álló szerelõt
   A javításhoz szintén hívjon egy, a cégünkkel szerzõdött szerelõt.
   A légkondicionálót kisgyermekek, illetve cselekvõképességükben korlátozott
   személyek csak felügyelet mellett kezelhetik.
   Kisgyermekeknél ügyeljen arra, hogy ne játsszanak a  légkondicionálóval.
  
   Ha a hálózati kábelt ki kell cserélni, hívjon egy erre kiképzett szakembert.
   
   A telepítést bízza egy, a cégünkkel szerzõdött szerelõre
   

! FIGYELEM

O  lvassa el azt az útmutatót

1

FONTOS:
1. Ne használja a légkondicionálót bezárt légterelõvel.
2. Ne használja a légkondicionálót légszûrõ nélkül.
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Biztonsági elõírások
A felhasználó és mások esetleges sérüléseinek elkerülésére kövesse az alábbiakban leírtakat.

■ Az alábbi utasítások figyelmen kívül hagyása sérülést vagy anyagi kárt okozhat. A lehetséges
sérülések súlyosságát az alábbiak szerint kategorizáltuk.

■ A szimbólumok magyarázata az alábbi táblázatban található.

VIGYÁZAT

FIGYELEM

Ez a jelzés halálos vagy súlyos sérülés veszélyét jelzi.

Ez a jelzés sérülés vagy anyagi kár veszélyét jelzi.

Soha ne tegye ezt.

Fontos, hogy kövesse az utasítást.

VIGYÁZAT

Csatlakoztassa megfelelõen a hálózati zsinórt.       Ne használjon sérült, vagy nem szabványos
hálózati zsinórt.

• Ellenkezõ esetben áramütést vagy tüzet okozhat.
A rossz csatlakozás miatt hõ keletkezik.

• Áramütést vagy tüzet okozhat.

• Ha a hálózati zsinór sérült, egy azonos típusú vezetékre
cseréltesse ki, egy LG készülékek javítására 
felhatalmazott szakemberrel. Így biztonságos a további
használat.

Ne módosítsa a hálózati zsinór hosszát és ne 
használjon hálózati elosztót.

Mindig földelje a légkondicionálót.

• Áramütést és tüzet okozhat a keletkezõ hõ miatt. • A földeletlen berendezés áramütést okozhat.

Mindig használjon áramvédõ kapcsolót és 
szabványos kismegszakítót.

Ne használjon sérült vagy  laza hálózati aljzatot.

• Ha nem telepíti, áramütést vagy tüzet okozhat. • Áramütést vagy tüzet okozhat.

Lõfegyvereket tartsa távol.

• Tüzet okozhatnak.

■ Telepítés
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■ Mûködés

■ Telepítés

Ne kezelje a légkondicionálót vizes kézzel
vagy, nedves környezetben.

Ne irányítsa a hideg levegõt személyekre.

• Áramütést okozhat.               • A tartós hideg légáramlat betegséget okozhat.

A légkondicionálót soha ne kapcsolja ki/be
a hálózati dugó kihúzásával és bedugásával.

Víz ne kerüljön az elektromos alkatrészekre.

• Áramütést és tüzet okozhat a keletkezõ hõ miatt. • Hibás mûködést és áramütést okozhat.

Húzza ki a hálózati dugót, ha a készülékbõl
kellemetlen hang, égett szag, vagy füst, árad.

Mûködés közben ne nyissa fel az elõlapot.

• Áramütést és tüzet okozhat.                             • Áramütést okozhat.  

A hálózati zsinórt ne vezesse hõforrás 
közelében.

A hálózati zsinórt ne vezesse gyúlékony
anyagok közelében, mint benzin, higító
gázpalack stb.

• Áramütést és tüzet okozhat.               • Robbanást vagy tüzet okozhat.

Ha gázömlés történt, szellõztessen mielõtt
a légkondicionálót bekapcsolná.

Ne szerelje szét és engedély nélkül ne alakítsa 
át a légkondicionálót.

• Robbanást, égést és tüzet okozhat.         • Hibás mûködést és áramütést okozhat.

Gyõzõdjön meg arról, hogy a kültéri egység
tartókonzolja hosszabb használat után nem
gyengült el és nem hibásodott meg.

Vigyázzon arra, hogy kicsomagolás és telepítés
közben az éles alkatrészek sérülést okozhatnak.

• Ha sérült a konzol és továbbra is használja,
a légkondicionáló leeshet a falról.

FIGYELEM
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■ Használat

Soha ne érintse meg a fém alkatrészeket, amikor
a szûrõt cseréli.

Tisztításhoz ne használjon nagy mennyiségû vizet.

  A fém alkatrészek élesek és sérülést okozhatnak.                  A víz bejuthat a készülékbe ez, rontja a szigetelést és
áramütést okozhat.

Jól szellõztessen ha gázsütõt használ a 
helyiségben.

A készülék tisztítása elõtt kapcsolja ki a légkondicionálót
és a kismegszakítót.

• Oxigén hiány keletkezhet.            • Mivel a ventilátor magas fordulatszámon üzemel, 
súlyos sérüléseket okozhat.

Ne helyezzen növényt vagy állatot közvetlenül  
a hideg légáramlatba.

Ne használja a légkondicionálót speciális célra
mint növények, állatok, precíziós berendezések
hûtésére és konzerválásra.

• Az állat megbetegedhet, a növény károsodhat.                   • Az állatok megbetegedhetnek a növények károsodhatnak
anyagi kár keletkezhet.

Heves vihar esetén kapcsolja ki a 
légkondicionálót és zárja be az ablakot.

A hálózati dugót és ne a vezetéket fogja, amikor
kihúzza a dugót a konnektorból.

• Nyitott ablaknál történõ üzemeltetés esetén a beltéri
egység és a bútorok vizesek lehetnek.

• Ellenkezõ esetben áramütést okozhat.

Ha hosszabb ideig nem használja a berendezést,
ha hosszú ideig nem használja.

Semmi ne akadályozza a beszívó és kifúvó 
nyílásoknál a szabad légáramlást.

• A készülék hibát és tüzet okozhat.                                       • Készülék hibát és balesetet okozhat.

A szûrõket biztosan helyezze be. Kéthetente
tisztítsa a szûrõket.

Ne használjon erõs oldószert vagy waxot a
tisztításhoz, csak puha nedves ruhát.

• A szûrõ nélküli üzemeltetés hibát okozhat.                            • A készülék háza elszínezõdhet karcok keletkezhetnek 

Ne helyezzen súlyos tárgyakat a hálózati 
zsinórra és ügyeljen arra, hogy a zsinórt
semmi ne nyomja meg.

A légkondicionálóban keletkezett kondenzvizet 
ne igya meg.

• Áramütést okozhat.                                  • Szennyezõ anyagokat tartalmaz. Betegséget okozhat.

Ha víz kerül a termékbe kapcsolja ki a 
fõkapcsolót és a kismegszakítót.
Húzza ki a konnektorból a hálózati dugót,
majd hívjon szakképzett szerelõt.



Biztonsági
elõírások      

Használatbavétel elõtt

Felkészülés a használatra

Használat

Tisztítás és karbantartás

Javítás

Mûködési hõmérséklet

Hûtés üzemmód

Beltéri                   Kültéri
 

Beltéri                    Kültéri
 

Fûtés üzemmód
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1. Hívon egy, a cégünkkel szerzõdésben álló szerelõt.
2. Megfelelõen csatlakoztassa a hálózati kábelt.
3. Ne használjon sérült, vagy szabványon kívüli hálózati kábelt.
4. Ne használjon hálózati elosztót.
5. Ne használjon hosszabítót.
6. Ne kapcsolja ki/be a készüléket, a hálózati kábel kihúzásával és bedugásával.

1. Ne tegye ki magát a készülék által kifújt hideg légáramnak, mert megbetegedhet.
    Növényekre és háziállatokra szintén káros hatással van, ha huzamosabb ideig
    a hideg légáramnak teszi ki õket. 
2. Ha a légkondicionálóval egy légtérben gázkészüléket is használ, szellõztessen
    rendszeresen, mert oxigén hiány léphet fel.
3. Ne használja ezt a légkondicionálót ételek, növények, vagy precíziós berendezések
    állatok hûtésére. A növények és a berendezések károsodhatnak, az állatok 
    megbetegedhetnek. 

1. A szûrõ kiszerelésekor ne érintse meg a fém részeket, mert élesek és
    sérülést okozhatnak.
2. A készülék belsejének tisztításához ne használjon vizet. A víz rontja a szigetelést és 
    áramütést okozhat.
3. A készülék tisztítása elõtt húzza ki a hálózati dugót vagy kapcsolja le a kismegszakítót
    és így áramtalanítsa a  légkondicionálót. 

A javításhoz midig hívjon egy, a cégünkkel szerzõdött szerelõt.  
     

MAX.       MIN. MAX.       MIN.
O O32 C       17 C 

O O30 C       17 CO O50 C       18 C 

O O24 C        -7 C

MAX.       MIN. MAX.       MIN.

Megjegyzés: Az optimális üzemelés ezen hõmérséklet tartományokban lehetséges.



Alkatrészek azonosítása 

BELTÉRI EGYSÉG

KÜLTÉRI EGYSÉG

LCD KIJELZÕ ABLAK

BELTÉRI EGYSÉG
Elõlap keret

Hátsó beszívó rács

Elõlap

Légszûrõk

Vízszintes zsalu

LCD kijelzõ ablak

Manuális bekapcsoló gomb

Cseppvíz csõ

Távszabályzó tartó

Távszabályzó

TURBO kijelzõ
Akkor világít, ha hûtés vagy fûtés üzemmõdban a 
TURBO funkciót aktiváljuk.
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                                 Megjegyzés:
Ezek a képek szemléltetõ jellegûek. 
Az Ön által vásárolt légkondicionáló némileg eltérhet ezektõl. 

Függõleges zsalu
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KÜLTÉRI EGYSÉG
Csatlakozó csõ

Összekötõ kábel

Szerviz szelep

Ventilátor védõ rács
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6Levegõ kifúvás

Levegõ beszívás
Levegõ beszívás

Levegõ kifúvás

Jel adó

AUTOM  ATA ÜZEMMÓD kijelzõ
. 
Automata üzemmódban világít.

DIGITÁLIS kijelzõ
Az aktuálisan beállított hõmérsékletet jelzi.
Ha  AUTO CLEAN funkciót bekapcsoljuk,
akkor következõ karaktereket mutatja        .

OPERATION (bekapcsolás) jelzõ
A készülék bekapcsolt állapotát
jelzi.

auto

TIMER (idõzítés) kijelzõ
Idõzítés közben világít.

CLEAN AIR (légfrissítõ) kijelzõ
A légfrissítõ bekapcsolt állapott jelzi.
Ha ezt a funkciót aktiválja, a 
légkondicionáló olyan ionokat generál,
amelyek frissítik a levegõt.

Ion

DEFROST (leolvasztás) kijelzõ
(Csak hõszivattyús modelleknél): 
Akkor világít, ha a készülék elkezdi az automatikus 
leolvasztást. Csak fûtés üzemmódban mûködik a 
leolvasztás. 

Turbo

,,,,

FAN SPEED (ventilátor sebesség) kijelzõ
Kijelzi az aktuális ventilátor sebességet: AUTO(semmi) 
3 sebességfokozat van alacsony(   ), MED(        )
magas      (         ).

Ez a kijelzõ 3 zónára van bontva. Ha a beltéri ventilátor
 be van kapcsolva, a zónák fokozatosan jelennek meg.

6

ADJUST

AUTO COOLDRYHEAT

HEALTHHIGHMEDLOWMODE

FAN SPEED

SWING

TIMER ON

SLEEP

ON/OFF

TIMER OFF

        AUTO
       CLEAN

RESET LOCK

SET TEMPERATURE(   C)

        FOLLOW

             ME         LED
    DISPLAY

CLEAR   AIR

TURBO



Speciális  funkciók

A levegõ minõsége kulcsfontosságú. Ezt a légkondicionálót egy ionizáló egységgel
látták el, ami anionokat generál és így frissíti a szoba levegõjét.
Az egész család élvezheti a friss és egészséges levegõt.
 

CLEAN AIR funkció
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Amikor kikapcsolja a légkondicionálót hûtés, párátlanítás vagy automata üzemmódból,
a kikapcsolás után10 percig alacsony sebességen ventilátor üzemmódban 
tovább mûködik, ezzel megakadályozza a baktériumok elszaporodását a hõcserélõn 
az ezt követõ bekapcsoláskor friss levegõ áramlik a készülékbõl.
Ez a funkció gyárilag beállított. Ha ki akarja kapcsolani, használja a távszabályzót
és válassza ki a ventilátor üzemmódot, nyomja meg az ON/OFF gombot a 
bekapcsoláshoz, majd 5 másodperc után újra nyomja meg az ON/OFF gombot.

 Ha a készüléket Dry & Antibacterial üzemmódból kikapcsolja, ne kapcsolja vissza 
 addig amig az teljesen le nem állt.

Ez a funkció a készülék kikapcsolása után leszárítja a hõcserélõt,
amivel elkerülhetjük a nedves hõcserélõn megjelenõ kellemetlen szagot árasztó
baktériumok elszaporodását. A funkciót a távszabályzóval aktiválhatjuk. 
A hûtõ modelleknél, a légkondicionáló ventilátor üzemben, alacsony fordulaton
üzemel 30 percig, majd leáll és kikapcsol.
Hõszivattyús modelleknél: ventilátor üzemben mûködik alacsony sebességgel
13 percig, majd fûtés üzemre kapcsol és 1 percig, utána újra ventilátor üzemre kapcsol 
 2 percre, majd kikapcsol. 
Megjegyzés: 
Ez a funkció csak COOL (AUTO COOL, FORCED COOL) és DRY üzemmódokban 
érhetõ el. 
Mielõtt ezt a funkciót aktiválja, javasolt a készüléket kb. 30 percig
hûtés üzemmódban járatni.
Ha az Auto Clean funciót bekapcsolja, minden idõzítés törlõdik
Ha az  AUTO CLEAN funkció bekapcsolt helyzetében újra megnyomja
az AUTO CLEAN gombot, ez a funkció törlõdik és a légkondicionáló kikapcsol.

Auto Clean  (automata tisztítás)

Follow Me (kövess) funkció

Dry & Antibacterial (szárító és antibakteriális) funkció

A Follow Me funkció aktiválásához irányítsa a távszabályzót a beltéri egységre, 
majd nyomja meg a FOLLOW ME gombot.

 
érzékeli a távszabályzó által sugárzott jelet, sípolással jelzi hogy kikapcsolta 
a Follow Me  funkciót. 

A távszabályzó érzékeli a hõmérsékletet, 
és 3 percenként küldi az információt a beltéri egységnek, egészen addig, amig
újra megnyomja a Follow Me gombot. Ha a beltéri egység 7 percig nem 

Ilyenkor a távszabályzó egy hõérzékelõként mûködik, és közli a mért értéket a 
beltéri egységgel.



Manuális bekapcsolást akkor használjuk, amikor

a távszabályzó nem elérhetõ, vagy az elem lemerült.

1. Nyissa fel az elõlapot, amig az kattan, majd fixen áll

    felnyitott helyzetben.

2. Nyomja meg a gombot. Ekkor a készülék bekapcsol

    és AUTO üzemmódban mûködik. A hõmérséklet beállítás
o    24 C  .

3. A kikapcsoláshoz újra nyomja meg a gombot.

Manuális bekapcsolás

Auto/CoolKézi vezérlés 
gomb

A Manual Control gomb imételt megnyomásakor, az üzemmódok az alábbiak szerint változnak
AUTO--COOL--OFF. 
A COOL üzemmód bekapcsolásához nyomja meg a Manual Control gombot
ezt az üzemmódot csak teszt célra javasoljuk.
A  távszabályzót bármikor használhatja, ha az elérhetõ.

FIGYELEM:

A légáram irányának beállítása

   Helyesen állítsa be a légáram irányát, ellenkezõ esetben kellemtlen huzatot 
   érez, a hõeloszlás pedig egyenetlen lesz.
   A vízszintes zsalut a távszabályzóval állítsa.
   A függõleges zsalut kézzel állítsa.
A függõleges légáram beállítása (le - fel)
A légkondicionáló az üzemmódtól függõen automatikusan beállítja 
a függõleges légáramot.
A függõleges légáram beállítása a távszabályzóval
A készülék bekapcsolt állapotában végezze.
Nyomja meg a SWING gombot, a zsalu mozgatás indításához. 
Ha a zsalu megfelelõ helyzetben van, nyomja meg újra a SWING gombot.
   A fent leírtaknak megfelelõen állítsa be a légáram irányát.
   A légkondicionáló bekapcsolásakor, gyárilag beállított értékre áll be a 
   zsalu.
A vízszintes légáram beállítása (bal- jobb)
A beállító kart kézzel mozgatva állítsa be a megfelelõ irányt. 
Közben ügyeljen arra, hogy ne tegyen kárt a vízszintes zsaluban, a függõleges
zsaluban, vagy a ventilátor lapátban.
Amikor a légkondicionáló üzemel, a vízszintes zsalu egy meghatározott 
pozícióban van. A függõleges zsalut kézzel óvatosan mozgassa  a megfelelõ 
pozícióba. 
Az automatikus fel-le legyezést a következõ módon kell beállítani.
A készülék bekapcsolt állapotában a távszabályzón található SWING 
gombot tartsa megnyomva több mint 2 másodpercig.
Az automatikus legyezés beindul.
    A legyezés kikapcsoláshoz újra nyomja meg a SWING gombot..
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A SWING funkció nem mûködik, ha a légkondicionáló
ki van kapcsolva.
Ne üzemeltesse a légkondicionálót hûtés üzemmódban 
hosszú ideig úgy, hogy a zsaluk lefelé irányítják a légáramot 
ellenkezõ esetben páralecsapódás keletkezhet a zsalun
és a lecsepegõ víz a bútorokban kárt tehet.
A vízszintes zsalut ne mozgassa kézzel. Mindig a SWING 
gombot használja a zsalu beállításához. A kézi beállítás
károsíthatja a finom mozgató mechanikát. Ha a zsalu 
rendellenesen mozog, indítsa újra a légkondicionálót.
Ha a légkondicionálót a kikapcsolás után azonnal bekapcsolja,
a vízszintes zsalu kb. 10 másodperc után kezd megfelelõen
mozogni.
A vízszintes zsalu nyitási szögét ne állítsa túl kicsire, mert 
ilyenkor korlátozza a szabad légáramlást, így rontja a hûtés vagy
fûtés hatásfokát.
Ne üzemeltesse e légkondicionálót csukott zsaluval.
Ha a légkondicionálót a hálózathoz csatlakoztatja, a vízszintes 
zsalu kb. 10 másodpercig mozoghat, illetve hangot adhat ki. 
Ez nem hiba.

FIGYELEM!

Sáv
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Az optimális mûködéshez vegye figyelembe a következõket:
Helyesen állítsa be a légram irányát, úgy hogy az ne irányuljon emberekre.

A hõmérsékletet helyesen állítsa be, kerülje hûtésnél az extrém alacsony, vagy

fûtésnél az extrém magas hõfok beállítást.

Csukja be nyílászárókat, ellenkezõ esetben hûtés és fûtés üzemmódban is csökken a hatékonyság .

Használja az idõzítéseket a készülék ki és bekapcsolásához, így kellemes hõmérsékletet 

tud biztosítani a kívánt idõpontban.

Ne helyezzen semmit a légkondicionáló légbeszívó és kifúvó nyílásaihoz.

A lezárt nyílások rontják a hatásfokot, a klíma leállhat vagy tönkremehet.

Tisztítsa rendszeresen a szûrõket. A szennyezett szûrõk rontják a hatásfokot.

Ne használja a légkondicionálót lezárt vízszintes zsaluval.

Optimális mûködés



Hogyan működik a légkondicionáló

AUTOMATIKUS MŰKÖDÉS

Amikor automatikus üzemmódba kapcsolja a légkondicionálót, az 
(hőszivattyús modell esetén) hűtés üzemmódban, vagy ventilátor 
üzemmódban indul a beállított és a valós szobahőmérséklettől függően.

A légkondicionáló az Ön  által beállított szobahőmérsékletet tartja.

Ha az automatikus üzemmód Önnek nem felel meg, válassza a hűtés vagy 
fűtés üzemmódot.

ELALVÁS FUNKCIÓ

Ha hűtés, fűtés, vagy automata (csak hőszivattyús modelleknél)  
üzemmódban megnyomja a SLEEP gombot, a légkondicionáló hűtés 
üzemmódban automatikusan növeli, fűtés üzemmódban automatikusan 
csökkenti a hőfokot 1C fokkal óránként. Két óra múlva, tovább már nem 
változik a hőmérséklet. A ventilátor sebességet az automatika vezérli.

Megjegyzés: Az elalvás funkció bekapcsolása után a készülék 7 óra 
működést követően kikapcsol.

PÁRÁTLANÍTÁS

Párátlanítás üzemmódban a légkondicionáló szabályozza a hőmérsékletet, 
ki/be kapcsol vagy csak ventilátor üzemben dolgozik, közben a ventilátor 
sebesség alacsony.Párátlanítás

Fűtés

Hűtés

SLEEP gomb megnyomva

SLEEP gomb megnyomva

Tanácsok a helyes működtetéshez

A következők történhetnek üzemszerű működéskor:

1. A légkondicionáló védelme

A  kompresszor védelme

A kompresszor kikapcsolása után 3 percen belül nem indul újra. Ez a nyomáskülönbség kiegyenlítődéséhez 
szükséges idő.

Hideg levegő befúvás elleni védelem (csak hőszivattyús modelleknél).

A készüléket úgy tervezték, hogy fűtés üzemmódban ne fújjon hideg levegőt a szobába a következő esetekben:

A, A fűtés indításakor

B, Leolvasztáskor

C, Alacsony hőmérsékletű fűtésnél

Leolvasztáskor a kültéri vagy a beltéri ventilátor leáll egy időre (csak hőszivattyús modelleknél).

Leolvasztás akkor szükséges, ha a kültéri egység hőcserélőjén fűtés üzemmódban jég keletkezik.

Ez akkor következhet be, ha a páratartalom magas. A jég rontja a légkondicionáló hatásfokát.
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Ilyen körülmények között, a légkondicionáló megszakítja a fûtés üzemmódot és 

         automatikusan leolvasztásra kapcsol.
         A leolvasztási idõ 6 tól 10 percig változhat a kültéri hõmérséklettõl és a keletkezett jég

mennyiségétõl.
2. Amikor fehér köd áramlik a légkondicionálóból
         A fehér köd a szobahõmérséklet és a befújt levegõ hõmérséklete közötti nagy 
         különbség esetén alakuhat ki, ha a szobában magas a páratartalom.
         Fehér köd akkor is keletkezhet, ha a lolvasztáskor keletkezõ magas páratartalom
         esetén fûtés ûzemmódba kapcsol a készülék.
3. Gyenge zaj hallatszik a légkondicionálóból
         Gyenge sziszegõ hangot hallhat amikor a kompresszor üzemelés után leáll.
         Ez a hang a hûtõközeg áramlásának változása miatt hallható.
         Gyenge nyikorgás/pattogás hallatszik. Ez akkor következhet be, amikor a kompresszor 
         leáll. A beltéri egység alkatrészeinek a hõmérsélet változás miatti méret változása 
         okozza.
         Gyenge zajt okozhat a vízszintes zsalu mozgása (alaphelyzetbe áll) a hálózati feszültség 
         bekapcsolásakor.
4. Por áramlik a beltéri egységbõl.
    Ha a légkondicionáló hosszabb ideig állt, ez teljesen természetes. 
    Az állás utáni elsõ bekapcsoláskor a ventilátor lefújja a port a hõcserélõrõl.
5. A beltéri egység furcsa szagot áraszt.
    Ez a szag valószínûleg a környezetbõl felvett szagok tömény változata. A bútorokból, kárpitból,

vagy helyiségben használt anyagokból származik. 
6. A légkondiconáló hûtés vagy fûtés üzemmódból ventilátor üzemmódba kapcsol.

( fûtés üzemmód csak hõszivattyús modelleknél elérhetõ).
    Amikor a beltéri hõmérséklet eléri a beállított értéket, a kompresszor automatikusan kikapcsol 
    és ezután csak légkeringetést végez a légkondicionáló. A kompresszor automatikusan újra 
    indul, ha a beltéri hõmérséklet kb. 1C fokkal eltér a beállított értéktõl.
    .        
7. Víz csepeghet a beltéri egység burkolatáról, ha magas páratartalmú környezetben hûtés
    üzemmódban üzemeltetik. Ilyenkor állítsa a zsalukat teljesen nyitott helyzetbe, hogy a lehetõ 
    leggyorsabb légcserét tegye lehetõvé, és válassza a maximális ventilátor sebességet.
8. Fûtés üzemmód (csak hõszivattyús modelleknél)
    A kültéri egység hõt vesz fel, és a beltéri egységen keresztül adja le.
    Ha a kültéri hõmérséklet csökken, a hõfelvétel azzel arányosan szintén csökken, és ezzel  
    egyidõben nõ a készülék elektromos teljesítmény felvétele. 

Ha a légkondicionálóval nem tud megfelelõ fûtést biztosítani, javasoljuk egy kiegészítõ 
    fûtõ berendezés telepítését.
    
9. Auto-restart (automata újraindítás)
    A hálózati feszültség kimaradása után az elõzõ beállításokkal újra indul.

10. Villámlás, vagy erõs rádiófrekvenciás sugárzás rendellenes mûködést okozhat.
      Ilyenkor teljesen áramtalanítsa a légkondicionálót (húzza ki a villásdugót, vagy kapcsolja le a 
      kismegszakítót) majd utána kapcsolja vissza a hálózatot és nyomja meg az ON/OFF gombot.
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FIGYELEM: Mielõtt elkezdi a tisztítást vagy karbantartást, kapcsolja le a kismegszakítót.

1.  Használjon száraz, puha törlõkendõt.
2.  Ha nagyon szennyezett a beltéri egység, tiszta hideg vízzel nedvesítse meg a törlõkendõt.
3.  Az elõlap nem vehetõ le. Tisztítás után törölje szárazra.
      .

A beltéri egység tisztítása

Vigyázat
A tisztításhoz ne használjon vegyszert. Oldószereket ne tegyen a légkondicionáló

közelébe.

Ne használjon a tisztításhoz benzint vagy higítót.

Higító

Tilos
Benzin

Tisztítás és karbantartás 

!

Tilos
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A légszûrõ tisztítása 

Figyelem: Tisztítás elõtt áramtalanítsa a készüléket.

Az elõlap mögött elhelyezett légszûrõt legalább kéthetente, vagy ha szükséges gyakrabban kell   
tisztítani. Az eltömõdött, szennyezett légszûrõ rontja a készülék hatékonyságát. 
1.  Fogja meg az elõlap mindkét oldalát és a fenti ábrák szerint óvatosan nyissa fel az elõlapot.  
      .
2.  Fogja meg a légszûrõ fogantyúját és finoman emelje meg, majd húzza lefelé.
      .

Légszûrõ fogantyú

Légszûrõ
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Hosszabb állás után ellenõrizze a szûrõket, ha szükséges tisztítsa meg õket.
.
   Ha a berendezést hosszabb ideig nem kívánja használni, a következõket végezze el:
   .
  1.  Tisztítsa meg a beltéri egység szûrõit.
  2.  Ventilátor üzemmódban járassa a légkondicionálót kb. 30 percig, hogy kiszáradjon.
  3.  Kapcsolja le a kismegszakítót és vegye ki a távszabályzóból az elemeket.
  4.  Szemrevételezéssel ellenõrizze a kültéri és beltéri egységeket. Ha javítás szükséges, 
       hívjon egy, a cégünkkel szerzõdött szerelõt.

KARBANTARTÁS

Mejegyzés: Tisztítás elõtt mindig kapcsolja le a kismegszakítót, vagy húzza ki a villásdugót. 
          .

   1. Ellenõrizze a hálózati kábelt, hogy csatlakoztatva van és nem sérült.
   2. Ellenõrizze, hogy a légszûrõ a helyén van és tiszta.
   3. Ellenõrizze a beszívó és kifúvó nyílásokat, hogy tiszták és nincsenek letakarva. 
   
   
  

 Ha hosszabb ideig nem használta a légkondicionálót:

3. Vegye ki a szûrõt.

       Tisztítsa a légszûrõt legalább kéthetente.

       A szûrõt porszívózza, majd öblítse ki és sugárzó hõtõl mentes helyen szárítsa meg.
4. Szerelje vissza a helyére.

5. Helyezze vissza légszûrõt. Ügyeljen a pontos illeszkedésre.

     .

A hátsó beszívó rács tisztítása

Hátsó beszívó rács Hátsó beszívó rács

A hátsó beszívó rácsot kéthetente, de ha szükséges gyakrabban tisztítsa.
Eltömõdött beszívó rács csökkenti a légkondicionáló hatékonyságát. 
1.  Nyomja meg hüvelykujjával a rács jobb és bal oldalát, majd emelje fel és vegye ki.
2.  Mossa le tiszta vízzel, majd szárítsa meg.
3.  Helyezze vissza a rácsot, közben ügyeljen a helyes illeszkedésre.
     .



Rendellenességek és megoldások

Ha az alábbiak közül bármelyik hiba elõfordul, kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket. 
és hívjon egy, a cégünkkel szerzõdésben álló szerelõt.

E0,E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8 vagy P0,P1,P2,P3,P4. hibakód jelenik meg.

Biztosíték kiég, vagy a kismegszakító gyakran leold.

Valamilyen idegen tárgy vagy víz került a légkondicionálóba.

A távszabályzó nem, vagy helytelenül üzemel.

Egyéb rendellenes körülmény.

Hiba

Hibajelenség

A klíma nem 

indul

A készülék nem

hûti vagy fûti.

(csak hõszivattyús

modelleknél)

megfelelõen

a helyiséget

légszállítás

renben.

Oka

Feszültség kimaradás

Lehet hogy nincs csatlakoztatva.

.

Biztosíték kiégett.

A távszabályzóban lemerült az 

elem.

Az idõzítést helytelenül 

programozták be.

Várjon amig visszaáll a hálózat.

Ellenõrizze a csatlakozást.

.

Cserélje ki a biztosítékot.

Cserélje ki az elemet.

Törölje az idõzítést.

Állítsa be a hõfokot a megfelelõ 

értékre.

.

Tisztítsa ki a szûrõt.

Csukja be a nyílászárókat.

Távolítsa el a légáramlást akadályozó 

tárgyakat.

Várjon legalább 3 percet.

Nem megfelelõ hõmérséklet 

beállítás.

A légszûrõ eltömõdött.

Ajtók, ablakok nyitva vannak.

A kültéri vagy beltéri egységnél

nincs szabad légáramlás.

A kompresszor 3 perces

újraindítási védelme aktív.

Ha a hiba továbbra is fennáll, hívon egy, a cégünkkel szerzõdött szerelõt. 

Kérjük tájékoztassa a szerelõt a klíma típusáról, 

és az esetleg kijelzett hibakódról.

Megjegyzés:  A garancia csak akkor érvényes, ha egy, a cégünkkel szerzõdött 
 szerelõ telepítette, illetve javította a készüléket.

Mit kell tenni?

14

Mielõtt szerelõt hívna
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