
Annak érdekében, hogy készüléke 
sokáig és problémamentasen működjön 
figyelmesen olvassa el használatbevétel 
előtt ezt a kézikönyvet.
Kérjük őrizze meg az útmutatót, mert 
később szüksége lehet rá!

SPLIT TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDÍCIONÁLÓ
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Vigyázat: Tűzveszély / 
gyúlékony anyagok 

FIGYELEM: Javítást kizárólag a berendezés gyártójának utasításai szerint lehet végezni. 
Minden karbantartást és javítást, melyhez szakképzett személy segítségére van szükség, 
olyan szakember felügyelete mellett kell végezni, aki ért a gyúlékony hűtőközegek 
kezeléséhez. További részletekért kérjük, hivatkozzon a  SZERELÉSI KÉZIKÖNYV 
karbantartásra vonatkozó információira. 
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A beltéri és kültéri egységeken látható szimbólumok magyarázata: 

FIGYELEM 
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a berendezés gyúlékony hűtőközeget 
használ. Ha a hűtőközeg kiszivárog, és külső gyújtóforrással érintkezik, 
tűz keletkezhet. 

VIGYÁZAT Ez a szimbólum azt jelöli, hogy figyelmesen el kell olvasnia az üzemeltetési kézikönyvet. 

VIGYÁZAT Ez a szimbólum azt jelöli, hogy a berendezést kezelő  
szakembereknek a szerelési kézikönyvre kell hivatkozniuk. 

VIGYÁZAT 

VIGYÁZAT Ez a szimbólum azt jelöli, hogy további információ áll rendelkezésre 
az üzemeltetési vagy szerelési kézikönyvben. 

A berendezést 8 éves vagy annál idősebb gyerekek, fizikailag, érzékszervileg vagy szellemileg sérült 
személyek, és kellő tapasztalattal vagy megfelelő tudással nem rendelkező személyek felügyelet mellett, 
vagy a rendszer biztonságos használatára vonatkozó utasítások és a vele járó veszélyek elmagyarázása 
után használhatják. A gyerekek ne játszanak a berendezéssel. A berendezés tisztítását és felhasználói 
karbantartását gyerekek felügyelet nélkül nem végezhetik. 
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„ 

" 

Digitális hőmérséklet kijelző, az aktuálisan beállított hőmérsékletet, üzemi 
funkciót, és hibakódokat jelzi ki a légkondícionáló bekapcsolt állapotában: 

• Timer On Bekapcsolás-IDŐZÍTŐ be van állítva
•

" 
A Fresh, Swing, Turbo vagy NÉMA funkciók be vannak kapcsolva

” Jelenik meg 3 másodpercig, ha:
• Timer Off Kikapcsolás-IDŐZÍTŐ be van állítva
• A Fresh, Swing, Turbo vagy NÉMA funkciók ki vannak kapcsolva

" ” jelenik meg ha a hideg levegő elleni funkció be van kapcsolva (melegindítás)

” jelenik meg jégmentesítéskor, leolvasztáskor

" ” jelenik meg amikor az egység öntisztítást végez

" ” jelenik meg amikor a fagyásvédelmet bekapcsolták (opcionális)

„ ” jelenik meg amikor a Fresh funkciót bekapcsolták (opcionális)

" ” jelenik meg amikor az ECO funkciót bekapcsolták (opcionális)

" ” jelenik meg amikor a vezeték nélküli funkció aktív (opcionális)

Kijelzőn megjelenő 
kódok jelentése

" kW " Az aktuális üzemi teljesítményt mutatja 

Ventillátor üzemmódban a berendezés a szobahőmérsékletet jeleníti meg. 

Más üzemmódoknál a berendezés az ön hőmérséklet beállítását jeleníti meg. 

Nyomja meg a távirányító           gombját, hogy bekapcsolja a kijelző képernyőt. Nyomja meg másodszor      
gombot a szobahőmérséklet, harmadszor az aktuális üzemi teljesítmény megjelenítéséhez. 
A gomb negyedik megnyomására a kijelző újra a beállított hőmérsékletet mutatja. 

” Jelenik meg 3 másodpercig, ha: 

MEGJEGYZÉS: Az infravörös távirányító leírását ez az információs csomag 
nem tartalmazza. 
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Energiatakarékos "ECO"  mód
(csak inverteres berendezéseknél) 
Az Energiatakarékos funkció aktiválásához nyomja meg 
a távirányító ECO gombját. Az energiafogyasztás a ECO 
kiválasztott üzemmódnak megfelelően csökken. Kérjük, 
hivatkozzon a távirányítót bemutató ábrákra.
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VIGYÁZAT 
• A külső egység minden karbantartását és 

tisztítását felhatalmazott forgalmazó vagy 
képesített szolgáltató végezze.

• Minden javítást felhatalmazott 
forgalmazó vagy képesített 
szolgáltató végezzen.

VIGYÁZAT 
Kizárólag puha, száraz ruhával törölgesse az 
berendezést. Ha különösen koszos a berendezés, meleg 
vízbe áztatott ruhával törölje tisztára. 

• Ne használjon vegyi anyagokat vagy vegyi 
anyagokkal kezelt ruhát a berendezés tisztítására.

• Ne használjon benzolt, hígítót, súrolóport, vagy más 
oldószert a berendezés tisztítására. Ezek a műanyag 
felület repedését vagy alakváltozását okozhatják.

• Ne használjon 40°C-nál (104°F) melegebb vizet az 
elülső panel tisztítására. Ez a panel alakváltozását 
vagy elszíneződését okozhatja.
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A termékek színvonalának emelése érdekében a gyártó a készülék dizánján 
és specifikációin előzetes tájékoztatás nélkül változásokat eszközölhet. 
Részletekért lépjen kapcsolatba az értékesítőjével vagy a gyártóval. 
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