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Biztonsági óvintézkedések
• Az itt leírt óvintézkedések vagy FIGYELMEZTETÉS vagy VIGYÁZAT besorolásúak. Mindkét típus fontos biztonsági 

információt tartalmaz. A biztonsági előírásokat mindig pontosan tartsa be.
• A FIGYELMEZTETÉS és a VIGYÁZAT jelentése

FIGYELMEZTETÉS...Ezen utasítások be nem tartása személyi sérülést vagy akár halált is okozhat.

VIGYÁZAT..........Ezen utasítások be nem tartása anyagi kárt vagy személyi sérülést okozhat. A sérülés az adott 
körülményektől függően súlyos is lehet.

• A jelen kézikönyvben található biztonsági jelzések jelentése a következő:

• A telepítés befejezése után végezzen próbaüzemet, és ellenőrizze az esetleges hibákat. Magyarázza el az ügyfélnek 
a légkondicionáló berendezés használatát és karbantartását a felhasználói kézikönyv segítségével.

• A használati utasítások eredeti nyelve angol. A többi nyelvre angolról került lefordításra.

Kövesse az utasításokat. Használjon földelt csatlakozást. Ne kísérelje meg. 

FIGYELMEZTETÉS

• Kérje meg márkakereskedőjét vagy egy szakembert, hogy végezze el a telepítést.
Ne kísérelje meg maga telepíteni a berendezést. A helytelen telepítés szivárgást, áramütést vagy tüzet okozhat. 

• A berendezést a jelen telepítési útmutató utasításai szerint telepítse.
A helytelen telepítés szivárgást, áramütést vagy tüzet okozhat. 

• A telepítéshez csak a meghatározott szerszámokat és alkatrészeket használja.
Ha nem a meghatározott alkatrészeket használja, azzal a berendezés meghibásodását, szivárgást, elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.

• A berendezést csak olyan alapra szerelje, ami elbírja annak súlyát.
Ha nem elég erős az alap, a berendezés leeshet és sérülést okozhat. 

• A villanyszerelési munkát a vonatkozó országos előírások, valamint a jelen telepítési kézikönyv előírásai szerint 
végezze. Csak az erre kijelölt áramkört használja.
Az elégtelen áramellátás és a helytelen villanyszerelési munka áramütést vagy tüzet okozhat. 

• Használjon megfelelő hosszúságú kábelt.
Ne használjon megcsapolt vagy hosszabító kábelt, mert ez túlmelegedést, elektromos áramütést vagy tüzet okozhat. 

• Ügyeljen rá, hogy a megfelelő kábeleket használja, azokat biztonságosan vezesse el és ne feszüljenek meg se a 
csatlakozóknál, se máshol.
A kábelek nem megfelelő csatlakoztatása túlmelegedést vagy akár tüzet is okozhat. 

• Az elektromos kábelek bevezetése, valamint a beltéri és kültéri egység összekapcsolása során a kábeleket úgy 
helyezze el, hogy a kapcsolódoboz fedele biztonságosan rögzíthető legyen.
A kapcsolódoboz fedelének nem megfelelő rögzítése elektromos áramütést, tüzet vagy az elektromos csatlakozások túlmelegedését okozhatja. 

• Ha a telepítés során a hűtőközeg szivárogna, azonnal szellőztesse ki a helyiséget.
A hűtőközeg tűzzel való érintkezésekor mérgező gázok keletkezhetnek. 

• A telepítés befejeztével ellenőrizze, nem szivárog-e a hűtőközeg.
Ha a hűtőközeg kiszivárog és tűzzel (pl. fűtőventilátor, tűzhely vagy sütő) lép érintkezésbe, mérgező gázok keletkezhetnek.

• A légkondicionáló berendezés telepítésekor vagy áthelyezésekor légtelenítse a hűtőkört és használja a 
meghatározott típusú hűtőközeget (R410A).
Ha a hűtőkörben levegő vagy idegen anyag van jelen, az abnormális nyomásnövekedést okozhat, és kárt tehet a berendezésben, vagy akár személyi 
sérülést is eredményezhet.

• A hűtőkör csövezését biztosan csatlakoztassa telepítés során, mielőtt elindítaná a kompresszort.
Ha a kompresszort nem csatlakoztatta és a zárószelep nyitva van, amikor a kompresszort elindítja, az levegőt fog beszívni, ami abnormális 
nyomásnövekedést okozhat, és kárt tehet a berendezésben, vagy akár személyi sérülést is eredményezhet. 

• Leeresztéskor állítsa le a kompresszort, mielőtt eltávolítaná a hűtőkör csöveit.
Ha a kompresszort nem állította le és a zárószelep nyitva van a leeresztéskor, az levegőt fog beszívni, ami abnormális nyomásnövekedést okozhat, 
és kárt tehet a berendezésben, vagy akár személyi sérülést is eredményezhet. 

• Ügyeljen rá, hogy földelje a légkondicionáló berendezést.
Ne földelje a berendezést közművek csöveivel, villámhárítóval vagy telefon földelővezetékével. A nem megfelelő földelés elektromos áramütést 
okozhat.

• Használjon földzárlati megszakító kapcsolót.
Ha nem használ földzárlati megszakító kapcsolót, azzal áramütést vagy tüzet okozhat. 

• Az áramütés megelőzése érdekében ne érintse meg az elektronikus alkatrészeket vagy az elektromos 
csatlakozókat, ha a berendezés üzemel, vagy ha kevesebb mint 30 perce állította le vagy kapcsolta ki!
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● A működési hőmérsékleti tartomány (kültéri hőmérséklet) 18 - 43°C hűtés és 
-10 - 24°C fűtés esetén.

VIGYÁZAT

• A berendezést ne helyezze olyan helyre, ahol gyúlékony gázok szivárgása fordulhat elő.
Gázszivárgás esetén a berendezés környékén összegyűlő gáz tüzet okozhat.

• A jelen kézikönyv utasításainak betartása során szereljen be egy leeresztőcsövet a kondenzvíz elvezetése 
érdekében.
A kondenzvíz nem megfelelő elvezetése beltéri vízszivárgást és anyagi kárt okozhat.

• A peremes anyát a meghatározott módon, pl. nyomatékkulccsal húzza meg.
Ha a peremes anya túl szoros, a használat során megrepedhet, ami a hűtőközeg szivárgását okozhatja.

• Gondoskodjon róla, hogy a kültéri egységben rágcsálók vagy más állatok ne bújhassanak el.
Az elektromos alkatrészekkel érintkező kis testű állatok  meghibásodást, füstöt vagy tüzet okozhatnak. Kérjük, tájékoztassa az ügyfelet arról, hogy 
az egység környékét tisztán kell tartania.

• A berendezést üzletekben, könnyűipari és mezőgazdasági alkalmazásban képesített szakemberek, kereskedelmi 
és háztartási alkalmazásban pedig nem szakemberek is használhatják.

• A berendezés hangnyomásszintje kevesebb mint 70 dB(A).

• MEGJEGYZÉS: A motor alaprajza a vasburkolatú motort mutatja be.

• A berendezést nem használhatják csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkező személyek 
(ideértve a gyerekeket is), kivéve ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy utasításokat biztosít a 
berendezés kezelésére vonatkozóan.
A gyermekekre felügyelni kell, hogy biztosan ne játszhassanak a berendezéssel.

Beltéri oldal száraz/
nedves hőm. (°C)

Kültéri oldal száraz/
nedves hőm. (°C)

Maximális hűtés 32/23 43/26

Maximális fűtés 27/- 24/18

Üzemi hőmérséklet 
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Részek megnevezése
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Kültéri egység
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Telepítési méretrajz
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A telepítéshez szükséges szerszámok

A telepítés helyének kiválasztása

1 Szintező 2 Csavarhúzó 3 Ütvefúró

4 Fúrószár 5 Csőtoldalék 6 Nyomatékkulcs

7 Villáskulcs 8 Csővágó 9 Szivárgásérzékelő

10 Vákuumos szivattyú 11 Nyomásmérő 12 Univerzális mérőműszer

13 Imbuszkulcs 14 Mérőszalag

● Kérjük, a telepítést illetően vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedővel.
● Ne használjon minősítés nélküli tápkábelt.

Megjegyzés:

Alapvető követelmények Beltéri egység

Ha a berendezést a következő helyekre 
telepíti, azzal meghibásodást okozhat. Ha 
nem tudja máshova helyezni, kérjük, vegye 
fel a kapcsolatot a márkakereskedővel:
1. Erős hőforrások, gőzök, gyúlékony vagy 

robbanásveszélyes gázok közelében.
2. Nagy frekvenciás készülékeke 

(pl. hegesztőgépek, orvosi berendezések) 
közelében.

3. Tengerpartok közelében.
4. Olajat vagy párát tartalmazó levegőjű 

helyen.
5. Kénes gázok közelében.
6. Más, speciális helyen.
7. A berendezést ne telepítse a 

mosókonyhába.

1. A levegőbemeneti és -kimeneti nyílást ne 
zárja el.

2. Olyan helyet válasszon, ahol a kondenzvíz 
könnyen elfolyhat, és ez nem zavar 
másokat.

3. Olyan helyet válasszon, ahol a kültéri 
egységet kényelmesen csatlakoztathatja, 
és nincs messze a hálózati 
csatlakozóaljzat.

4. Olyan helyet válasszon, amit gyermekek 
nem érnek el.

5. A helynek el kell bírnia a beltéri egység súlyát, 
és nem fokozhatja a zajt és a rezgést.

6. A berendezést 2,5 m-rel a padló fölé kell 
helyezni.

7. Ne szerelje a beltéri egységet közvetlenül 
más elektromos berendezések fölé.

8. Kérjük, fénycsövektől helyezze a lehető 
legtávolabb.

Kültéri egység

1. Válasszon olyan helyet, ahol a kültéri egység által okozott zaj és a kilépő levegő nem 
zavar másokat.

2. A hely legyen jól szellőző és száraz. A kültéri egységet ne tegye ki közvetlen napfénynek 
vagy erős szélnek.

3. A helynek el kell bírnia a kültéri egység súlyát.
4. A telepítéskor tartsa be a beszerelési méreteket bemutató ábra előírásait.
5. Olyan helyet válasszon, amit gyermekek nem érhetnek el, és állatoktól vagy növényektől 

messze esik. Ha másképp nem oldható meg, biztonsági okokból használjon kerítést a 
berendezés körül.
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Előírások az elektromos csatlakozásra vonatkozóan

1. Az egység telepítésekor tartsa be az elektromos biztonsági szabályokat.
2. A vonatkozó országos szabályozások szerint tanúsított tápkábelt és légáramlás 

kapcsolót használjon.
3. Ügyeljen rá, hogy az áramellátás megfeleljen a légkondicionáló 

követelményeinek. Az instabil áramellátás vagy a hibás kábelezés elektromos 
áramütést, tüzet vagy meghibásodást okozhat. Kérjük, használjon megfelelő 
tápkábelt a légkondicionáló berendezéshez.

4. Csatlakoztassa megfelelően az áram alatti, a nulla- és a földvezetéket a hálózati 
aljzathoz.

5. Ügyeljen rá, hogy megszakítsa az áramellátást, mielőtt villanyszerelési vagy más 
munkát végezne a berendezésen.

6. Ne kapcsolja vissza az áramellátást a telepítés befejezése előtt.
7. Ha a tápkábel sérült, a veszélyek elkerülése érdekében a gyártóval, a gyártó által 

kijelölt szervizzel, vagy képzett szakemberrel cseréltesse ki.
8. A hűtőközeg hőmérséklete magas, kérjük, az összekötő kábelt a rézcsőtől távol 

vezesse el.
9. A berendezés kábelezését az országos előírások szerint végezze.

1. A légkondicionáló első osztályú elektromos berendezés. Földelését az előírt 
módon, szakemberrel végeztesse. Kérjük, ügyeljen rá, hogy a berendezés 
megfelelően legyen földelve, különben áramütést okozhat.

2. A földelőkábel a sárga-zöld színű, ami más célra nem használható.
3. A földelési ellenálllást az országos elektromos biztonsági előírások határozzák 

meg.
4. A berendezést úgy helyezze el, hogy a hálózati csatlakozóaljzat a közelében 

legyen.
5. Egy, az összes póluson legalább 3 mm-es leválasztású összpólusú 

bontókapcsolót csatlakoztasson a kábelezéshez.
6. Csak olyan földzárlati megszakítót használjon, ami képes a névleges maximális 

áramerősség kezelésére. (Az annál erősebbet kezelni képes kapcsoló 
használható.)

Biztonsági óvintézkedések

Földelési előírások
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A beltéri egység telepítése
Első lépés: a telepítés helyének kiválasztása
Javasolja a beltéri egység helyét az ügyfélnek, és kérje beleegyezését.

Második lépés: a fali tartókeret felszerelése
1. Akassza a tartókeretet a falra, állítsa vízszintesre a szintezővel, majd jelölje a 

rögzítési pontokat a falon.
2. Ütvefúró használatával fúrjon lyukakat a falba a csavarok számára (a fúrószár 

műszaki adatainak meg kell felelnie a használni kívánt műanyag tiplinek), majd 
tegye a tipliket a lyukakba.

3. Rögzítse a tartókeretet a falra az önmetsző csavarokkal (ST4.2X25TA), majd a 
keret meghúzásával ellenőrizze, hogy a szerkezet elég stabil-e. Ha a tiplik lazán 
illeszkednek a falba, fújon egy másik lyukat az előző mellett.

Harmadik lépés: csőnyílás készítése
1. Válassza ki a csőnyílás helyét a kimeneti cső iránya szerint. A csőnyílásnak egy 

kicsit alacsonyabban kell lennie a fali tartókeretnél, lásd alább.

2. Hozzon létre egy Ø55 vagy Ø70 átmérőjű csőnyílást a kiválasztott helyen. Az 
egyenletes leeresztés érdekében a nyílás lejtsen a külső oldal felé 5-10°-os 
szögben.

 

  

  

 

Fal Fal
Megjelölés középen Szintező

Bal Jobb

(Hátsó csőnyílás)(Hátsó csőnyílás) 
ø 55mm ø55 mm

A faltól 
mért hely 
150 mm 

felett

A faltól 
mért hely 
150 mm 

felett

25-ös és 35-ös osztály:

Bal

Fal

ø70 mm
Jobb

Megjelölés középen Szintező

(Hátsó csőnyílás)

Fal

ø70 mm
(Hátsó csőnyílás)

A faltól 
mért hely 
150 mm 

felett

A faltól 
mért hely 
150 mm 

felett

60-as osztály:

Bal

Fal

ø55 mm
Jobb

Megjelölés középen Szintező

(Hátsó csőnyílás)

Fal

ø55 mm
(Hátsó csőnyílás)

A faltól 
mért hely 
150 mm 

felett

A faltól 
mért hely 
150 mm 

felett

50-es osztály:
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A beltéri egység telepítése

Negyedik lépés: kimeneti cső

Ötödik lépés: a beltéri egység csövének csatlakoztatása
1. Igazítsa össze a csőcsatlakozót a 

szívószájjal.

2. Húzza meg a karmantyút kézzel.

3. A nyomatékot a következő oldalon leírtak szerint alkalmazza. A villáskulcsot 
helyezze a csőcsatlakozóra, a nyomatékkulcsot pedig a karmantyúra. Húzza meg 
a karmantyút a nyomatékkulccsal.

Csőnyílás Modell

Ø55 Hűtési teljesítmény: < 6000W

Ø70 Hűtési teljesítmény: ≥ 6000W

5-10
ø55/
ø70

Megjegyzés:
● Ügyeljen a porvédelemre a csőnyílás 

kialakításakor.
● A berendezést a műanyag tiplik 

nélkül szállítjuk, ezeket helyben kell 
beszerezni.

balra 
hátra

jobbra hátra
 balra

jobbra

1. A cső jobbra, jobbra hátra, balra vagy 
balra hátra vezethető ki.

2. Amikor eldönti, hogy a csövet balra 
vagy jobbra vezeti ki, kérjük, a 
másik nyílást zárja el.

zárja el a 
nyílást

bal jobb

csőkarmantyúcsőcsatlakozó
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A beltéri egység telepítése

4. Burkolja a beltéri csövet és a 
csőcsatlakozást szigetelő csőhéjjal, 
majd tekerje körbe szigetelőszalaggal.

Hatodik lépés: a leeresztőcső beszerelése
1. A leeresztőcsövet csatlakoztassa a beltéri egység kimeneti 

csövéhez.

2. A csatlakozást tekerje  körbe 
szigetelőszalaggal.

Hetedik lépés: a beltéri egység kábeleinek csatlakoztatása

1. Nyissa ki a panelt, távolítsa el a 
kábelezés burkolatát rögzítő csavart, 
majd vegye le a burkolatot.

A hatlapfejű anya átmérője Meghúzási nyomaték (Nm)

Ø 6 15~20

Ø 9,52 30~40

Ø 12 40~55

Ø 16 60~65

Ø 19 70~75

nyomatékkulcs

beltéri cső

karmantyú

cső

villáskulcs

szigetelő csőhéj

leeresztőcsőkimeneti 
cső

leeresztőcső
kimeneti cső

szigetelőszalag

leeresztőcső

szigetelő 
csőhéj

Megjegyzés:
● A kondenzáció megelőzése 

érdekében használjon szigetelő 
csőhéjat a beltéri leeresztő csövön.

● Műanyag tiplik nélkül szállítjuk.

panel csavar

a kábelezés burkolata
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A beltéri egység telepítése

2. Vezesse át a tápkábelt a beltéri egység 
hátulján található kábelnyíláson, majd 
húzza ki az elülső oldalon.

3. Távolítsa el a kábelkapcsot; a színeknek 
megfelelően csatlakoztassa a tápkábelt 
a kábelcsatlakozóhoz; húzza meg a 
csavart, majd rögzítse a tápkábelt a 
kábelkapoccsal.

4. Tegye vissza a burkolatot és rögzítse a csavarral.
5. Zárja le a panelt.

Megjegyzés:
● A beltéri és kültéri egység kábeleit csak szakember kötheti be.
● Ha a tápkábel túl rövid (lásd az alábbi táblázatot), kérjük, kérjen újat a 

forgalmazótól. Ne hosszabbítsa meg a kábelt.

● Sorozatkapcsolt légkondicionáló berendezések esetén áramköri megszakító 
kapcsolót kell alkalmazni.

Osztály: A tápkábel hossza (mm)
25 1500

35 1500

50 1800

60 1800

kábelnyílás

tápkábel

N(1) 2 3

2N(1) 3

csatlakozótábla földkábel

kábelkapocs

Megjegyzés: a kapcsolótábla csak hivatkozási célt szolgál, kérjük, a tényleges kapcsolótáblát vegye figyelembe.

Kültéri egység csatlakoztatása
(hivatkozásként)

kék fekete barna sárga-
zöld
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A beltéri egység telepítése
Nyolcadik lépés: összekötő cső

Kilencedik lépés: a beltéri egység felakasztása
1. Tegye a betekert csöveket a fali csőbe, majd húzza őket át a falba fúrt lyukon.
2. Akassza fel a beltéri egységet a fali tartókeretre.
3. Tömbje be a csövek és a falba fúrt lyuk közötti rést tömítőgumival.
4. Rögzítse a fali csövet.
5. Ellenőrizze, hogy a beltéri egység stabil-e és a falhoz simul-e.

1. Tekerje be a csatlakozócsövet, a 
tápkábelt és a leeresztőcsövet a 
szalaggal.

2. A beszereléshez tartsa a leeresztőcső 
és a tápkábel egy részét szabadon, 
amikor betekeri őket. Ha csak részben 
tekeri be őket, tartsa külön a beltéri 
tápkábelt és a leeresztőcsövet.

beltéri 
egység

Beltéri és
kültéri tápkábel

szalag
leeresztőcső

folyadékcső

gáz
cső

3. Tekerje be őket egyenletesen.
4. A folyadékcsövet és a gázcsövet 

külön tekerje be a végén.

csatlakozócső leeresztőcső szalag

beltéri tápkábel

Megjegyzés:
● A tápkábel és a vezérlőkábel ne 

keresztezzék egymást és ne 
legyenek megtörve.

● A leeresztőcsövet az aljánál 

kültéribeltéri

fali cső
tömítőgumi

felső kampó

a fali tartókeret alsó 
kampója

Megjegyzés:
● Ne hajlítsa meg túlzottan a leeresztőcsövet, mert elzáródhat.
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A kültéri egység telepítése
Első lépés: a kültéri egység tartókonzoljának rögzítése 

   (az adott telepítés körülmények szerint válassza ki)
1. Válassza ki a telepítés helyét az épület szerkezetének megfelelően.
2. Rögzítse a kültéri egység tartókonzolját a kiválasztott helyre a horgonycsavarokkal.

Megjegyzés:
● A kültéri egység felszerelésekor tegyen 

óvintézkedéseket.
● Ügyeljen rá, hogy a tartókonzol elbírja az 

egység súlyának legalább a négyszeresét.
● A kültéri egységet legalább 3cm-rel a föld fölé 

helyezze, hogy csatlakoztathassa a 
leeresztőcsonkot.

● 2300W ~5000W-os hűtési teljesítményű 
egységek esetén 6 horgonycsavar 
szükséges; 6000W ~8000W-os hűtési 
teljesítményű egységek esetén 
8 horgonycsavar szükséges; 10000W 
~16000W-os hűtési teljesítményű egységek 
esetén 10 horgonycsavar szükséges.

legalább 3cm-rel a föld felett

Második lépés: a 
leresztőcsonk 
csatlakoztatása (Csak hűtő és 
fűtő egységek esetén)
1. Csatlakoztassa a leeresztőcsonkot 

a burkolaton található nyíláshoz, 
amint az az alábbi képen látható.

2. Csatlakoztassa a leeresztőcsövet a 
leeresztőnyíláshoz.

burkolat

kültéri 
leeresztőcsonk

Leeresztőcső

leeresztőnyílás

Harmadik lépés: a kültéri 
egység rögzítése
1. Tegye a kültéri egységet a 

tartókonzolra.
2. Rögzítse a kültéri egység 

talpnyílásait csavarokkal.

talpnyílások

talpnyílások
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A kültéri egység telepítése
Negyedik lépés: a beltéri és kültéri csövek csatlakoztatása
1. Távolítsa el a csavart a kültéri egység 

jobb oldali fogantyújáról, majd 
távolítsa el a fogantyút.

2. Távolítsa el a szelep csavarsapkáját 
és illessze a csőcsatlakozót a cső 
szívószájához.

csavar

fogantyú

gázszelep

gázcső

folyadékcső

folyadékszelep

3. Húzza meg a karmantyút kézzel.

4. Húzza meg a karmantyút az alább 
meghatározott nyomatékkal.

A hatlapfejű 
anya átmérője

Meghúzási 
nyomaték (Nm)

Ø 6 15~20

Ø 9,52 30~40

Ø 12 40~55

Ø 16 60~65

Ø 19 70~75

yellow-
green

csőcsatlakozó

karmantyú

1. Távolítsa el a kábelkapcsot; 
csatlakoztassa a tápkábelt és a 
jeltovábbító kábelt (csak hűtő és fűtő 
egységek esetében) a 
kábelcsatlakozóhoz a színeknek 
megfelelően, és rögzítse azokat 
csavarokkal.

2N(1) 3

csatlakozótábla földelő 
kábel

kábelkapocsfogantyú

Beltéri egység csatlakoztatása
(hivatkozásként)

kék fekete barna sárga-
zöld

Ötödik lépés: a kültéri elektromos vezeték csatlakoztatása
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A kültéri egység telepítése
2. Rögzítse a tápkábelt és a jeltovábbító kábelt a kábelkapoccsal (csak hűtő és fűtő 

egységek esetében).

Hatodik lépés: a csövek 
elrendezése
1. A csöveket a fal mentén helyezze el, a 

lehető legkevésbé meghajlítva és a lehető 
legjobban elrejtve. A meghajlított cső 
minimális félátmérője 10cm.

2. Ha a kültéri egység magasabban van a fali 
nyílásnál, a csövet U-alakban meg kell 
hajtani, mielőtt áthaladna a falon az eső 
beszivárgásának megakadályozása 
érdekében.

Megjegyzés:
● A csavarok meghúzása után finoman rántsa meg a tápkábelt, hogy ellenőrizze, 

megfelelően rögzítve van-e.

U-kanyar

leeresztőcső

fal

Megjegyzés:

● A leeresztő cső falon áthaladó része 
ne legyen magasabban, mint a 
beltéri egység kimeneti csőnyílása.

● A cső végét ne tegye vízbe, mert 
úgy nem tud lefolyni.

a leeresztőcső 
ne mutasson 
felfelé

A cső végét ne 
tegye vízbe

● A leeresztőcső enyhén lejtsen. A 
leeresztőcső ne legyen görbe, ne 
emelkedjen meg és ne legyen 
hullámos.

A leeresztőcső ne legyen hullámos

A leeresztőcső 
ne legyen 
hullámos A cső vége 

ne legyen 
hullámos
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Vákuumszivattyúzás

1. Távolítsa el a 
folyadékszelep és a 
gázszelep sapkáit, 
valamint a hűtőközeg 
töltőnyílásának 
záróanyáját.

2. Csatlakoztassa a 
piezométer tömlőjét a 
gázszelep hűtőközeg 
leeresztő nyílásához, a 
másik csövet pedig a 
vákuumszivattyúhoz.

3. A piezométert nyissa ki 
teljesen és működtesse 
10-15 percig, hogy 
ellenőrizhesse, hogy a 
mért érték -0,1MPa-on 
marad-e.

4. A vákuumszivattyút zárja 
el és tartsa elzárva 
1-2 percig, hogy 
ellenőrizhesse, hogy a 
piezométer értéke -0,1MPa-on marad-e. Ha a nyomás csökken, a rendszer 
szivárog.

5. Távolítsa el a piezométert és nyissa ki teljesen a folyadék- és gázszelepet egy 
imbuszkulcs használatával.

6. Húzza meg a szelepsapkákat és a hűtőközeg leeresztő nyílásának záróanyáját.

A szivárgás észlelése
1. Szivárgásérzékelővel:

Szivárgásérzékelő használatával ellenőrizze a szivárgást.
2. Szappanos vízzel:

Ha nem áll rendelkezésre szivárgásérzékelő, használjon szappanos vizet a 
szivárgás érzékelésére. Vigyen fel szappanos vizet az ellenőrizni kívánt helyre és 
tartsa ott legalább 3 percig. Ha buborék jelenik meg, a rendszer szivárog.

A vákuumszivattyú használata

Lo Hi
folyadékszel

gázszelep

a hűtőközeg 
töltőnyílása

a hűtőközeg 
töltőnyílásának 
záróanyája

szelepsapka

vákuumszivattyú

piezométer

imbuszkulcs

zár
nyit
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Ellenőrzés a telepítés után
● A telepítést követően ellenőrizze a következőket.

Tesztüzem
1. A tesztüzem előkészítése

● Az ügyfél jóváhagyta a légkondicionáló telepítését.
● Tájékoztassa az ügyfelet a légkondicionáló működésének fontos részleteiről.

2. A tesztüzem menete
● Kapcsolja be az elektromos ellátást, majd nyomja meg a távirányító ON/OFF 

(BE/KI) gombját a bekapcsoláshoz.
● Nyomja meg a MODE (MÓD) gombot az AUTO (AUTOMATIKUS), COOL 

(HŰTÉS), DRY (SZÁRÍTÁS), FAN (VENTILÁTOR) és HEAT (FŰTÉS) 
funkciók kiválasztásához, hogy ellenőrizze azok működését.

Ellenőrző kérdések Lehetséges meghibásodás

Az egység elég stabil? Az egység leeshet, rázkódhat vagy 
működése zajos lehet.

Elvégezte a hűtőközeg szivárgásának 
ellenőrzését?

Elégtelen hűtési (fűtési) teljesítményt 
okozhat.

A csövezés hőszigetelése megfelelő? Kondenzációt és vízcsöpögést okozhat.

A víz megfelelően elszivárog? Kondenzációt és vízcsöpögést okozhat.

Az áramellátás a névtáblán jelzett 
feszültségértékeknek megfelelő?

Meghibásodást vagy az alkatrészek 
sérülését okozhatja.

Az elektromos vezetékek és a csövek 
megfelelően vannak bekötve?

Meghibásodást vagy az alkatrészek 
sérülését okozhatja.

Az egység földelése megfelelő? Elektromos szivárgást okozhat.

A tápkábel a műszaki 
követelményeknek megfelelő?

Meghibásodást vagy az alkatrészek 
sérülését okozhatja.

Nem zárja el semmi a levegőbemeneti 
és -kimeneti nyílást?

Elégtelen hűtési (fűtési) teljesítményt 
okozhat.

A telepítés során képződött port és 
törmeléket eltávolította?

Meghibásodást vagy az alkatrészek 
sérülését okozhatja.

A csatlakozócső gáz- és 
folyadékszelepe teljesen nyitva van?

Elégtelen hűtési (fűtési) teljesítményt 
okozhat.
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A csatlakozócső konfigurálása

1. A csatlakozócső minimális hossza 3m.

2. A csatlakozócső maximális hossza és maximális magasságkülönbsége.

3. A csatlakozócső meghosszabbítása után hozzáadandó extra hűtőolaj és 
hűtőközeg mennyisége
● Az extra hűtőközeg mennyiségének kiszámítási módja (a folyadékcső 

alapján):
Extra hűtőközeg mennyisége = a folyadékcső extra hossza x extra hűtőközeg 
mennyisége méterenként

● Ha a csatlakozócső hosszabb mint 10m, a folyadékcső extra hossza szerint 
adjon hozzá hűtőközeget. Az extra hűtőközeg méterenkénti mennyisége a 
folyadékcső átmérőjétől függ. Lásd a következő oldalt.

● Az extra hűtőközeg mennyisége R22, R407C, R410A és R134a esetén

Hűtési 
teljesítmény

A 
csatlakozócső 
max. hossza 

Max. 
magasságkülönbség

25-ös osztály 
9000Btu/h 
(2637W)

15 10

35-ös osztály 
12000Btu/h 

(3516W)
15 10

50-es osztály 
18000Btu/h 

(5274W)
25 10

60-as osztály 
24000Btu/h 

(7032W)
25 10

A csatlakozócső átmérője Kültéri egység adagolása

Folyadékcső (mm) Gázcső (mm) Csak hűtés (g/m) Hűtés és fűtés (g/m)

Ø6 Ø9,52 vagy Ø12 15 20

Ø6 vagy Ø9,52 Ø16 vagy Ø19 15 50

Ø12 Ø19 vagy Ø22,2 30 120
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Csőhosszabbítás
Megjegyzés:
A helytelen csőhosszabbítás a hűtőközeg szivárgásának fő oka. Kérjük, a 
következő lépések szerint végezze a csőhosszabbítást:

A: A cső levágása
● Ellenőrizze a beltéri és a kültéri 

egység közötti távolsághoz 
szükséges csőhosszt.

● Csővágóval vágja le a megfelelő 
hosszúságú csövet.

B: A sorja eltávolítása
● Csiszolóval távolítsa el a sorját 

ügyelve, hogy az ne jusson a csőbe.

C: Megfelelő szigetelőcső felhelyezése
D: A karmantyú felhelyezése
● Vegye le a karmantyút a beltéri 

csatlakozócsőről és a kültéri 
szelepről; tegye a karmantyút a 
csőre.

csővágó

cső

ferde egyenetlen sorjás

cső

csiszoló

lefelé

karmantyú

cső

E: A nyílás kibővítése
● Expanderrel bővítse ki a nyílást.

Megjegyzés:
● "A" az átmérő szerint eltérő, lásd az 

alábbi táblázatot:

F: Ellenőrzés
● Ellenőrizze a kibővített nyílást. Ha 

nem megfelelő, ismételje meg a fenti 
lépéseket.

Külső átmérő
(mm)

A(mm)

Max Min

Ø6 - 6,35(1/4") 1,3 0,7

Ø9,52(3/8") 1,6 1,0

Ø12 - 12,7(1/2") 1,8 1,0

Ø15,8 - 16(5/8") 2,4 2,2

expander

kemény 
öntőforma

cső

sima felület

egyenlő hossz

helytelenül kibővített

ferde sérült 
felület

repedés egyenetlen 
vastagság
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A távirányító gombjai

A kijelzőn megjelenő ikonok

BE/KI kapcsoló

MÓD gomb

+/- gomb

VENTILÁTOR gomb

LÉGTERELÉS gomb

TAKARÉKOS gomb

X-FAN gomb

IDŐZÍTŐ gomb

TURBO gomb

ALVÁS gomb

VILÁGÍTÁS gomb

Gyerekzár

Szárítás üzemmód
Automatikus üzemmód

Hűtési üzemmód
Fűtési üzemmód

Ventilátor üzemmód
X-fan

Beállított idő

Időzítő BE/Időzítő KI Ventilátor-fokozat

Beállított hőmérséklet

Függőleges irányú 
légterelés

Alvó üzemmód
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A távirányító gombjainak bemutatása
Megjegyzés:
● Miután bekapcsolta, a légkondicionáló hangjelzést ad, és a működésjelző " " 

bekapcsol (piros lámpa). A légkondicionálót a távirányítóval üzemeltetheti.
● Bekapcsolt állapotban a távirányító bármely gombjának megnyomására egyszer 

felvillan a távirányító jelzés ikonja " ". A légkondicionáló hangjelzést ad, ami azt 
jelzi, hogy vette a távirányító által küldött jelet.

● Kikapcsolt állapotban a távirányító kijelzője a beállított hőmérsékletet mutatja. 
Bekapcsolt állapotban a távirányító kijelzője a megfelelő funkció ikonját mutatja.

Nyomja meg ezt a gombot a légkondicionáló be- és kikapcsolásához. Az egység 
bekapcsolása után a beltéri egység működésjelzője " " bekapcsol (kék lámpa. A 
szín az egyes modellek esetében eltérő lehet) és a beltéri egység hangjelzést ad.

Nyomja meg a gombot a kívánt üzemmód kiválasztásához.

● Az automatikus üzemmód kiválasztása esetén a légkondicionáló automatikusan üzemel a 
környezeti hőmérséklet szerint. A beállított hőmérséklet nem módosítható és nem 
jeleníthető meg. Nyomja meg a "VENTLÁTOR" gombot a ventilátor sebességének 
beállításához. Nyomja meg a "LÉGTERELÉS" gombot a légterelés szögének beállításához.

● A hűtés üzemmód kiválasztása esetén a légkondicionáló hűtés üzemmódban működik. A 
beltéri egység hűtésjelzője " " bekapcsol. A "+" és a "-" gombok megnyomásával állíthatja 
be a hőmérsékletet. Nyomja meg a "VENTLÁTOR" gombot a ventilátor sebességének 
beállításához. Nyomja meg a "LÉGTERELÉS" gombot a légterelés szögének beállításához.

● A szárítás üzemmód kiválasztása esetén a légkondicionáló szárítás üzemmódban működik, 
alacsony sebességen. A beltéri egység szárításjelzője " " bekapcsol. Szárítás módban a 
ventilátor sebessége nem módosítható. Nyomja meg a "LÉGTERELÉS" gombot a 
légterelés szögének beállításához.

● A ventilátor mód kiválasztásakor a légkondicionáló csak ventilátor üzemmódban működik, a 
többi módjelző ki van kapcsolva. Nyomja meg a "VENTLÁTOR" gombot a ventilátor 
sebességének beállításához. Nyomja meg a "LÉGTERELÉS" gombot a légterelés 
szögének beállításához.

● A fűtés üzemmód kiválasztása esetén a légkondicionáló fűtés üzemmódban működik. A 
beltéri egység fűtésjelzője " " bekapcsol. A "+" és a "-" gombok megnyomásával állíthatja 
be a hőmérsékletet. Nyomja meg a "VENTLÁTOR" gombot a ventilátor sebességének 
beállításához. Nyomja meg a "LÉGTERELÉS" gombot a légterelés szögének beállításához. 
(A csak hűtés üzemmódú egységek nem veszik a fűtés mód jelzéseit.)

1 BE/KI kapcsoló

2 MÓD gomb
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A távirányító gombjainak bemutatása
Megjegyzés:
A légkondicionáló csak akkor bocsát ki levegőt, ha fűtés módban elért egy bizonyos 
hőmérsékletet (a helyiség hőmérsékletétől függően ez akár 1-5 perc is lehet). A 
hőmérséklet beállítási tartománya a távirányítón: 16°C-30°C. A ventilátor beállítási 
tartománya: auto, alacsony, közepes és nagy sebesség.

● A "+" és "-" gomb megnyomásával a beállított hőmérsékletet 1°C-kal növeli vagy 
csökkenti. Ha legalább 2mp-ig nyomva tartja a "+" vagy a "-" gombot, a 
hőmérséklet gyorsabban változik. A kívánt érték elérésekor engedje el e gombot. 
A beltéri egység hőmérséklet-kijelzője is ennek megfelelően változik. 
(A hőmérséklet automatikus üzemmódban nem módosítható).

● Az IDŐZÍTŐ KI, az IDŐZÍTŐ BE és az Óra beállítás alatt a "+" vagy "-" gomb 
megnyomásával állíthatja be az időt. (A részletekért lásd az IDŐZÍTŐ gombot)

Nyomja meg a gombot, hogy válasszon a következő sebességbeállítások közül: 
automatikus (AUTO), alacsony sebesség ( ), közepes sebesség ( ), nagy 
sebesség ( ).

Megjegyzés:
● Automatikus üzemmódban a légkondicionáló automatikusan kiválasztja a 

megfelelő ventilátorsebességet a gyári beállítások közül.
● Alacsony sebesség szárítás üzemmódban.

● Nyomja meg ezt a gombot, ha függőleges légterelést szeretne. Automatikus 
légterelés módban a légkondicionáló vízszintes zsalui a lehetséges maximális 
szögben fel-le mozognak. Ezt az üzemmódot a távirányító kijelzője egy ikonnal 
jelzi.

● A távirányító "LÉGTERELÉS" gombjának ismételt megnyomásával a 
légkondicionáló vízszintes zsaluinak mozgása adott szögben megáll. Ebben az 
üzemmódban az ikon nem látható a távirányítón.

3 "+" és "-" gomb

4 VENTILÁTOR gomb

5 LÉGTERELÉS gomb
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A távirányító gombjainak bemutatása

TAKARÉKOS funkció:
Hűtés üzemmódban nyomja meg a TAKARÉKOS gombot, hogy az egységet 
TAKARÉKOS üzemmódba állítsa. A távirányító kijelzőjén megjelenik az "SE" jelzés, 
és a légkondicionáló automatikus sebességen üzemel. A beállított hőmérséklet nem 
módosítható. Nyomja meg a TAKARÉKOS gombot ismét, ha szeretne kilépni a 
TAKARÉKOS üzemmódból. A légkondicionáló visszatér az előzőleg beállított 
sebességre és hőmérsékletre.
● Ez a funkció csak egyes modellek estében használható.

Ha megnyomja ezt a gombot hűtés vagy szárítás üzemmódban, a távirányító 
megjeleníti az "X-FAN" ikont, és az X-FAN funkció elindul. Nyomja meg a gombot 
ismét az X-FAN funkció leállításához. Az "X-FAN" ikon ekkor eltűnik.

Megjegyzés:
● Ha kikapcsolja az egységet az X-FAN funkció elindítása után, a beltéri ventilátor 

egy darabig tovább működik alacsony sebességen, hogy kiszárítsa az egység 
belsejét.

● Ha az egység X-FAN üzemmódban működik, nyomja meg az "X-FAN" gombot az 
X-FAN funkció kikapcsolásához. A beltéri ventilátor azonnal leáll.

● Bekapcsolt állapotban a gomb egyszeri megnyomása KIKAPCSOLJA az IDŐZÍTŐT. Az 
ÓRA (HOUR) és a KI (OFF) jelzések villognak. Nyomja meg a "+" vagy a "-" gombot 5 
másodpercen belül, hogy BEKAPCSOLJA az IDŐZÍTŐT. A "+" vagy "-" gomb minden 
megnyomásával fél órával növeli vagy csökkenti az időt. Ha legalább 2mp-ig nyomva 
tartja a "+" vagy "-" gombot, az idő gyorsabban változik. Ha elérte a kívánt időt, nyomja 
meg a "TIMER" gombot a jóváhagyáshoz. Az ÓRA (HOUR) és a KI (OFF) jelzések 
abbahagyják a villogást. Az IDŐZÍTŐ KIKAPCSOLÁSÁNAK megszüntetése: Nyomja 
meg ismét a "TIMER" gombot KIKAPCSOLT IDŐZÍTŐ állapotban.

● Kikapcsolt állapotban a gomb egyszeri megnyomása BEKAPCSOLJA az 
IDŐZÍTŐT. Kérjük, olvassa el az IDŐZÍTŐ KIKAPCSOLÁSA részt a részletekért.
Az IDŐZÍTŐ BEKAPCSOLÁSÁNAK megszüntetése: Nyomja meg ismét a 
"TIMER" gombot BEKAPCSOLT IDŐZÍTŐ állapotban.

Megjegyzés:
● Időbeállítási tartomány: 0,5-24 óra
● Két művelet között nem telhet el több mint 5mp, különben a távirányító 

automatikusan kilép a beállításból.
● Az IDŐZÍTŐ KIKAPCSOLÁSA funkció visszaáll a GYEREKZÁR funkció feloldásakor.

6 TAKARÉKOS gomb

7 X-FAN gomb

8 IDŐZÍTŐ gomb
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A távirányító gombjainak bemutatása

Ha hűtés vagy fűtés üzemmódban megnyomja ezt a gombot, a légkondicionáló 
gyorshűtés vagy gyorsfűtés üzemmódba lép. A "TURBO" ikon megjelenik a 
távirányítón. Nyomja meg ismét a gombot, hogy kilépjen a turbó funkcióból. A 
"TURBO" ikon ekkor eltűnik a távirányítóról.

Nyomja meg ezt a gombot hűtés, fűtés vagy szárítás üzemmódban, hogy 
bekapcsolja az alvó üzemmódot. A " " ikon megjelenik a távirányítón. Nyomja meg 
a gombot ismét az alvás funkció leállításához. A " " ikon eltűnik a távirányítón.

Nyomja meg ezt a gombot, hogy kikapcsolja a beltéri egység kijelzőjének 
megvilágítását. Nyomja meg ezt a gombot ismét, hogy bekapcsolja a beltéri egység 
kijelzőjének megvilágítását.

Gombkombinációk funkcióinak bemutatása

A "+" és "-" gombok együttes megnyomásával bekapcsolhatja a gyerekzár funkciót. 
A gyerekzár funkció bekapcsolásakor a " " ikon jelenik meg a távirányítón. Ha 
ekkor bármilyen gombot megnyom a távirányítón, a " " ikon háromszor felvillan, a 
távirányító pedig nem küld jelet.

Miután kikapcsolta az egységet a távirányítóval, nyomja meg a "-" és a "MODE" 
gombot egyszerre, hogy váltson °C és °F között.

9 TURBO gomb

10 ALVÁS gomb

11 VILÁGÍTÁS gomb

Gyerekzár funkció

A hőmérséklet kijelzésének megváltoztatása
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Használati útmutató
1. Az áramellátás bekapcsolása után nyomja meg a " " gombot a távirányítón, 

hogy bekapcsolja a légkondicionálót.
2. Nyomja meg a " " gombot a kívánt üzemmód kiválasztásához: AUTO, 

COOL (HŰTÉS), DRY (SZÁRÍTÁS), FAN (VENTILÁTOR), HEAT (FŰTÉS).
3. A "+" és "-" gombok megnyomásával állíthatja be a kívánt hőmérsékletet. (A 

hőmérséklet automatikus üzemmódban nem módosítható).
4. Nyomja meg a " " gombot, hogy kiválassza a kívánt ventilátorsebességet: 

auto, alacsony, közepes és nagy sebesség.
5. Nyomja meg a " " gombot a ventilátor kívánt szögének kiválasztásához.

A távirányító elemeinek cseréje

1. Nyomja meg a távirányító hátuljának " " jellel 
jelölt részét, amint az az ábrán látható, majd 
nyomja az elemrekesz fedelét a nyíllal jelölt 
irányba.

2. Cserélje ki a két 7# (AAA 1,5V) szárazelemet 
ügyelve a "+" és "-" pólusok helyes elrendezésére.

3. Tegye vissza az elemrekesz fedelét.

jelküldő elem

behelyezés

eltávolítás

Az elemrekesz fedele

● A használatkor irányítsa a távirányító jelküldő részét a beltéri egység jelvevő 
ablakára.

● A jelküldő és a jelvevő közötti távolság ne legyen több mint 8m, és ne legyenek 
közben akadályok.

● Interferencia léphet fel, ha a helyiségben fluoreszkáló lámpa vagy vezeték 
nélküli telefon van, ezért a távirányítót tartsa közel a beltéri egységhez a 
használatkor.

● Ha szükséges, cserélje ki az elemeket (használjon az eredeti modellnek 
megfelelő elemeket).

● Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót, kérjük, vegye ki belőle az 
elemeket.

● Ha a távirányító kijelzője olvashatatlanná válik vagy nem működik, kérjük, 
cserélje ki az elemeket.

Megjegyzés:
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Vészhelyzeti működés

Tisztítás és karbantartás

Ha a beltéri egység poros, használjon egy puha, száraz vagy nedves ruhát a 
letörléséhez.

Megjegyzés:
● Ne vegye le a panelt a tisztításkor.

Ha a távirányító elveszett vagy meghibásodott, kérjük, használja a segéd gombot 
a légkondicionáló be- és kikapcsolásához. A működtetés az alábbiak szerint 
történik: Az ábra szerint nyissa ki a panelt és nyomja meg a segéd gombot a 
légkondicionáló be- vagy kikapcsolásához. Ha a légkondicionáló be van 
kapcsolva, automatikus üzemmódban fog működni.

segéd gomb
panel

■ Tisztítás előtt kapcsolja ki és válassza le a légkondicionálót az elektromos 
hálózatról, hogy elkerülje az áramütés veszélyét.

■ Ne mossa vízzel a légkondicionálót, mert áramütést szenvedhet.

■ Ne használjon illékony folyadékot a légkondicionáló tisztításához.

Megjegyzés:

A beltéri egység külsejének tisztítása
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Tisztítás és karbantartás

A szűrő tisztítása

A panel kinyitása
Húzza ki a panelt az ábrán 
bemutatott szögben.

1 A szűrő tisztítása
●A szűrő tisztításához használjon 

porfogót vagy vizet
●Ha a szűrő nagyon koszos, vízzel 

(max. 45°C) tisztítsa meg, majd 
tegye hűvös, árnyékos helyre 
megszáradni.

3

A szűrő eltávolítása
A szűrőt az ábrán látható 
módon vegye ki.

2

A szűrő behelyezése
Helyezze vissza a szűrőt, majd zárja 
le a panelt.

4

■ A szűrőt háromhavonta tisztítani kell. Ha légkondicionáló poros környezetben 
működik, a tisztítás gyakrabban is elvégezhető.

■ A szűrő eltávolítása után ne érintse meg a ventilátorszárnyakat, mert 
megsérülhet.

■ Ne használjon tüzet vagy hajszárítót a szűrő megszárításához, mert 
deformálódhat, vagy akár tüzet is okozhat.

Megjegyzés:
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Tisztítás és karbantartás

1. Ellenőrizze, hogy a levegőbemeneti és -kimeneti nyílások nincsenek-e 
elzáródva.

2. Ellenőrizze, hogy a légáramlás kapcsoló, a csatlakozódugasz és -aljzat 
megfelelő állapotban vannak-e.

3. Ellenőrizze, hogy a szűrő tiszta-e.
4. Ellenőrizze, hogy a kültéri egység tartókonzolja nem sérült vagy 

korrodálódott-e. Ha igen, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a 
márkakereskedővel.

5. Ellenőrizze, hogy a leeresztőcső nem sérült-e.

Szezon előtti ellenőrzés

1. Válassza le az áramellátást.
2. Ellenőrizze a szűrőt és a beltéri egység panelét.
3. Ellenőrizze, hogy a kültéri egység tartókonzolja nem sérült vagy 

korrodálódott-e. Ha igen, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a 
márkakereskedővel.

Szezon utáni ellenőrzés

Újrahasznosítás
1. A csomagolóanyagok egy része újrahasznosítható.

Kérjük, ezeket a megfelelő újrahasznosító-konténerben helyezze el.
2. Ha szeretné leselejtezni a légkondicionálót, kérjük, annak módját illetően 

vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedővel vagy a szervizközponttal.
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Hibaelemzés

Kérjük, ellenőrizze az alábbiakat, mielőtt szerelőt hívna. Ha a hiba továbbra is 
fennáll, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedővel vagy egy 
szakemberrel.

Jelenség Ellenőrizendő Megoldás

A beltéri 
egység nem 
veszi a 
távirányító 
jelét, vagy a 
távirányító 
nem működik.

● Nincs jelen erős interferencia 
(sztatikus elektromosság, 
stabil feszültség)?

● Kapcsolja ki az áramellátást. 
Kb. 3 perc elteltével kapcsolja 
be ismét az egységet.

● A távirányító a vevő vételi 
tartományában van? ● A vételi tartomány 8m.

● Nincsenek akadályok a 
távirányító és a vevő között? ● Távolítsa el az akadályokat.

● A távirányító a vevőablakra 
mutat?

● Válasszon megfelelő szöget 
és irányítsa a távirányítót a 
beltéri egység vevőablakára.

● Nem alacsony a távirányító 
érzékenysége? 
Olvashatatlan vagy megszűnt 
kijelző?

● Ellenőrizze az elemeket. Ha 
az elemek töltöttsége 
alacsony, kérjük, cserélje ki.

● Nem látható a kijelző a 
távirányító használatakor?

● Ellenőrizze, hogy a 
távirányító nem sérült-e. Ha 
igen, cserélje ki.

● Nincs fluoreszkáló lámpa a 
helyiségben?

● Vigye közelebb a távirányítót 
a beltéri egységhez.

● Kapcsolja ki a fluoreszkáló 
lámpát és próbálja újra.

A beltéri 
egység nem 
fúj levegőt

● Nincs elzárva a beltéri 
egység levegőbemeneti vagy 
-kimeneti nyílása?

● Szüntesse meg az 
akadályokat.

● Fűtés módban a beltéri 
hőmérséklet nem érte el a 
beállított hőmérsékletet?

● A beállított hőmérséklet 
elérése után a beltéri egység 
abbahagyja a levegőfújást.

● A fűtés módot csak most 
kapcsolta be?

● A hideg levegő fújásának 
elkerülése érdekében a 
beltéri egység csak néhány 
perc késéssel indul el - ez 
normális jelenség.

Általános jelenségek elemzése
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Hibaelemzés

 

 

Jelenség Ellenőrizendő Megoldás

A 
légkondicionáló 
nem működik

● Áramkimaradás? ● Várjon, amíg visszatér az 
áramszolgáltatás.

● Meghibásodott a légáramlás 
kapcsoló vagy kiégett a 
biztosíték?

● Forduljon szakemberhez a 
légáramlás kapcsoló vagy a 
biztosíték cseréjét illetően.

● Kábelezési hiba? ● Forduljon szakemberhez a 
cserét illetően.

● Az egység újraindult a 
leállítás után azonnal?

● Várjon 3 percet, majd 
kapcsolja be ismét az 
egységet.

● A távirányító 
funkcióbeállítása nem 
megfelelő?

● Állítsa be a funkciót.

Pára jön a 
beltéri egység 
levegőkimenti 
nyílásából

● A helyiség hőmérséklete és 
páratartalma túl magas?

● Mert a helyiség levegője túl 
gyorsan hűl le. Egy idő után a 
helyiség hőmérséklete és 
páratartalma csökken, és a 
páraképződés megszűnik.

A beállított 
hőmérséklet 
nem 
módosítható

● Az egység automatikus vagy 
takarékos üzemmódban 
működik?

● A hőmérséklet automatikus 
és takarékos üzemmódban 
nem módosítható. Kérjük, 
váltson üzemmódot, ha 
szeretné módosítani a 
hőmérsékletet.

● A kívánt hőmérséklet 
meghaladja a beállított 
hőmérséklet tartományt?

● Beállított hőmérséklet 
tartomány: 16°C~30°C .

A hűtő (fűtő) 
teljesítmény 
nem 
megfelelő.

● A feszültség túl alacsony? ● Várjon, amíg a feszültség 
visszaáll a normál szintre.

● A szűrő szennyezett? ● Tisztítsa meg a szűrőt.

● A beállított hőmérséklet a 
megfelelő tartományban 
van?

● Állítsa be a megfelelő 
hőmérséklet tartományt.

● Az ajtó vagy ablak nyitva 
van?

● Zárja be az ajtót és az 
ablakokat.
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Jelenség Ellenőrizendő Megoldás

A berendezés 
kellemetlen 
szagot áraszt

● Honnan jön a szag? Pl. 
bútorok, cigaretta, stb.

● Szüntesse meg a szag 
forrását.

● Tisztítsa meg a szűrőt.

A 
légkondicionáló 
hirtelen 
működésbe lép

● Esetleges interferencia van 
jelen, pl. vihar, vezeték nélküli 
készülékek, stb.

● Kapcsolja le, majd kapcsolja 
vissza az áramellátást, és 
kapcsolja be ismét az 
egységet.

A kültéri 
egység párát 
bocsát ki

● A fűtés mód be van 
kapcsolva?

● Fűtés módban a leolvasztás 
során pára keletkezhet - ez 
normális jelenség.

Az egységben 
hangosan 
áramlik a víz

● A légkondicionálót csak most 
kapcsolta be vagy ki?

● A zajt az egységben áramló 
hűtőközeg okozza - ez 
normális jelenség.

Recsegő hang ● A légkondicionálót csak most 
kapcsolta be vagy ki?

● A hangot a hőmérséklet 
változása következtében 
összehúzódó vagy táguló 
panel elemek súrlódása 
okozza.
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● Ha a légkondicionáló állapota abnormális, a beltéri egységen lévő hőmérsékletjelző 
kijelzi a megfelelő hibakódot (villog). A hibakódokat az alábbi listán találja.

Az alábbi hibakódok csak példaként szolgálnak. Kérjük, olvassa el a szerviz 
kézikönyveb található hibakód listát, ha többet szeretne megtudni.

Hibakód Hibaelhárítás
Fűtésjelző BE 10mp KI 

0,5mp A leolvasztás állapotot jelzi. Normális jelenség.

A bekapcsolásjelző 
3mp-enként 5-ször 

villog

Megszűnik az egység újraindítása után. Ha nem, kérjük, vegye fel 
a kapcsolatot egy szakemberrel a javítás céljából.

A bekapcsolásjelző 
3mp-enként 8-szor 

villog

Megszűnik az egység újraindítása után. Ha nem, kérjük, vegye fel 
a kapcsolatot egy szakemberrel a javítás céljából.

A bekapcsolásjelző 
3mp-enként 17-szer 

villog

Megszűnik az egység újraindítása után. Ha nem, kérjük, vegye fel 
a kapcsolatot egy szakemberrel a javítás céljából.

A bekapcsolásjelző 
3mp-enként 11-szer 

villog

Megszűnik az egység újraindítása után. Ha nem, kérjük, vegye fel 
a kapcsolatot egy szakemberrel a javítás céljából.

A bekapcsolásjelző 
3mp-enként 15-ször 

villog
Kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy szakemberrel a javítás céljából.

A hűtésjelző 3mp-
enként 1-szer villog Kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy szakemberrel a javítás céljából.

A hűtésjelző villog Kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy szakemberrel a javítás céljából.

Meghibásodás

Beltéri 
kijelző

A bal oldalon látható ábra csak 
hivatkozási célt szolgál. Kérjük, 
a ténylegesen kijelzett 
szimbólumot az egységen 
ellenőrizze.

■ Ha ez történik, kérjük, kapcsolja ki a légkondicionálót és azonnal válassza le 
az áramellátást, majd vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedővel vagy egy 
szakemberrel javítás céljából.
● A tápkábel túlmelegedett vagy sérült.
● A berendezés abnormális hangot ad működés közben.
● A légáramlás kapcsoló gyakran kikapcsol.
● A légkondicionáló égő szagot áraszt.
● A beltéri egység szivárog.

■ Ne kísérelje meg maga megjavítani a berendezést.
■ Ha a légkondicionáló abnormális körülmények között üzemel, meghibásodást, 

elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.

Figyelmeztetés
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Kábelezés
● Ne kapcsolja BE a védőkapcsolót, amíg minden munkát el nem végzett.

1) A kültéri és beltéri egységek kábeleiről (40mm) vágja le a szigetelést.
2) Csatlakoztassa a beltéri és kültéri egységek csatlakozókábeleit úgy, 

hogy a terminálszámok egyezzenek. Húzza meg a 
terminálcsavarokat. Javasoljuk, hogy lapos csavarhúzót használjon a 
csavarok meghúzásához.

3) A kültéri és beltéri egység csatlakoztatásához szabvány H05RN 
tápkábelt használjon.

1
2
3

1 2 3

Védőkapcsoló 
Földzárlati 
megszakító 

kapcsoló

Földelés

Ha a vezeték hossza meghaladja a 10 m-t, 
használjon 2,0 mm átmérőjű vezetéket.

H05RN

Beltéri egység

Kültéri 
egység

Áramellátás
50Hz 220-240V

Biztosan rögzítse a 
vezetékeket a csavarokkal.

Biztosan rögzítse a 
vezetékeket a csavarokkal.
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Kábelezés

Kapcsolási rajz
Beltéri egység

AP..............................................Nyomtatott áramköri lap

TEM.Sensor...............................Hőmérséklet-érzékelő

RT..............................................Thermisztor

W ...............................................Kábel

DISP ..........................................Kijelző

CN .............................................Csatlakozó

AC-L ............................................... Váltóáramú vezeték (feszültség alatt)

K ................................................Relé

PG .............................................Impulzusgenerátor

PGF ...........................................Impulzusgenerátor visszajelzés

M................................................Motor

L-OUT........................................Kimenet

COM-OUT .................................Kommunikációs kimenet

N................................................Nulla

XT..............................................Terminál blokk

PE..............................................Védőföldelés

BN..............................................Barna

BU..............................................Kék

BK..............................................Fekete

YEGN ........................................Sárga/Zöld

RD .............................................Piros

YE..............................................Sárga

VT..............................................Lila

L.................................................Feszültség alatti vezeték

Jump Cap ..................................Indítókábel

(U.D) ..........................................Fel, le

GN .............................................Zöld

Kültéri egység

AP ............................................. Nyomtatott áramköri lap

TEM.Sensor.............................. Hőmérséklet-érzékelő

RT ............................................. Thermisztor

OVC-COMP .............................. Kompresszor túlterhelés-védelem

EKV.................................................Elektronikus tágulási szelep-tekercs

CN............................................. Csatlakozó

AC-L................................................Váltóáramú vezeték (feszültség alatt)

AC-N ......................................... Váltóáramú nulla vezeték

YV ............................................. Többállású szelep

OFAN........................................ Kültéri ventilátor

DC............................................. Egyenáram

WH............................................ Fehér

COM-OUT................................. Kommunikációs kimenet

N ............................................... Nulla

XT ............................................. Terminál blokk

PE ............................................. Védőföldelés

BN............................................. Barna

BU............................................. Kék

BK ............................................. Fekete

YEGN........................................ Sárga/Zöld

RD............................................. Piros

YE ............................................. Sárga

VT ............................................. Lila

L................................................ Feszültség alatti vezeték

4V ............................................. Négyállású szelep

COM ......................................... Kommunikáció

COMP ....................................... Kompresszor

SAT........................................... Túlterhelésvédelem

OG ............................................ Narancssárga

FA ............................................. Elektromos tágulási interfész

INDC ......................................... Reaktornyílás
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Utasítások - Függelék

Az egység a Kiotói Egyezményben felsorolt, fluorral kezelt üvegházgázokat tartalmaz. A karbantartást és 
a leselejtezést csak szakképzett személy végezheti.

Hűtőközeg gáz: R410A, GWP=1975.

Az egyes fluorral kezelt üvegházgázokra vonatkozó 842/2006 EK szabályozás értelmében, ha extra 
hűtőközegre van szükség, Ön köteles:

- Kitölteni az egységhez mellékelt címkén a hűtőközeg gyári mennyiségét (lásd a műszaki címkét), 
valamint a hozzáadott extra mennyiséget.

- Ezt a címkét az egység műszaki címkéje mellett elhelyezni. Split-típusú légkondicionáló esetében a 
címkét a kültéri egységen helyezze el.

MEGJEGYZÉS
Az egyes fluorral kezelt üvegházgázokra vonatkozó EU szabályok megkövetelhetik az adott ország 
hivatalos nyelvének használatát a berendezésen. Ezért egy további, az egyes fluorral kezelt 
üvegházgázokra vonatkozó címkét mellékelünk az egységhez. A felragasztási utasítások a címke 
hátoldalán találhatók.

Leselejtezési utasítások
A terméken és a távirányítóhoz tartozó elemeken a következő jelzés látható. Ez a 
szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus termékek és elemek nem 
kezelhetők a háztartási hulladékkal együtt. Az elemek esetében a szimbólum alatt egy 
vegyjel is látható lehet. A vegyjel azt jelenti, hogy az elem egy bizonyos koncentrációt 
meghaladóan tartalmazza az adott nehézfémet. Ilyen vegyjelek lehetnek:
■ Pb: ólom (>0,004%)

Ne próbálja szétszedni a terméket: a szétszedést, a hűtőközeg, az olaj és más alkatrészek kezelését 
csak szakképzett személy végezheti a vonatkozó országos és nemzetközi előírások szerint. Az egységet 
és az elemeket egy erre szakosodott létesítménybe kell szállítani újrahasznosítás céljából. A megfelelő 
leselejtezés segít a potenciális negatív környezeti és egészségügyi hatások minimalizálásában. Kérjük, 
további információért vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedővel vagy a helyi hatóságokkal.

KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓ

EXTRA HŰTŐKÖZEG-TÖLTET

  a termék gyári hűtőközeg-töltete, 

  a teljes hűtőközeg-töltet 
a termékhez mellékelt hűtőközeg-utántöltési címkén.

A felhasznált hűtőközegre vonatkozó fontos információ

Hűtőközeg típusa: R410A
GWP (1) érték: 1975 (1) GWP = Globális felmelegedési potenciál 

("global warming potential") 

a termék gyári 
hűtőközeg-töltete: 
lásd az egység névtábláján. 

a helyszínen utántöltött 
hűtőközeg mennyisége

a teljes hűtőközeg-töltet 

a Kiotói Egyezményben felsorolt, 
fluorral kezelt üvegházgázokat 
tartalmaz

kültéri egység

hűtőközeg-palack és utántöltő 
csőcsonk

A használandó hűtőközeg címkéjét az egység 
utántöltő csőcsonkja közelében (pl. a zárószelep 
burkolatának belsejében) kell elhelyezni.

A termék a Kiotói Egyezményben felsorolt, fluorral kezelt 
üvegházgázokat tartalmaz. Ne engedje kiszökni a gázokat.

Kérjük, alkoholos filccel töltse ki a következőket:

a helyszínen utántöltött hűtőközeg mennyisége és
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