
Mobil légkondicionáló

Olvassa el ezt az útmutatót. Az útmutatóban hasznos tanácsokat talál a  kezelésre és karbantartásra 
vonatkozóan. Egy kis odafigyeléssel sok időt és pénzt  takaríthat meg a készülék használata során.
Sok gyakori kérdésre is válasz talál a hibakeresés fejezetben. Ha a hibakeresés fejezetet figyelmesen
elolvassa, lehet probléma esetén nem kell szerelőt hívnia.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
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Hulladék kezelés

HULLADÉK:  Ne válogatás nélkül, háztartási hulladékként dobja ki a csomagoló
anyagot. Válogassa szét a műanyag és papír hulladékot és szelektív gyűjtőbe tegye.

A csomagolóanyagnak és elektronikai hulladéknak  háztartási szemétként történ[ kidobása tilos.
Az elektronikai hulladék kezelésének módja:
A) Az elektronikai hulladékot vigye a megfelelő gyűjtőhelyre vagy hulladékudvarba

Ezeken a helyeken térítésmentesen beveszik.
B) Ha egy egy azonos funkciójú új készüléket vásárol, az új készülék eladója

térítésmentesen visszaveszi a selejtes régi berendezést.
C) A gyártó, vagy importőr is térítésmentesen visszafogadja a leszerelt használhatatlan

berendezést.
D) Mivel a selejtes készülékek is tartalmaznak értékes újrahasznosítható anyagokat,

.levésétjűygeb kogayna neze kanzoklalgof si kőtjűyg kédalluhméf
Ezen berendezéseknek a természetbe történő kidobása súlyos környezet károsítást
okozhat azáltal, hogy a bennük levő veszélyes anyagok a talajba szivárogva, 
bekerülhetnek a táplálékláncba.

Ha ezt a légkondícionálót az Európai Únión belül használja, a következőket 
tartsa be:
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A felhasználó, vagy más személy sérülésének elkerülésére a következőket tartsa be:
Az alábbiak figyelmen kívül hagyása anyagi kárt, személyi sérülés vagy halált okozhat. 

Ezt a légkondicionálót úgy helyezze el, hogy védve  legyen
a nedvességtől és fröccsenő víztől.
Olyan helyre állítsa ahol stabilan vízszintes felületen 
áll, és nem esik le. Ha víz kerül a készülékbe,
azonnal áramtalanítsa.
A légkondicionálót mindig állítva szállítsa, és
vízszintes egyenletes stabil felületre állítva
használja.
Kapcsolja ki, ha nem használja.
Javításhoz mindig egy, a cégünkkel szerződött 
szerelőt hívjon. Ha a hálózati kábel sérült, csak 
egy erre felhatalmazott szerelővel javíttassa meg.

minden irányban, a szabad légáramlás miatt.
Ha használat közben megsérül a légkondicionáló,
azonnal kapcsolja ki és áramtalanítsa, majd
hívjon szerelőt.

Biztonsági előírások

! Mindig tegye ezt

Soha ne használja a légkondicionálót nedves 
helyiségben, mint fürdőszoba vagy szárító helyiség.
Soha ne érintse a készüléket nedves kézzel
különösen ha mezítláb van.
Kizárólag ujjal érintse és kezelje a kezelő
panelt.
Ne távolítsa el a rögzített burkolati elemeket. Soha 
ne használja a légkondicionálót, ha az hibás, 
vagy sérült.
Ne a hálózati dugóval kapcsolja ki/be a készüléket.
Mindig a kezelő panelen levő ki/be kapcsolót használja.
Ne akadályozza a szabad légáramlást a rácsoknál.
Ne tisztítsa a légkondicionálót veszélyes anyagokkal 
és ügyeljen arra, hogy ilyenek ne kerüljenek
a készülék belsejébe. Ilyenek pl: gyúlékony gázok
alkohol, higító, benzin stb.
Gyermekek és cselekvőképességükben korlátozott
személyek csak felügyelet mellett kezelhetik a terméket.
Csak az útmutatóban leírt célokra használja a
légkondicionálót

Soha ne tegye ezt

Energia takarékosság

A légkondicionálót csak megfelelő méretű helyiségben használja.
Ne akadályozza a légáramlást a szívó és kifúvó rácsoknál.
A napsugarakat árnyékolással zárja ki a helyiségből.
A szűrőket tartsa tisztán.
A nyílászárókat mindig csukja be.

A légkondicionálót csak az alább feltűntetett tartományokban használja:

Működési tartományok

ÜZEMMÓD  SZOBA HŐMÉRSÉKLET

HŰTÉS

PÁRÁTLANÍTÁS

17oC - 35oC

13oC- 35oC

Az ablak szett telepítéséhez javasolt eszközök

1.  Közepes méretű Philips csavarhúzó.
2. Mérőszalag, vagy vonalzó.
3. Kés, vagy olló.
4. Fűrész (arra az esetre, ha a szettből le kell vágni, mert az ablak

túl keskeny)

FŰTÉS (csak néhány modellnél)               5oC - 30oC
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Győződjön meg arról, hogy a használni kívánt hálózati aljzat megfelelő áramerősséget biztosít a
készülék számára. Az elektromos adatok a készülék  adattábláján láthatók.
Győződjön meg arról, hogy a légkondicionáló földelése megfelelő.
A hálózati kábel földelt dugóval van ellátva. Csak földelt aljzatba
csatlakoztassa.
Mindig megfelelő méretezésű biztosítékot vagy kismegszakítót használjon.
A legjobb, ha szakember tanácsát kéri a csatlakoztatás előtt.
.
Figyeljen arra, hogy az aljzat a készülék beállítása után is fizikailag elérhető legyen.

VIGYÁZAT Az Ön biztonsága érdekében
Ne tároljon, vagy használjon tűzveszélyes gázokat vagy folyadékokat a légkondicionáló
közelében.
Az áramütés veszélye miatt ne használjon elosztót vagy hosszabbítót és ne toldja meg a 
hálózati kábelt

VIGYÁZAT Elektromos információk

Tartozékok

Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy a tartozékok hiánytalanul megvannak. Használatukhoz, 
beépítésükhöz olvassa el ezt az útmutatót.

A főbb részek nevei

Megjegyzés: A * -al jelölt tartozékok néhány modellnél nem elérhetők.

RAJZ: TARTOZÉK NEVE:

Kifúvó cső adapterrel
(modelltől függően kerek vagy lapos adapterrel)

Fali adapter A  

Adapter B (kerek) 

Dűbel facsavarral  

MENNYISÉG

1 szett

1 db.

1 db.

4 db.

Ablak szett

Szigetelő szivacs 3 db.

vagy

Távszabályzó és elemek
(csak távszabályzós modellekhez)  1db.

Kondenz cső ( )    kondenzvíz adapter    (   ) 1db.



AZ ALKATRÉSZEK NEVEI
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AZ ALKTRÉSZEK NEVEI

ELŐL

HÁTUL

Kezelő panel

Vízszintes zsalu
(automatikusan legyez)

Kerekek

Fogantyúk
(mindkét oldalon)

3

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

Felső légbeszívás

12

1. ábra

13

12

4

2. ábra

5

7

9
8

15

14

13

12

5 Felső légszűrő
(a rács mögött)

6

10 11

Levegő kifúvás

Kondenzvíz kivezetés (csak
hőszivattyús modelleknél)

Hálózati kábel

Hálózati kábel helye (akkor
ha a készüléket tárolja)

Alsó kondenzvíz kivezetés

Hálózati dugó aljzata (akkor
ha a készüléket tárolja)

Alsó légszűrő
(a rács mögött)

14 Alsó légbeszívás

15 Kondenzvíz kivezetés
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Mielőtt a légkondicionálót használni kezdené, figyelmesen olvassa el ezt a kezelési útmutatót.
Itt megtalálja az összes funkció beállításához szükséges információt
A légkondicionálót a kezelő panel gombjaival, vagy távszabályzóval tudja vezérelni.

ELEKTROMOS VEZÉRLÉS ÉS ANNAK KEZELÉSE

3. ábra

Megjegyzés: Ez az útmutató nem tartalmazza a távszabályzó kezelését. Azt egy külön
füzetben találja, ami szintén mellékelve van.

A légkondicionáló kezelő panelje

Az elalvás/ Eco funkciót kapcsolja.
SLEEP/ ECO elalvás gomb

A v ent i látor s eb esség et vá ltoztatja négy lépésb en
a köv etk ező sorrendb en :  A L A C S O NY, KÖZEPE S,
M AGA S és  A U T O M ATA.  Az aktuál is v ent i látor
fordulatszámot jelzőlámpa mutatja,
k ivév e az  A U T O M A T A s eb esség et, amikor mind en
lámpa sötét.
Megj: ezt a gombot 3 másodpercig nyomva tartva
indíthatja az ION funkciót (opció).
ez a funkc ió k iszűr i a  l evegőbő l a szá l ló port és
szennyező anyagokat. Ha a gombot  ismét  3
másodpercr e megnyomja, k ikapcso l az  I O N funkc ió.

Fan/ ION gomb (opcionális)

(Optional)

(Opció)

(ION Opció)

A kívánt üzemmód beállítására szolgál.
a gomb minden megnyomásakor változik az
üzemmód az alábbiak szerint
AUTO, C OOL, DR Y, FA N és HE AT (csak
hőszivattyús modelleknél). A jelzőlámpák
mutatják az aktuális üzemmódot.
3. ábra.

MODE üzemmód választó gomb

A készülék be/ki kapcsolásához.
POWER ki/be gomb

TIMER Időzítés gomb
Az AUTOMATA bekapcsolási időt és az
AUTOMATA kikapcsolási időt állítja be a
plusz és    a     minusz gombok 
segítségével. A kijelző az időzítés értékét
mutatja.

+ -

SWING (legyezés) gomb
(Csak az automata legyezős modelleknél)
A készülék ON, állapotában nyomja meg a
SWING gombot. Így leállíthatja a legyezést
a zsalu bármelyik pozíciójában. A gombot
ismét megnyomva indíthatja újra.

A beállított hőmérsékletet jelzi oC vagy
oF, vagy az automata ki/be kapcsolási időzítést
mutatja.
PÁRÁTLANÍTÁS és VENTILÁTOR üzemmódban
a szoba hőmérsékletét mutatja.

LED kijelző

Megj: Néhány modellnél SLEEP gomb található az ECO gomb helyett.

A hőmérséklet növelésére és csökkentésére
a beállítás lehetséges 1oC lépésekben.
A beállítható sáv 17oC tól 30oC vagy
az időzítő beállítására 0-24 óráig.

UP (   )  és  DOWN  (  ) gomb

MEGJ: A hőmérséklet kijelzés két módon
lehetséges: Fahrenheit, vagy Celsius fokban.

Az átváltáshoz nyomja meg egyszerre az UP és DOWN
gombokat, és tartsa nyomva kb 3 másodpercig.
A visszakapcsolás ugyanígy lehetséges.

+ -
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Kezelési útmutató

Kezelési útmutató

- Nyomkodja  a "MODE" gombot, amíg a "COOL"
lámpa kigyullad.

- Az ADJUST gombokkal "+" vagy "-"állítsa
be a kívánt szoba hőmérsékletet. A beállítási
tartomány 17oC-30oC.

- Nyomja meg a "FAN SPEED" így állítsa be a
kívánt ventilátor sebességet.

- Nyomkodja a "MODE" gombot, amíg a "HEAT"
lámpa kigyullad.

- Az ADJUST gombokkal "+ " vagy "- "állítsa
be a kívánt szoba hőmérsékletet. 
A beállítási  tartomány:
17 C-30 C.

- Nyomja meg a "FAN SPEED" így állítsa be a
kívánt ventilátor sebességet.
speed can not be adjusted under HEAT
mode.

O O

COOL Hűtés

- Addig nyomkodja a "MODE"gombot amíg "FAN"
jelzés látható a kijelzőn.

- A "FANSPEED"gombbal válassza ki a megfelelő
ventilátor sebességet. Ebben az üzemmódban
a hőmérséklet nem állítható.

- A lég elvezető csövet ne csatlakoztassa.

FAN ventilátor sebesség 

TIMER Időzítés 

HEAT Fűtés (csak egyes modelleknél)

AUTO Automata üzemmód
-  Ha a légkondicionálót AUTO üzemmódba kapcsolja

(csak hőszivattyús modelleknél érhető el), a
készülék automatikusan kapcsolja a hűtés,
fűtés vagy ventilátor üzemmódokat, a beállított
és a valós hőmérséklet függvényében.
A légkondicionáló automatikusan

- tartja az Ön által beállított szoba
hőmérsékletet.

- AUTO üzemmódban nem állítható
a ventilátor sebesség.

FOLLOW ME/TEMP ( kövess) funkció (opció)

A kövess hőérzékelés bekapcsolásához célozzon
a távszabályzóval a beltéri egységre és
nyomja meg a FollowMe/Temp gombot.
A távszabályzó az aktuális hőmérsékletet jelzi

információt a távszabályzótól, akkor a
Follow me funkció automatikusan
kikapcsol és ezt a beltéri egység sípolással
jelzi.

A távszabályzó ezt az értéket 3 percenként
elküldi a beltéri egységnek egészen a 
Follow Me/Temp gomb újbóli megnyomásáig
Ha a beltéri egység 7 percig nem kap hőmérséklet

Megj:Ez a funkció csak néhány modellnél
érhető el és csak a távszabályzóról indítható.
A távszabályzó egy kihelyezett termosztátként
funkcionál.

- A légkondicionáló bekapcsolt állapotában
a TIMER gombbal tudja indítani az automata
kikapcsolást. Ilyenkor a TIMER OFF
LED világít. A + és - gombokkal állítsa be a 
kívánt időzítést. Ha a TIMER gombot 
5 másodpercen belül ismét megnyomja, az
automata indítás funkciót kapcsolja be.
Ilyenkor a TIMER ON LED világít.
A + és - gombokkal beállíthatja a 
kívánt indítási időzítést. Ez relatív idő, amit
a programozás időpontjától kell számítani.

Hibakódok s védelmi kódok:
E1-

E2-

E3-

E4-

P1-

Szoba hőmérséklet érzékelő hiba.
Kapcsolja ki, majd áramtalanítsa a készüléket.
Ha ezután is fennáll a hiba, hívjon szerelőt.
Evaporátor hőmérséklet érzékelő hiba.
Kapcsolja ki, majd áramtalanítsa a készüléket.
Ha ezután is fennáll a hiba, hívjon szerelőt.
Kondenzátor hőmérséklet érzékelő hiba.
Kapcsolja ki, majd áramtalanítsa a készüléket.
Ha ezután is fennáll a hiba, hívjon szerelőt.

Kapcsolja ki, majd áramtalanítsa a készüléket.
Ha ezután is fennáll a hiba, hívjon szerelőt.
Az alsó csepptálca tele van vízzel.
Csatlakoztassa a tömlőt és ürítse ki a vizet,
Vizsgálja meg, hogy a tömlőn át elfolyik-e a víz.

Kijelző panel kommunikációs hiba.

Teljesítmény vezérlés

- Nyomkoja a "MODE" gombot, amíg a "DRY"
lámpa kigyullad.

- Ebben az üzemmódban, nem tudja állítani a
hőmérsékletet. A ventilátor alacsony
sebességgel forog.

- Tartsa csukva a nyílászárókat az optimális
párátlanítás érdekében.

- A lég kifúvó csövet nem kell csatlakoztatni.

DRY Párátlanítás

MEGJ: AUTO üzemmódban az AUTO
LED és az aktuális üzemmód LED
együttesen világít.Ha a szobahőmérséklet alacsonyabb (Hűtés

üzemmódban) vagy magasabb (fűtés üzemmódban)
egy bizonyos ideig a beállított hőmérsékletnél, a
teljesítmény vezérlés automatikusan beindul, és
a Power Management (teljesítmény vezérlés) LED
világít, a kompresszor és a ventilátor leáll.
Ha a szobahőmérséklet magasabb (Hűtés
üzemmódban) vagy alacsonyabb (fűtés üzemmódban)
egy bizonyos ideig a beállított hőmérsékletnél, a
teljesítmény vezérlés automatikusan leáll, és
a Power Management (teljesítmény vezérlés) LED
kialszik, a kompresszor és a ventilátor beindul.
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Kezelési útmutató

4. ábra

Egyéb funkciók

A légkondicionáló kikapcsolása után 3 percen belül
nem indul újra. Ez a kompresszor védelmét szolgálja
A berendezés 3 perc elteltével újra
indítható.

Várjon 3 percet

Hálózat kimaradás esetén a készülék
az előzőleg beállított paraméterekkel indul
újra a feszültség helyreállása után.

Automata újraindulás (csak néhány modellnél)

- A készüléki kézi be vagy kikapcsolása az
időzítéseket 0-ra állítja és ezzel
törli az automata ki és bekapcsolási
időzítéseket.

- Ha hibakód jelenik meg a kijelzőn (E1,E2,E3
vagy E4), az automata ki és bekapcsolás
funkció szintén törlődik.

- A légkondicionáló kikapcsolt állapotában
nyomja meg a TIMER gombot, ezzel az
az automata bekapcsolás funkciót 
indíthatja. Ha 5 másodpercen belül ismét 
megnyomja, a kikapcsolási időzítést aktiválja.

- Tartsa nyomva a + vagy - gombot, ezzel
állíthatja be az időzítés értékét. 10 óráig
0.5 órás lépésekben, 10 felett 1 órás
lépésekben egészen 24 óráig. A
visszaszámlálás megkezdődik és egészen
az automata ki/be kapcsolásig tart.

- A légkondicionáló visszavált a beállított
hőmérséklet kijelzésére, ha 5 másodpercig
egyetlen gombot sem nyom meg.

A zsalut automatikusan állíthatjuk.

A légkondicionáló bekapcsolásakor a zsalu
teljesen kinyílik. Ezután használja a távszabályzót
és a SWING gombbal indíthatja az automata
legyezést.
A zsalu automatikusan fel/le mozog.
A SWING gombbal megállíthatja a legyezést.
Kézzel ne állítsa a zsalut, mert megsérülhet.

A légáramlás automatikus beállítása
(4. ábra):

A légáram irányának beállítása

Automatikusan legyez

SLEEP Elalvás és ECO
Ezen gomb megnyomásával a hőmérséklet
növekszik (hűtés) vagy csökken (fűtés) üzemben

ezután növekszik (hűtés) vagy csökken (fűtés)
üzemmódban újabb 1oC-al a következő 30 percben. 
Ezt a hőmérsékletet már a következő
7 órán keresztül tartja, ezután az eredetileg
beállított hőmérsékletre áll vissza.
Ezze la funkcióval energiát takaríthat meg.

Ez a funkció nem érhető el ventilátor
és pártlanítás üzemmódokban.

az első 30-ben 1oC-al. A hőmérséklet

MEGJ:



TELEPÍTÉSI UTASÍTÁS

Függőleges
ablak

Ablak szett
Minimum:67.5cm(2.22ft).
Maximum:123cm(4.04ft).

Ablak szett
Minimum:67.5cm(2.22ft).
Maximum:123cm(4.04ft).

Vízszintes
ablak

8. ábra

.7. ábra

Elhelyezés
A légkondicionálót stabil vízszintes és egyenletes
talapzatra helyezze, ahol üzem közben
nem lép fel vibráció.
A talapzatnak el kell bírnia a készüléket.
A légkondicionálónak a könnyű mozgatás miatt
kerekei vannak. Csak síma egyenletes felületen gurítsa. 
Óvatosan gurítsa a szőnyegen.
Semmilyen tárgyon ne gurítsa át.
A légkondicionálót egy megfelelően földelt
konnektorba csatlakoztassa.
A szívó és kifúvó rácsok közelébe ne helyezzen
semmilyen tárgyat ami gátolja a légáramlást.
Legalább 30 cm szabad helyet hagyjon a
a légkondicionáló körül.

A mellékelt ablak szett alkalmas a legtöbb
szabványos függőleges, vízszintes és csúszó
ablakhoz. Néha előfordul, hogy improvizálni kell,
és a meglévő ablakhoz kell igazítani
az ablak szettet.
Figyelje a 8. és 9. ábrákat.

Az ablak szett telepítése

30cm

30cm

TELEPÍTÉSI UTASÍTÁS
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9. ábra



TELEPÍTÉSI UTASÍTÁS

Lég kifúvó cső telepítése
A lég kifúvó csövet a beállított üzemmódnak
megfelelően kell felszerelni.

COOL (hűtés)

VENT vagy PÁRÁTLANÍTÁS

felszerelni

levenni

A lég kifúvó csövet bizonyos határok között lehet
nyújtani és összenyomni, a telepítési helynek megfelelően.
Minél rövidebb a cső, annál jobb.

A kényelmes szállítás miatt, a lég kifúvó csövet az
alsó lég beszívó nyílásnál a rács mögött helyezték el.
Használatbavétel előtt a 18. ábrán jelöltek szerint
lazítsa meg a három csavart, vegye le a rácsot, majd
vegye ki a lég kifúvó csövet.
Ne felejtse el visszatenni és rögzíteni a lég beszívó rácsot.
Győződjön meg arról, hogy mindhárom csavar meg van húzva.

1. Szerelje fel fali adapter B (ovális) a lég kifúvó csőre
a 16. ábrának megfelelően.

2. Szerelje fel a lég kifúvó csövet a 17. ábrának megfelelően.

FONTOS:
Ne görbítse túlságosan a lég kifúvó csövet (19. ábra).
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(Nem alkalmazható olyan modelleknél, melyekhez nem adtak
ilyen tartozékot, valamint tipliket és csavarokat )

1. Készítsen egy lyukat a falba. szerelje fel Fali adapter A-t
a falra (kívülre) majd 4 db tiplivel és csavarral rögzítse.
Győződjön meg arról, hogy stabilan áll. (lásd 18. ábra)

2. Csatlakoztassa a lég kifúvó csövet az adapterhez.

A lég kifúvó csövet a falba is lehet szerelni

.

Megjegyzés:
A lyukat mindig fedje le, ha nem használja a légkondicionálót.

16. a ábra

17. ábra

19.ábra 

18. ábra

max 120CM

min 30CM

Adapter A

Mûanyag
dûbel

Adapter
kupak

16. b ábra

Kifúvó lyuk

Rögzítõ



TELEPÍTÉSI UTASÍTÁS

Cseppvíz elvezetés:
- Párátlanítás és hűtés üzemmódban távolítsa el

a 23. ábrán látható dugót a cseppvíz csonkból.
Hollander (5/8" univerzális), amire egy
3 4  tömlőt (külön kell megvásárolni) lehet
csatlakoztatni. A csatlakozó nélküli modelleknél
illessze a tömlőt a lyukra. A másik végét
egy padló elfolyóhoz vezesse, hogy a víz
gravitációs úton távozzon (23 és 24. ábra).

- Amikor a tálcában a víz elér egy megadott szintet,

Ezzel egyidőben a kijelzőn P1 hibakód
jelenik meg. A készülék ilyenkor kikapcsol.
Óvatosan húzza ki az alsó csepptálcát és engedje
ki a vizet (25. ábra). Indítsa újra a légkondicionálót
Ilyenkor  P1  hibakód eltűnik. Ha nem így történik,
hívjon szakembert.

a légkondicionáló nyolcszor csipog.
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Vegye ki a
felső gumi dugót

Folyamatos
víz elvezetés

20a ábra

20b ábra

22 ábra

Vegye ki az
alsó gumi dugót

Folyamatos
víz elvezetés csöve

Adapter
a csőhöz

21a ábra 21b ábra

√
×

√

√
Adapter
a csőhöz



TISZTÍTÁS és KARBANTARTÁS

TISZTÍTÁS és KARBANTARTÁS

1) Tisztítás előtt áramtalanítsa a légkondicionálót.
2) A tisztításhoz ne használjon oldószereket, vegyszereket.

 
3) A légkondicionálót ne mossa bő vízzel, mert az bejtuhat

a készülékbe és áramütést okozhat.
4) Ha a hálózati kábel meghibásodik, csak egy erre

kiképzett szerelővel javíttassa.

FONTOS:

1.  Légszűrő
- A légszűrőt legalább kéthetente tisztítsa ki, mivel

a rárakódott por rontja a hatékonyságot.
-

Ebben a légkondicionálóban két szűrő van. Fogja meg
felső szűrőt és húzza ki (23. ábra). Utána vegye ki az alsó
szűrőt, amihez lazítsa meg a 3 csavart, vegye le a szívó
rácsot és 23. ábra szerint vegye ki a szűrőt.

-
Langyos vízben mossa ki a szűrőt 
kb. 40oC-os vizet használjon, amihez kevés semleges
mosószert adhat, majd szárítsa sugárzó hőtől mentes helyen.

-
Felülről helyezze be a felső szűrőt. Tegye fel a szívó rácsra az
alsó szűrőt, majd csavarokkal rögzítse helyére a rácsot (24. ábra). 
Ügyeljen arra, hogy a csavarok meg legyenek
húzva.

Eltávolítás

Tisztítás

Visszahelyezés

, , , ,

2.  Műanyag ház
- Langyos, semleges mosószeres vízzel és szöszmentes puha

ruhával törölje át a műanyag részeket.

3.  Ha sokáig nem használja a légkondicionálót
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- A légkondicionáló hátulján vegye ki a gumi dugót. 

- Vegye ki a dugót az alsó cseppvíz tálcából, ilyenkor az.
ősszes, tálcában összegyűlt víz kifolyik.

- Járassa a légkondicionálót fél napig ventilátor üzemmódban,
hogy kiszáradjon, majd meleg szellős helyen tárolja, így
megakadályozza a penész képződést.

- Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból és tekerje fel, ahogy a
Vegye ki az elemeket a
távszabályzóból.

- Tisztítsa ki a szűrőket, majd szerelje vissza.
- A falon levő lyukat zárja le.

.

Csatlakoztasson egy tömlőt aminek másik végét vezesse
egy padló lefolyóba.

23. ábra

24. ábra

25. ábra

Csat

Hálózati
kábel

Felsõ szûrõ
(vegye ki)

Vegye ki 
a csavart
majd az 
alsó szûrõt.

Felsõ szûrõ
(tegye visszal)

Tegye vissza az
alsó szûrõt, majd
a csavart is.

Hálózati dugó
aljzata

Hálózati dugó



HIBAKERESÉS

HIBAKERESÉS

1. Nem kapcsol be, ha
megnyomja az
on/off
gombot

- P1 hibakód jelenik meg a kijelzőn         Ürítse ki az alsó csepptálcát.

HIBA                                            LEHETSÉGES OKA JAVASOLT MEGOLDÁS

Állítsa be újra a hőmérsékletet.

Győződjön meg arról, hogy a 
nyílászárók be vannak csukva.

Távolítsa el a hőforrásokat.

Csatlakoztassa a csövet és ellenőrizze,
hogy nincs elzáródva.

Állítsa alacsonyabbra.

Tisztítsa ki a szűrőt.

- A szoba hőmérsékleténél magasabb a
beállított hőmérséklet. (hűtés üzemmódban)

- A nyílászárók nyitva vannak
.

- Lehet hogy hőforrások vannak a 
szobában.

- A lég kifúvó cső nincs csatlakoztatva,
vagy eldugult.

- Hőfok beállítás túl magas.

- A légszűrő túlságosan poros.

2. Nincs eléggé hideg

A légkondicionálót vízszintes egyenletes
felületre állítsa.

Ez nem hiba.

- A padló nem vízszintes, vagy nem
egyenletes.

- A zaj, a hűtőkörben áramló
hűtőközegtől származik.
.

4. Zajos, vagy vibrál

5. Folyadék áramlás hang
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Kapcsolja be újra, ha 
lehűlt.

- Az automatikus túlmelegedés
védelem kikapcsol, ha a lég
kifúvó nyílásnál a hőmérséklet
túllépi a 70  C-ot.
A légkondicionáló kikapcsol.

O

6. Kikapcsol
fűtés üzemmódban
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