A TÁVIRÁNYÍTÓ ÉS FUNKCIÓI
Üzemmód választó

I/O gomb

Minden megnyomásra
az alábbi sorrendben
léptetődik az üzemmód:
AUTO, HŰTÉS, SZÁRÍTÁS, FŰTÉS (a csak
hűtősnél ez nincs),
VENTILÁTOR és újra
AUTO

TEMP

A gomb megnyomásával
indítható, újbóli megnyomásával leállítható a
készülék

CLOCK

C
SPEED

MODE

FAN

I
TEMP

O

Ventilátor gomb

Hõmérséklet gomb

Ventilátor sebesség:
Minden megnyomásra
az alábbi szerint léptetődik: AUTO, ALACSONY KÖZEPES
(nincs minden modellnél)
MAGAS és újra
AUTO

: a hőmérséklet növelése
30 fokig
: a hőmérséklet csökkkentése 17 fokig

TEMP

CLOCK
o

C

SPEED

MODE

FAN

csúsztassa le a fedelet
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I
O

TEMP

A TÁVIRÁNYÍTÓ ÉS FUNKCIÓI
Timer gomb

Auto zsalu gomb
Mivel a készüléknek
nincs legyezés funkciója ez a gomb nem
működik

AUTO COOL DRY HEAT FAN
TEMP

CLOCK

C

TIMER ON
TIMER OFF

SPEED

AUTO LOW

HIGH

Nyugtázás gomb
A gomb megnyomásával
menthető a BE/KI időzítés

Az ON-TIME gombbal állítható a bekapcsolási idő
Az OFF-TIME gombbal állítható a kikapcsolási idő

Idõ beállító gomb
MODE

FAN

I

TEMP

O

Ezzel állítható be a pontos
idő
növelés
csökkentés

Óra gomb
Az idő beállítására
szolgál

SWING

SET

ON-TIME

CLOCK

CANCEL

OFF-TIME
TIME ADJUST

Lock gomb

Ca nc el gomb
Az időzített BE/KIkapcsolás
törölhető vele

RESET gomb
Az aktuális beállítások törlődnek a megnyomásakor és
visszaállnak a kezdeti beállítások. Az órán “0:00” villog,
az üzemmód “AUTO” a ventilátor “AUTO” és a hőmérséklet “24”.

A LOCK gomb megnyomására a távirányító lezár és
nem fogad más utasítást,
csak a LOCK gombot.
A véletlen elállítás elkerülésére szolgál.
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A távirányító kijelzőjének felépítése
Jelátvitel indikátor
Világít, amikor a távirányító utasítást küld a
készüléknek

Üzemmód kijelző

Kijelzi az aktuális üzemmódot (AUTO, HŰTÉS,
SZÁRÍTÁS, FŰTÉS (csak hőszivattyúsnál)
VENTILÁTOR és újra AUTO

ON/OFF kijelző

A gomb megnyomására megjelenik, ismételt
megnyomásra eltűnik
AUTO COOL DRY HEAT FAN
TEMP

CLOCK

C

Kijelzi a beállított hőmérsékletet (17-30 fok)
Csak ventilátor üzemben sötét.

TIMER ON
TIMER OFF

SPEED

HŐMÉRSÉKLET kijelző

AUTO LOW

ÓRA kijelző
HIGH

Kijelzi az időt (0-24 óra)

IDŐZÍTÉS kijelző
Az időzített időpontot jelzi (0-24 óra)

LOCK kijelző
Lock módban világít, újbóli megnyomásra
eltűnik

Ventilátor fordulat kijelző
Kijelzi a beállított ventilátor fordulatot.
AUTO, ALACSONY, MAGAS.
AUTO és SZÁRÍTÁS módban
AUTO látható a kijelzőn

MEGJEGYZÉS!
Az ábrán bemutatott jellemzők csak magyarázatul szolgálnak. Üzem közben csak a
vonatkozó jelek fognak megjelenni a kijelzőn.
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A TÁVIRÁNYÍTÓ KEZELÉSE
1. A távirányítónak “látnia” kell a beltéri egységet
A jeltovábbítást “beep” hang jelzi
csúsztassa
a tartóba

TEMP

emelje ki a
tartóból

CLOCK
o

C

SPEED

MODE

I
TEMP

O

FAN

2. A hatótávolság kb. max. 8m..
3. Védje a távirányítót a nedvességtől és ütődéstől,
ill. leeséstől
4 .Soha ne nyomkodja a távirányító gombjait éles,
hegyes tárggyal.
5. Elhelyezés
Ha más elektr. berendezések is reagálnak a távirányítóra, távolítsa el azokat
A fluoreszkáló fény zavarja a távirányítót
A berendezés nem működik, ha függöny, ajtó, vagy
más akadályozza a jeltovábbítást.
Ne kerüljön folyadék a távirányítóba. Ne érje közvetlen napfény, vagy hő a távirányítót.

csavar
tartó

TEM

AUTO

C
SPE

ED

AUT
O

MO
DE

OC

TIM

ER

LOW

L DR

CLO

ER

CK

TE

Y HE

AT FA

N

(1) Nyissa ki az elemtartó fedelét és vegye ki a
használt elemeket
(2) Mielőtt a fedelet visszahelyezi ellenőrizze, hogy
az óra kijelzőn a “0:00” villog-e

ON

OFF

I
O

CL

TIM

HIG

FAN

SW

COO

P

6. Tartsa a távirányítót a tartójában.
A tartót rögzítse a falon a mellékelt csavarokkal és
tiplikkel
7. Elemcsere
A távirányító 2 db alkaline elemmel üzemel (aM4)

MP

H

Elemcsere után állítsa be az időt

ING

K

SE
CA

NC

T

ON-T

EL

TIM

ER

OFF

AD

-TIM

JUS

E

T

IME

MEGJEGYZÉS!
Soha ne használjon lemerült, vagy eltérő típusú
elemet, mert az a távirányító meghibásodását
okozhatja.
Ha több, mint egy hétig nem használja, akkor vegye
ki az elemeket, mert egyébként azok kifolyhatnak
és tönkre tehetik a távirányítót.
Normál használatban az elemek átlagos élettartama
fél év.
Ha nem ad hangjelzést távirányításkor a beltéri egység,
vagy nem jelenik meg a távirányítón a
jel,
akkor cseréljen elemet!
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AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA
Mielőtt üzembe helyezi a berendezést, állítsa be a
távirányítón az órát a kezelési utasításban leírtak
szerint.
A kijelzőn az idő mindig látható, függetlenül attól, hogy
a készülék be van-e kapcsolva.

AUTO COOL DRY HEAT FAN
TEMP

CLOCK
TIMER ON

C

TIMER OFF

SPEED AUTO

LOW

AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA

HIGH

Az elemek behelyezése után a kijelzőn “0:00” villog.
MODE

FAN

I
O

TEMP

2
SWING

SET

CLOCK

CANCEL

3

ON-TIME
OFFTIM
- E
TIME ADJUST

1

1. Idő beállító gomb (TIME ADJUST)
Nyomja meg az idő beállításához
növelés
csökkentés
A gomb minden megnyomására egy perces
lépésekben nő, vagy csökken az érték.
Gyorsabb nyomásra gyorsabb a változás.
2. SET gomb
Az OK gomb megnyomására megszűnik a villogás
és az óra üzemelni kezd
3. Az óra újra állítása
Nyomja meg a CLOCK gombot az elemtartóban
és a kijelzőn az idő villogni kezd.
Az óra a fenti 1 és 2 lépésekben állítható be
.
Az óra pontossága 10 mp-en belül van naponta

FIGYELEM
A statikus elektromosság (és még néhány tényező, pl túlfeszültség) az órát “kinullázhatja”.
Ha így lenne (a 0:00 villog), akkor állítsa be újra az órát.
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LOCK és RESET gomb funkciók

SWING

SET

ON-TIMER

CLOCK

CANCEL

OFF-TIMER

1. A LOCK gomb megnyomásakor az aktuális beállítások rögzítődnek és a távirányító nem fogad semmi
más utasítást, csak a LOCK gomb megnyomását.
Ez a funkció a távirányító véletlen elállítása elleni
védelemre szolgál.
A gomb ismételt megnyomásával törlődik a zár.

TIME ADJUST

2. A RESET gomb megnyomására minden beállítási érték törlődik. Az órán “0:00” villog, az üzemmód
AUTO, a ventilátor AUTO és a hőmérséklet “24”.
1

2

AUTOMATIKUS ÜZEM
A beállított üzemmód tárolódik a memóriában, így a
készülék újbóli bekapcsolásakor szintén ebben a
módban indul.

AUTO COOL DRY HEAT FAN
TEMP

C

CLOCK

:

TIMER ON

:

TIMER OFF

SPEED

AUTO LOW

:

HIGH

INDÍTÁS

1

MODE

FAN

I
O

TEMP

3

SWING

SET

ON-TIME

CLOCK

CANCEL

OFF-TIME
TIME ADJUST

2

1. Üzemmód gomb (MODE)
Válassza: "AUTO"
.
2. Hőmérséklet gomb (TEMP)
Állítsa be a kívánt hőmérsékletet. Normál esetben
ez 21 - 28 fok.
3. I/O gomb
Az üzemelés lámpa a készüléken világít.
Az üzemmód a beállított- és a tényleges hőmérséklettől függően hűtés, fűtés (ez csak hőszivattyús
készüléknél) vagy ventilátor lesz.
A ventilátor fordulatszáma automatikus és a
kijelzőn auto felirat látható.

LEÁLLÁS

I/O gomb
A gomb megnyomására az üzemelés lámpa kialszik
és a készülék leáll.
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HŰTÉS/FŰTÉS/VENTILÁTOR ÜZEM
INDÍTÁS

AUTO COOL DRY HEAT FAN
TEMP

CLOCK

C

TIMER ON
TIMER OFF

SPEED

AUTO LOW

HIGH

1
MODE

3
FAN

I
O

TEMP

4

SWING

SET

CLOCK

CANCEL

ON-TIME
OFF-TIME
TIME ADJUST

2

1. Üzemmód gomb (MODE)
Válasszon hűtés, fűtés, vagy ventilátor módot
Megjegyzés:A csak hűtős készüléknél nincs fűtés
2. Hőmérséklet gomb (TEMP)
Állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
Hűtésben 17 - 30oC
Fűtésben: 17 - 30 oC
3. Ventilátor fordulat gomb (FAN)
Válassza valamely fordulatot (AUTO, ALACSONY,
vagy MAGAS) és az a kijelzőn megjelenik.
Fűtésben a ventilátor nem indul azonnal, csak amikor
már biztosított a meleg levegő is.
4. I/O gomb
Az üzem jelző lámpa a készüléken világít. A kiválasztott
módban a ventilátor elindul (kivéve fűtés), de a kompresszor csak kb 3 perc késleltetéssel indul

LEÁLLÁS:
I/O gomb
A gomb ismételt megnyomására a készülék
leáll és az üzemelés lámpa kialszik.
Ventilátor üzemben nincs hőmérséklet szabályozás.
Ezért csak az 1, 3 és 4. lépéseket kell végrehajtani.
Csak hűtős készüléknél ebben az üzemmódban a
“FAN ONLY” lámpa világít.
Leolvasztás (csak hűtős készüléknél nincs)
Ha a kültéri egység lejegesedik fűtés üzemmódban,
a fűtési képesség romlik. Ekkor a leolvasztás automatikusan beindul. Ekkor a ventilátor “meleg szabályzás”
üzemben megy és a “PRE-DEF” lámpa világít.
Leolvasztás után visszaáll fűtés üzemre.
Meleg levegő szabályzás (csak hűtős készüléknél nincs)
Fűtés üzemben (AUTO fűtés módban is) a beltéri ventilátor fordulatszáma automatikusan csökken, vagy meg is
áll, hogy ne történhessen hideg levegő befúvás.
Ha a beállított hőmérséklet elérése nem lehetséges, az
alábbiak miatt, a PRE-DEF lámpa kigyullad
1) még csak most indult a fűtés
2) a leolvasztás éppen befejeződött
3) a külső környezeti hőmérséklet nagyon alacsony
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SZÁRÍTÁS ÜZEMMÓD
INDÍTÁS

AUTO COOL DRY HEAT FAN
TEMP

CLOCK

C

SPEED

AUTO LOW

HIGH

1
MODE

I

3

2

TEMP

O

FAN

1. Üzemmód gomb (MODE)
Válasszon: szárítás (DRY)
2. Hőmérséklet gomb (TEMP)
Állítsa be a kívánt hőmérsékletet. A ventilátor kijelzőn
AUTO látható és a ventilátor automatikusan max.
fordulatra áll.
3. I/O gomb
Nyomja meg és a készülék elindul. Az üzemelés
lámpa kigyullad.

LEÁLLÁS
SWING

SET

CLOCK

CANCEL

I/O gomb
A gomb ismételt megnyomására a készülék leáll és az
üzemelés lámpa kialszik.

ON-TIME
OFF-TIME
TIME ADJUST

MEGJEGYZÉS!
1. Szárítás üzem csak 17 fok alatti szoba hőmérséklet
esetén üzemel
2. Szárítás üzemben nincs lényeges változás a szoba
hőmérsékletében

IDŐZÍTETT ÜZEM
1. BE/KI idő gomb
Nyomja meg az ON-TIME, vagy OFF-TIME gombot.
A pontos idő villog a kijelzőn, ami azt jelzi, hogy
állítható az érték.

AUTO COOL DRY HEAT FAN
TEMP

CLOCK

C

TIMER ON
TIMER OFF

SPEED

MODE

FAN

AUTO LOW

I
O

(TIME ADJUST)
2.Idő állító gomb
A gombbal állítsa be a kívánt értéket
növelés
csökkentés
Minden megnyomásra 10 perces lépésben változik az
érték. gyorsabb nyomásra gyorsabban.

HIGH

TEMP

3

4

SWING

SET

CLOCK

CANCEL

ON-TIME

1

OFF-TIME
TIME ADJUST

2

3. Nyugtázás gomb (SET)
A gomb megnyomására kigyullad a beltéri egységen a
TIMER lámpa és a távirányítón “ ” villog.

TÖRLÉS

4. Törlés gomb (CANCEL)
Megnyomására törlődik az időzítés

VÁLTOZTATÁS

Hajtsa végre az 1, 2 és 3 lépéseket
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FIGYELEM
Időzített üzemmódban a távirányító a megfelelő időben automatikusan utasítást küld a készüléknek, ezért a távirányítót úgy kell elhelyezni, hogy az “lássa” a készüléket.
A távirányító lehetőleg a fali tartójában legyen elhelyezve.
A beállítható időtartam max. 24 óra
A beállított értékek közül azt hajtja végre hamarabb, amelyik hamarabbra van állítva.
Az időzítés nem működik, ha a ki/bekapcsolási idő azonosra van állítva
Ha a távirányító nem “látja” jól a beltéri egységet, akkor 15 perces eltérés előfordulhat

PÉLDA AZ IDŐZÍTÉS BEÁLLÍTÁSÁRA
KIKAPCSOLÁS IDŐZÍTŐ
kikapcsolás időzítés

Stop
üzem
23:00

(üzemelés
Stop)
A kiapcsolás időzítés hasznos, ha aludni készül
A készülék automatikusan leáll a beállított időpontban

Példa:
Kapcsoljon ki a készülék 23:00-kor
Nyomja meg az OFF-TIME gombot. Az utolsó
beállítás villog a kijelzőn
A TIME ADJUST gombbal állítsa be “23:00”-ra
a kikapcsolási időt
Nyomja meg a SET gombot, erre abbamarad
a villogás és a beállítás rögzül.

BEKAPCSOLÁS IDŐZÍTÉS

Bekapcsolás időzítés

üzem
Stop

6:00

(Stop
üzemelés)
Akkor hasznos, ha szeretné, hogy elinduljon a készülék
mielőtt Ön felébredne

Példa:

Induljon a készülék 6:00-kor
Nyomja meg az ON-TIME gombot. Az utolsó
beállítás villog a kijelzőn.
A TIME ADJUST gombbal állítson be “6:00”.t
Nyomja meg a SET gombot, erre abbamarad
a villogás és a beállítás rögzül.

KOMBINÁLT IDŐZÍTÉS (mind a be- mind a kikapcsolás időzített)

kikapcsolás
bekapcsolás
(üzem
Stop
üzem)
Akkor hasznos, ha azt szeretné, hogy a készülék akkor
kapcsoljon ki amikor Ön már elaludt, vagy elment otthonról
és induljon el mielőtt Ön felkel, vagy hazaér.
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Példa:
Kikapcs. időzítés

Bekapcs. időzítés

23:00

6:00

Bekapcs időzítés

Kikapcs. időzítés

üzem
6:00

Nyomja meg a SET gombot. A villogás megszűnik
és a beállítás rögzül.
BE időzítés
KI időzítés
(Stop
üzem
Stop)
Ezt a beállítást használhatja arra, hogy kapcsoljon be a készülék
mielőtt Ön felébred és álljon le amikor Ön elmegy otthonról.

Példa:
Induljon a készülék másnap reggel 6:00-kor és álljon le 23:00-kor
Nyomja meg az ON-TIME gombot. Az utolsó
beállítás villog a kijelzőn.
A TIME ADJUST gombbal állítson be 6:00-át.

Stop

Stop

Nyomja meg az OFF-TIME gombot. Az utolsó
beállítás villog a kijelzőn.
A TIME ADJUST gombbal állítson be 23:00-át.
Nyomja meg az ON-TIME gombot. Az utolsó
beállítás villog a kijelzőn.
A TIME ADJUST gombbal állítson be 6:00-át

Stop

üzem

Kapcsoljon ki 23:00-kor és induljon újra 6:00-kor a készülék

8:00

Nyomja meg az OFF-TIME gombot. Az utolsó
beállítás villog a kijelzőn.
A TIME ADJUST gombbal állítson be 23:00-át.

.

Nyomja meg a SET gombot. A villogás leáll és
a beállítás rögzül.

ÁTMENETI ÜZEMELÉS
Ez a funkció akkor hasznos, ha elvész a távirányító, vagy lemerül az elem. Két üzemmód
lehetséges: AUTO és HŰTÉS. Az üzem a kézi gombbal indítható a beltéri egységen.
A gomb nyomására a módok az alábbi sorrendben változnak: AUTO, HŰTÉS és KIkapcsolt,
majd újra AUTO.
1. AUTO
Az üzemelés lámpa világít és a készülék AUTO módban üzemel.
A távirányítóval szabályozható a készülék.
KÉZI
GOMB

2. Kényszer hűtés
Az üzemelés lámpa villog, a berendezés 30perc magas fordulatú
hűtés után AUTO módba kapcsol. A távirányító hatástalan.
3. KIKAPCSOLT
Az üzemelés lámpa sötét. A készülék kikapcsolt, de a távirányítóval
vezérelhető.
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