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1. Tudnivalók a biztonságról

Mielőtt a klímaberendezést használatba venné, olvassa el
figyelmesen ezt az üzemeltetési kézikönyvet, mert így biztosítható,
hogy maximálisan ki tudja használni a berendezés lehetőségeit, és
elkerülje a szakszerűtlen kezelésből eredő üzemzavarokat.

A klímaberendezés kategóriája "nem általános célú berendezés".

FIGYELMEZTETÉS és TUDNIVALÓK cím alatt figyelmeztető jellegű
információk olvashatók. Mindkét rész fontos információkat tartalmaz
a biztonságos használattal kapcsolatban. Ügyeljen a figyelmeztető
jellegű előírások maradéktalan betartására.

Elolvasás után tegye a kézikönyvet olyan helyre, ahol később is
megtalálja, ha kell. Ha a berendezést új felhasználó fogja kezelni, át
kell adni neki ezt a kézikönyvet.

Figyelmeztetés

■ A klímaberendezésből kiáramló hideg vagy meleg levegő
útjában való hosszabb idejű tartózkodás, illetve a túl hideg vagy
meleg levegő útjában való tartózkodás káros hatással lehet
fizikai állapotára vagy az egészségére.

■ Ne dugjon semmilyen tárgyat (pl. botot) vagy az ujját a levegő
be- vagy kimenetéhez.
A klímaberendezés nagy sebességgel forgó ventilátorlapátjai
sérülést okozhatnak.

■ Hűtőközeg-szivárgás esetén nem szabad nyílt lángot használni.
Ha a klímaberendezés nem működik megfelelően (vagyis nem
elég hideg vagy meleg a kiáramló levegő), akkor előfordulhat,
hogy a hűtőközeg szivárog, ezért értesítse a szervizt.
Ezzel kapcsolatban a forgalmazótól kérjen segítséget.
A klímaberendezésben használt hűtőközeg biztonságos, és
általában nem szokott szivárgás fellépni.
Ha hűtőközeg-szivárgás miatt a szoba levegőjébe hűtőközeg
kerül, és az bármilyen nyílt lánggal érintkezik, akkor ártalmas
gázok keletkezhetnek.
A klímaberendezést addig nem szabad ilyenkor használni, amíg
egy szakképzett szerelő el nem hárította a hűtőközeg-
szivárgást.

■ Ügyeljen arra, hogy előírt áramerősségű biztosítékokat
használjon!
Csak előírt típusú biztosítékokat használjon, és ne használjon
biztosíték helyett réz- vagy egyéb huzalt, mert az áramütést,
tüzet vagy sérülést okozhat, illetve a berendezés károsodását.

■ A klímaberendezés módosításával, javításával és karbantartá-
sával kapcsolatban kérjen tanácsot a helyi márkaképviselettől.
A szakszerűtlen szerelés szivárgást, áramütést vagy tüzet
okozhat.

■ Ha a klímaberendezéssel kapcsolatban valami szokatlant észlel
(például égett szagot), akkor áramtalanítsa a berendezést, és
hívja a szervizt.
Ha ilyen körülmények között tovább üzemeltetik a berendezést,
akkor meghibásodhat, illetve áramütést vagy tüzet okozhat.

■ Ha a berendezés valamilyen természeti katasztrófa, például
árvíz vagy tájfun miatt víz alá merül, forduljon segítségért a
márkaképviselethez.
Ilyen esetben ne üzemeltesse a klímaberendezést, különben az
meghibásodhat, áramütést vagy tüzet okozhat.

■ Ne üzemeltesse a klímaberendezést levegőbe kerülő rovarirtó
szer használatakor.
Ellenkező esetben a vegyszerek a berendezésben
felhalmozódhatnak, és ez a vegyszerekre különösen érzékeny
egyének egészségét veszélyeztetheti.
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VRVIII-C rendszerű klímaberendezés Üzemeltetési kézikönyv

Köszönjük, hogy Daikin gyártmányú klímaberendezést
választott. Olvassa el figyelmesen ezt az üzemeltetési
kézikönyvet, mielőtt a klímaberendezést használatba
venné. Leírja a berendezés rendeltetésszerű használatát,
és segít az esetleg felmerülő problémák megoldásában.
Elolvasás után tegye olyan helyre, ahol később is
megtalálja. A beltéri egység üzembe kezelésével kap-
csolatban lásd a beltéri egységhez mellékelt üzemeltetési
kézikönyvet is. Tárolja a beltéri egység üzemeltetési
kézikönyvét és ezt az üzemeltetési kézikönyvet olyan,
biztonságos helyen, ahol később is megtalálja. Ha
megkapta a garanciakártyát a forgalmazótól, tegye
biztonságos helyre.

FIGYELMEZTETÉS

Ezeknek az utasításoknak a figyelmen kívül hagyása
személyi sérülést okozhat, illetve az életet
veszélyeztetheti.

TUDNIVALÓK

Ezeknek az utasításoknak a figyelmen kívül hagyása
anyagi károkat vagy – a körülményektől függően – akár
súlyos személyi sérülést is okozhat.
RTSYQ10~20PY1
VRVIII-C rendszerű klímaberendezés
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■ Nem szabad a hálózati megszakító fel- vagy lekapcsolásával
elindítani vagy leállítani a klímaberendezést.
Ellenkező esetben tűz vagy vízszivárgás keletkezhet. Ezen kívül
a ventilátor váratlanul forogni kezdhet egy esetleges
áramkimaradás kompenzálása esetén, ami sérülést okozhat.

■ Nem szabad a berendezést olyan környezetben használni, ahol
a levegő olajos gőzökkel (például sütőolajjal vagy gépolajjal)
telített.
Az olajpárától törékennyé válhatnak a berendezés alkatrészei,
továbbá áramütést vagy tüzet okozhat.

■ Nem szabad a berendezést olyan környezetben használni, ahol
a levegő sűrű olajfüsttel szennyezett (például konyhákon), illetve
ott, ahol tűzveszélyes gázok, korrozív gázok vagy fémpor
kerülhet a levegőbe.
Ilyen környezetben tűz keletkezhet, vagy meghibásodhat a
berendezés.

■ Ne használjon tűzveszélyes anyagokat (pl. hajlakk vagy
rovarirtó sprayt) a berendezés közelében. Ne használjon a
berendezés tisztítására szerves oldószereket, például
festékhígítót.
Szerves oldószerek használatától törékennyé válhatnak a
berendezés alkatrészei, továbbá áramütést vagy tüzet okozhat.

■ A klímaberendezést csak külön áramkörrel szabad
csatlakoztatni.
Ha nem ilyen áramkörrel csatlakoztatják, akkor tűz keletkezhet,
túlmelegedhet vagy meghibásodhat a berendezés.

■ Az üzembe helyezéssel kapcsolatban kérjen tanácsot a helyi
márkaképviselettől.
A házilagos kivitelezés szivárgást, áramütést vagy tüzet
okozhat.

■ A tartozékok felszerelését bízza szakemberre, és csak olyan
tartozékokat használjon, melyeket a gyártó engedélyezett.
A házilagos üzembe helyezésből eredő hibák vízszivárgást,
áramütést vagy tüzet okozhatnak.

■ A klímaberendezés áthelyezésével és felújításával
kapcsolatban kérjen tanácsot a forgalmazótól.
A szakszerűtlen üzembe helyezés szivárgást, áramütést vagy
tüzet okozhat.

■ A berendezést le kell földelni.
Ne földelje a berendezést gázcsövekhez, vízcsövekhez,
villámhárítóhoz, és ne kösse telefonföldelésre. A szakszerűtlen
földelés áramütést vagy tüzet okozhat.
A villámlásból vagy egyéb forrásból eredő túlfeszültség a
klímaberendezést károsíthatja.

■ Be kell szerelni egy földzárlat-megszakítót.
Ha nincs földzárlat-megszakító, akkor áramütés vagy tűz
keletkezhet.

■ Kérjen tanácsot a forgalmazótól, hogy mit kell tenni hűtőközeg-
szivárgás esetén.
Ha a klímaberendezést kis helyiségbe szerelik be, gondoskodni
kell arról, hogy egy esetleges szivárgás esetén a kiömlött
hűtőközeg mennyisége ne léphesse túl a megengedett
koncentrációt. Ellenkező esetben a fellépő oxigénhiány
balesetet okozhat.

■ Ha a berendezés valamilyen természeti katasztrófa, például
árvíz vagy tájfun miatt víz alá merül, forduljon segítségért a
márkaképviselethez.
Ilyen esetben ne üzemeltesse a klímaberendezést, különben az
meghibásodhat, áramütést vagy tüzet okozhat.

Tudnivalók

■ A klímaberendezést kizárólag rendeltetésszerű célra szabad
használni.
Ne használja a klímaberendezést precíziós műszerek,
élelmiszerek, növények, állatok vagy művészeti alkotások
környezetének hőszabályozására, mert azok teljesítménye,
állapota/állaga megromolhat, és/vagy az élettartama
csökkenhet.

■ Ne vegye le a kültéri egység ventilátorvédőjét!
A védőre azért van szükség, mert a nagy sebességgel forgó
ventilátorlapátok sérülést okozhatnak.

■ Ne tegyen közvetlenül a beltéri vagy a kültéri egység alá olyan
tárgyat, amelynek árthat a nedvesség.
Bizonyos körülmények között a berendezés hűtőközegcsöveire
lecsapódott kondenzvíz, a levegőszűrő vagy a kondenzvíz-
elvezetés eltömődése miatt víz csöpöghet a berendezésből, ami
kárt tehet az alá tett tárgyban.

■ A berendezésből kiáramló levegő útjában ne legyen nyílt
lánggal működő készülék, mert nem lesz tökéletes az égés
benne.

■ Ne helyezzen másik fűtőberendezést közvetlenül a berendezés
alá, mert a hője deformálhatja a klímaberendezést.

■ Ne engedje, hogy a gyermekek felmásszanak a kültéri
egységre, és ne is tegyen rá semmilyen tárgyat.
Ha leesnek vagy felborulnak vele, az sérülést okozhat.

■ A berendezés mellé ne tegyen és a környékén ne használjon
gyúlékony hajtógázas palackot, mert ez tüzet okozhat.

■ A kilépő nyílás 1 méteres körzetébe ne tegyen tűzveszélyes
tárolóedényeket (például hajtógázas palackokat).
A tárolóedények felrobbanhatnak, ha felhevíti őket a beltéri vagy
kültéri egységből kiáramló levegő.

■ Ügyeljen rá, hogy a klímaberendezésből kiáramló levegő
útjában ne legyenek gyermekek, növények vagy állatok, mert
annak káros hatásai lehetnek.

■ A sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a berendezés
levegőbemenetét vagy alumínium bordáit.

■ A távirányító belsejéhez nem szabad nyúlni!
Az elülső panelt ne vegye le! Bizonyos belső alkatrészek
áramütést okozhatnak, és károsodhat a berendezés.
A belső alkatrészek ellenőrzését és beállítását bízza a
márkaképviseletre.

■ Az áramütések elkerülése érdekében nem szabad nedves
kézzel a berendezéshez nyúlni.

■ Ne nyomja meg a távirányító gombját kemény, hegyes tárggyal.
A távirányító megsérülhet.

■ Ne tegyen semmilyen vizet tároló tárgyat (például virágvázát) a
klímaberendezésre, mert az áramütést vagy tüzet okozhat.

■ Ne mossa a klímaberendezést vagy a távirányítót vízzel, mert
az áramütést vagy tüzet okozhat.

■ Az oxigénhiány elkerülése érdekében gyakran szellőztesse a
helyiséget, ha abban a klímaberendezés mellett nyílt lángú
berendezést is használnak.

■ Időnként ellenőrizni kell az egység rögzítésének és
szerelvényeinek épségét.
A nem tökéletes műszaki állapotú berendezés leeshet és
sérülést okozhat.

■ Tisztítás előtt állítsa le a berendezést, kapcsolja ki a
főkapcsolót, vagy húzza ki a tápkábelt.
Ellenkező esetben áramütés vagy sérülés keletkezhet.

■ A klímaberendezés tisztításával kapcsolatban kérjen tanácsot a
forgalmazótól.
A szakszerűtlenül végzett tisztítás miatt eltörhetnek a műanyag
alkatrészek, továbbá vízszivárgást és egyéb kárt, illetve
áramütést okozhat.

■ Ne legyen semmilyen tárgy a kültéri egység közvetlen
közelében, és nem szabad megengedni, hogy falevelek vagy
egyéb szemét gyűljön fel a berendezés környezetében.
A falevelek melegágyai a rovaroknak, amelyek azután
bejuthatnak a berendezésbe. Ha bejutnak a berendezésbe,
akkor ezek az élőlények működészavarokat okozhatnak, sőt
füstölést vagy tüzet is, ha eljutnak az elektromos alkatrészekig.

■ A levegőszűrő tisztításakor vagy ellenőrzésekor óvatosan kell
eljárni.
A magasban kell dolgozni, a lehető legnagyobb figyelemmel.
Ha a létra inog, akkor leeshet róla vagy feldőlhet vele, ami
sérülést okozhat.
RTSYQ10~20PY1
VRVIII-C rendszerű klímaberendezés
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■ Ne törölje a távirányítót benzines, hígítós, tisztítószeres stb.
ruhával!
A kijelző elszíneződhet vagy leoldódhat a külső réteg. Ha
nagyon piszkos, akkor tisztítsa meg PH semleges oldószeres
oldatba mártott, jól kicsavart ruhával. Azután törölje le egy
másik, száraz ronggyal.

■ A berendezés felügyelet nélkül nem használhatják gyermekek
vagy cselekvőképességükben korlátozott személyek.
A rosszul kezelt berendezés káros hatással lehet az
egészségre.

■ A gyermekekre is felügyelni kell, mert hajlamosak játszani a
berendezéssel és a távirányítóval.
A gyermekek által, rosszul kezelt berendezés káros hatással
lehet az egészségre.

■ Ne engedje, hogy gyermekek a felmásszanak a kültéri
egységre, vagy annak közelében játsszanak.
Ha óvatlanul a berendezéshez nyúlnak, az sérülést okozhat.

■ Ne akadályozza semmi a levegő be- vagy kimeneténél az
áramlást.
A csökkent légáramlás teljesítménycsökkenést vagy
problémákat okozhat.

■ Tilos a klímaberendezést olyan helyen üzembe helyezni, ahol
tűzveszélyes gázok szivárgásának veszélye áll fenn.
Egy véletlen gázszivárgás esetén gyúlékony gázok
halmozódnak fel a klímaberendezés környezetében, és tűz
keletkezhet.

■ Nem szabad a távirányítót olyan helyen hagyni, ahol nedvesség
érheti.
Ha víz kerül a távirányítóba, akkor elektromos zárlat
keletkezhet, és károsodhatnak az elektronikai alkatrészek.

■ A kondenzvíztömlőt úgy kell elhelyezni, hogy az elfolyás
akadálytalan legyen.
Ha a kültéri kondenzvízcső kondenzvíz-elvezetése az üzemelés
során nem tökéletes, akkor előfordulhat, hogy por és
szennyeződés tömítette el a csövet. Ilyen esetben a beltéri
egységből víz szivároghat.
Ha ez előfordul, állítsa le a klímaberendezést, és kérjen
tanácsot a forgalmazótól.

A felszerelés helye

■ Ügyeljen arra, hogy a klímaberendezés jól szellőző helyen
legyen, ahol nincsenek a légáramlás útjában akadályok.

■ Nem szabad a klímaberendezést az alábbi helyeken felszerelni:

■ ahol ásványolaj, pl. vágóolaj permetje kerülhet a levegőbe;

■ ahol a levegő sok sót tartalmaz, pl. tengerparton;

■ ahol kénes gázok vannak a levegőben, pl. hőforrások mellett;

■ ahol nagy a feszültségingadozás, pl. gyárakban;

■ gépjárművekre, hajókra vagy egyéb járművekre;

■ ahol tömény olajpermet vagy olajos gőz van jelen, pl.
konyhákban;

■ ahol elektromágneses hullámokat keltő berendezések
találhatók;

■ ahol savas vagy lúgos pára lehet;

■ ahol sok lehullott falevél gyűlik össze, vagy sűrű gyom nő;

■ Gondoskodni kell a hó elleni védelemről.
A hó elleni védelemmel, például hóvető tető használatával
kapcsolatban forduljon a forgalmazóhoz.

Elektromos munkák

■ Az elektromos szerelést és a földelés kiépítését csak képesített
villanyszerelő végezheti.
Az elektromos szerelést és a földelés kiépítésével kapcsolatban
forduljon a forgalmazóhoz.

■ A klímaberendezést csak külön áramkörrel szabad
csatlakoztatni.

Vegye figyelembe a működési zajt

■ A hely kijelölésekor az alábbiakra kell ügyelni.

■ Biztonságos legyen, ami bírja a berendezés súlyát, a lehető
legkevesebb működési zajt és vibrációt keltve.

■ A helyen a kültéri egységből távozó meleg levegő és a kültéri
egység működési zaja ne zavarja a szomszédokat.

■ Ne legyen semmilyen akadály a kültéri egység közelében.
A kültéri egység közelében lévő akadályok miatt csökkenhet a
kültéri egység teljesítménye, vagy növekedhet a működési zaja.

■ Ha a klímaberendezés szokatlan hangot ad, kérjen tanácsot a
forgalmazótól.

Kondenzvíz-elvezetés kondenzvízcsövön keresztül

■ Ellenőrizze, hogy a vízelvezető kondenzvízcsövek jól
csatlakoznak-e.
Ha hűtés közben a kondenzvízcsőből nem jön víz, akkor
előfordulhat, hogy por és szennyeződés tömítette el a kondenz-
vízcsövet, és emiatt a beltéri egységből szivárog majd a víz.
Állítsa le a klímaberendezést, és kérjen tanácsot a
forgalmazótól.

2. Műszaki adatok

RTSYQ10PY1
RTSQ10PY1
BTSQ20PY1

RTSYQ14PY1
RTSQ14PY1
BTSQ20PY1

Tápfeszültség
Fázis 3N~
Frekvencia (Hz) 50
Feszültség (V) 380~415
Névleges 
hűtőteljesítmény (kW) 28,0 40,0

Névleges 
fűtőteljesítmény (kW) 31,5 45,0

Méret (MxSzxMélys.) (mm) 1680x930x765 +
1570x460x765

1680x1240x765 +
1570x460x765

Tömeg (kg) 257+110 338+110
Hűtőközeg
Típus R410A

Feltöltés(*)

(*) Gyárilag fel van töltve hűtőközeggel.

(kg) 10,5 11,7

Tervezési nyomás
Nagy nyomású oldal (bar) 40

(MPa) 4,0
Kis nyomású oldal (bar) 33

(MPa) 3,3

RTSYQ16PY1
RTSQ16PY1
BTSQ20PY1

RTSYQ20PY1
RTSQ8PY1

RTSQ12PY1
BTSQ20PY1

Tápfeszültség
Fázis 3N~
Frekvencia (Hz) 50
Feszültség (V) 380~415
Névleges 
hűtőteljesítmény (kW) 45,0 55,9

Névleges 
fűtőteljesítmény (kW) 50,0 62,5

Méret (MxSzxMélys.) (mm) 1680x1240x765 +
1570x460x765

1680x930x765 +
1680x930x765 +
1570x460x765

Tömeg (kg) 344+110 205+257+110
Hűtőközeg
Típus R410A

Feltöltés(*)

(*) Gyárilag fel van töltve hűtőközeggel.

(kg) 11,7 9,4+10,9

Tervezési nyomás
Nagy nyomású oldal (bar) 40

(MPa) 4,0
Kis nyomású oldal (bar) 33

(MPa) 3,3
RTSYQ10~20PY1
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Környezetvédelmi információk

Ez a készülék fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázokat tartalmaz,
melyekre a Kiotói Jegyzőkönyv vonatkozik.

Hűtőközeg típusa: R410A, GWP(*) érték: 1975

(*)GWP = globális felmelegedési potenciál (Global Warming
Potential)

Európai uniós és helyi jogszabályok a hűtőközeg-szivárgás
rendszeres időközönkénti ellenőrzését tehetik kötelezővé.

További információkért forduljon az üzembe helyezőhöz.

3. Üzemeltetés előtti tennivalók

Ez az üzemeltetési kézikönyv az alábbi, szabványos vezérlésű
rendszerekhez készült. Az üzemeltetés előtt kérjen a forgalmazótól a
rendszerre vonatkozó üzemeltetési kézikönyvet.

Ha a klímaberendezésnek egyéni vezérlőrendszere van, akkor
kérjen a forgalmazótól a rendszerre vonatkozó üzemeltetési
kézikönyvet.

Külső egységek (Lásd: 1. ábra)

Alkatrészek neve és funkciója (Lásd: 1. ábra)

4. Távirányító: az egyes beállítások nevei, 
funkciói és a megjelenítésük (Lásd 2. ábra)

1 Be/ki gomb

A megnyomásával a rendszer elindul. Ismételt megnyomásakor
a rendszer leáll.

2 Működésjelző lámpa (piros)

A lámpa működés közben világít.

3 " " jelzés (váltás vezérlés alatt)

Ha az ikon látható a távirányítón, a fűtés/hűtés váltás a
távirányítóval nem lehetséges. Lásd 7. oldal, "6.5. A fő
távirányító kijelölése".

4 " " jelzés (levegőterelő szárny)

Lásd 6. oldal, "6.3. A levegőfúvás irányának beállítása".

5 " " jelzés (szellőzés/légtisztítás)

Ez a jelzés azt mutatja, hogy a szellőzőegység működik. (Ezek
külön rendelhető tartozékok.)

6 " " jelzés (célhőmérséklet)

Ez a jelzés a beállított hőmérsékletet mutatja.

7 " " " " " " " " jelzés (üzemmód)

Ez a jelzés az aktuális üzemmódot mutatja.

8 " " jelzés (beprogramozott időpont)

Ez a jelzés a beprogramozott időpont mutatja, amikor a
rendszer elindul vagy leáll.

9 " " jelzés (vizsgálat/próbaüzem)

A vizsgálat/próbaüzem gomb megnyomásakor a jelzés a
rendszer aktuális üzemmódját mutatja.

10 " " jelzés (központi vezérlés alatt)

Ha ez a jelzés látható, a rendszer központi vezérléssel működik.
(Ez nem alapértelmezett konfiguráció.)

11 " " jelzés (ventilátorsebesség)

Ez a jelzés a beállított ventilátorsebességet mutatja.

12 " " jelzés (a levegőszűrő tisztítása esedékes)

Lásd a beltéri egység üzemeltetési kézikönyvét.

13 " " jelzés (jégmentesítés/melegindítás)

Lásd 6. oldal, "A fűtés üzemmód magyarázata".

14 Időzítés üzemmód ind./leáll. gomb

Lásd 7. oldal, "6.4. A rendszer be- és kikapcsolásának
programozása az időszabályzóval".

15 Időzítés be/ki gomb

Lásd 7. oldal, "6.4. A rendszer be- és kikapcsolásának
programozása az időszabályzóval".

16 Vizsgálat/próbaüzem gomb

Ezt a gombot csak egy képesített szakember használhatja,
karbantartási célokra.

17 Időprogramozás gomb

Ez a gomb szolgál az indulási és/vagy leállási idő
beprogramozására. Lásd 7. oldal, "6.4. A rendszer be- és
kikapcsolásának programozása az időszabályzóval".

18 Hőmérséklet-beállítás gomb

Ez a gomb a kívánt hőmérséklet beállítására használatos. Lásd
5. oldal, "6.1. Hűtés, fűtés és ventilátor üzemmód".

19 Szűrőjel alaphelyzetbe gomb

Lásd a beltéri egység üzemeltetési kézikönyvét.

20 Ventilátorsebesség-vezérlés gomb

A gomb megnyomásával kiválasztható a kívánt ventilátor-
sebesség.

21 Üzemmódválasztás gomb

■ A gomb megnyomásával kiválasztható a kívánt üzemmód.

■ A fő távirányító kijelöléséhez nyomja meg ezt a gombot.
Lásd 7. oldal, "6.5. A fő távirányító kijelölése".

22 A levegőfúvás irányának beállítógombja

Lásd 6. oldal, "6.3. A levegőfúvás irányának beállítása".

23 Termisztor

Méri a távirányító környezetében a szobahőmérsékletet.

24 Ezek gombok akkor használhatók, ha a teljes hőcserélő
egység (hővisszanyerő szellőztetés) telepítve van. (Ezek
külön rendelhető tartozékok.)

Lásd a szellőzőegység üzemeltetési kézikönyvét.

Üzemmódok

Inverteres sorozat

Hőszivattyús rendszer (RTSYQ)

1 Kültéri egység

2 Beltéri egység

3 Távirányító

4 Bemenő levegő

5 Kimenő levegő

6 Hűtőközegcső

C
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5. Működési tartomány

A rendszert az alábbi hőmérséklet- és páratartalom-tartományban
kell üzemeltetni a biztonságos és hatékony működés érdekében.

6. Üzemmód

■ Az üzemmód a telepített BS egységnek és a távirányítónak
megfelelően változhat. Lásd: 4. oldal, "3. Üzemeltetés előtti
tennivalók".

■ Az egység védelme érdekében kapcsolja be a fő tápkapcsolót 6
órával az üzemeltetés előtt. A gond nélküli rendszerindítás
érdekében ne kapcsolja le a tápfeszültséget a légkondicionálási
szezon idején.

■ Ha a fő tápkapcsolót üzem közben kikapcsolják, a működés
automatikusan újraindul, ha a tápfeszültséget újra
visszakapcsolják.

6.1. Hűtés, fűtés és ventilátor üzemmód

A rendszer kezelése (Lásd: 3. ábra)

Nyomja meg többször az üzemmódválasztás gombot, és
válassza ki a kívánt üzemmódot az alábbiakból.

Nyomja meg a ki/be gombot.

A működésjelző lámpa kigyullad, és a rendszer működésbe lép.

Beállítás (Lásd: 3. ábra)

A kívánt hőmérséklet, ventilátorsebesség és levegőfúvási irány (csak
a BRC1A51: FXC, FXF, FXH, FXK, FXA távirányító esetében)
beállításához járjon el az alábbiak szerint.

Nyomja meg a hőmérséklet-beállítás gombot, és
állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

A gomb minden megnyomásakor a hőmérséklet-
beállítás emelkedik vagy csökken 1°C-ot.

Nyomja meg a ventilátorsebesség-szabályozó gombot a kívánt
ventilátorsebesség beállításához.

Nyomja meg a levegőfúvás irányának beállítógombját.

Részleteket lásd: 6. oldal, "6.3. A levegőfúvás irányának
beállítása".

A rendszer leállítása (Lásd: 3. ábra)

Nyomja meg a ki/be gombot még egyszer.

A működésjelző lámpa kialszik, és a rendszer leáll.

MEGJEGYZÉS ■ Ne tegye a távirányítót közvetlen napfényre!
Az LCD kijelző elszíneződhet, és nem lehet
leolvasni róla az adatokat.

■ Ne húzza vagy csavarja meg a távirányító
elektromos vezetékét.
Ez a berendezés hibás működését okozhatja.

■ A távirányító gombjait nem szabad éles vagy
kemény tárggyal érinteni!
A távirányító megsérülhet vagy meghibásodhat.

■ A(z) 2. ábra egy olyan kijelzőt mutat, amelyen
minden jelzés megjelenik. Ez a valóságban nem
fordul elő.

■ 2. ábra: a távirányító felnyitott fedéllel látható.

■ A BRC1A52 távirányító (FXS, FXM, FXL, FXN
esetén) nem rendelkezik levegőterelő szárny
jelzéssel (4) és a levegőfúvás irányának
beállítógombjával (22).

HŰTÉS FŰTÉS

Kültéri hőmérséklet –5°C~43°C DB –25°C~15,5°C WB

Beltéri hőmérséklet 14°C~25°C WB 15°C~27°C DB

Beltéri páratartalom ≤80% —

MEGJEGYZÉS ■ Hűtés üzemmód:
Ha a klímaberendezés folyamatosan működik
21°C vagy alacsonyabb beltéri hőmérséklet
mellett, és a páratartalom 80% vagy magasabb,
akkor a beltéri egységben jég rakódhat le, és
vízszivárgás jelentkezhet.

■ Fűtés üzemmód:
Ha a kültéri hőmérséklet 21°C vagy magasabb, a
klímaberendezés a saját védelme érdekében
leállhat.

Hűtés üzemmód

Fűtés üzemmód

Ventilátor üzemmód

1

MEGJEGYZÉS ■ Üzemmódváltás nem hajtható végre olyan

távirányítóval, amelynek kijelzőjén " " látható
(váltás vezérlés alatt).
Az üzemmódot olyan távirányítóval lehet csak
módosítani, amelynek a kijelzőjén nem látható a

" " jelzés.

■ Ha a kijelzőn a " " (váltás vezérlés alatt)
jelzés villog, lásd: 7. oldal, "6.5. A fő távirányító
kijelölése".

MEGJEGYZÉS ■ Állítsa be a hőmérsékletet a működési
tartományon belül.

■ A hőmérséklet beállítása ventilátor
üzemmódban nem lehetséges.

MEGJEGYZÉS ■ A berendezés védelme érdekében
előfordulhat, hogy a rendszer automatikusan
vezérli a levegőfúvás sebességét.

■ A levegőfúvás sebessége magától is
megváltozhat a helyiség hőmérsékletének
függvényében, sőt a ventilátor azonnal le is
állhat. Ez nem jelent hibás működést.

■ Előfordulhat, hogy a levegőfúvás sebessége
csak késve áll az új fokozatra.
Ez nem jelent hibás működést.

MEGJEGYZÉS ■ A ventilátor a fűtés működés leállása után
még körülbelül egy percig működhet, hogy
lehűtse a beltéri egységet.

■ A berendezést a leállása után nem szabad
azonnal áramtalanítani.
A rendszernek még legalább 5 percre van
szüksége a kondenzvízszivattyú utólagos
működéséhez.
Az azonnali áramtalanítás miatt vízszivárgás
vagy valamilyen probléma jelentkezhet.

2

3

4

5
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A fűtés üzemmód magyarázata

■ Fűtés üzemmódban általában tovább tart a célhőmérséklet
elérése, mint hűtés üzemmódban.
Ajánlatos az időzítés funkció használata a bekapcsolásra.

■ Az alábbi üzemmódra vált a rendszer, hogy megelőzze a
fűtőteljesítmény csökkenését, illetve azt, hogy hideg levegő
jöjjön a berendezésből.

Jégmentesítés mód

■ Fűtés közben a kültéri egység hőcserélőjén nagyobb
mértékű a jegesedés. Ilyenkor csökken a fűtés hatásfoka,
ezért a rendszer jégmentesítési módba kapcsol.

■ A levegőfúvás sebessége lecsökken vagy leáll.

■ Ha leáll, a távirányító kijelzőjén a " " jelzés látható.

■ Ha a levegőfúvás sebessége lecsökkent vagy leállt,
körülbelül 10–15 perc múlva visszaáll a korábbi állapotra.

Melegindítás

A beltéri ventilátort a rendszer automatikusan leállítja azért,
hogy a fűtési ciklus kezdetekor ne fújjon a beltéri egység hideg

levegőt. A távirányító kijelzőjén a  jelzés látható.

■ Ha a külső hőmérséklet visszaesik, a fűtőteljesítmény csökken.
Ilyenkor a berendezés mellett egy másik fűtőkészüléket is
üzembe kell állítani. (Nyílt lánggal működő készülék
használatakor gyakran kell szellőztetni a helyiséget.)
Ne tegyen olyan készülékeket a levegő útjába vagy a
berendezés alá, amelyek nyílt tüzet okoznak.

■ Hosszabb üzemszünet után, a berendezés első bekap-
csolásakor időbe telik a helyiség felmelegítése, mivel a
berendezés meleg levegő keringetésével fűti fel a helyiséget.

■ Ha a meleg levegő felszáll a mennyezet alá, és a padló fölött
hideg van, akkor ajánlatos egy levegőkeringető rendszer
használata (beltéri ventilátor a levegő keringetésére). Ezzel
kapcsolatban a forgalmazótól kérjen információt.

6.2. Programozott szárítás üzemmód (Lásd: 4. ábra)

■ A programozott szárítás funkció elvonja a helyiségből a
nedvességet, és közben a klímaberendezés gyengén hűt, hogy
a szobahőmérséklet ne csökkenjen túl alacsonyra.

■ A mikroszámítógép automatikusan vezérli a hőmérséklet és a
ventilátorsebesség értékét, így ezeket a távirányítóval nem lehet
beállítani.

■ Ez a funkció nem áll rendelkezésre, ha a szobahőmérséklet
≤20°C.

■ Ez a funkció nem szabályozza a páratartalmat.

■ Az FXL és az FXN beltéri egység nem képes programozott
szárítás üzemmódra.

Nyomja meg többször az üzemmódválasztás gombot, és
válassza ki a  üzemmódot (programozott szárítás
üzemmód).

Nyomja meg a ki/be gombot.
A működésjelző lámpa kigyullad, és a rendszer működésbe lép.

Nyomja meg a levegőfúvás irányának beállítógombját. (Csak
FXC, FXF, FXH, FXK, FXA esetében.) Részleteket lásd:
6. oldal, "6.3. A levegőfúvás irányának beállítása".

Nyomja meg a ki/be gombot még egyszer.

A működésjelző lámpa kialszik, és a rendszer leáll.

6.3. A levegőfúvás irányának beállítása (Csak a két
levegőutas, sok levegőutas, sarok-, mennyezetre vagy falra
szerelt kivitelnél.) (Lásd: 5. ábra)

A kifújt levegő irányának kiválasztásához nyomja
meg a levegőfúvás irányának beállítógombját.
A levegőterelő szárny legyező mozgást végez
(jobbra látható), és a levegőfúvás iránya
folyamatosan változik. (Automatikus legyezés
beállítás)

A kifújt levegő kívánt irányának kiválasztásához
nyomja meg a levegőfúvás irányának
beállítógombját.
A levegőterelő szárny a legyező mozgást
abbahagyja, és a levegőfúvás iránya rögzül.
(Rögzített levegőfúvás-irány beállítás)

A levegőterelő szárny mozgása

Az alábbi körülmények között a mikroszámítógép vezérli a
levegőfúvás irányát, emiatt eltérés lehet a kijelzőn megjelenőtől.

A levegőfúvás iránya az alábbi módokon állítható be:

■ A levegőfúvás irányát a felhasználó rögzítheti.
Automatikus " " és rögzített állás " ". Lásd: 6.1. ábra és
6.2. ábra.

MEGJEGYZÉS Ha a " " (hűtés üzemmód) nem jelenik meg, lásd:
5. oldal, "6.1. Hűtés, fűtés és ventilátor üzemmód", és

állítsa át " " (hűtés üzemmódra). Ha a klíma-

berendezés beállítása nem " " (hűtés üzemmód), a

klímaberendezés nem képes átváltani " "
(programozott szárítás üzemmódra).

1

2

3

4

MEGJEGYZÉS A berendezést a leállása után nem szabad azonnal
áramtalanítani.

A rendszernek még legalább 5 percre van szüksége a
kondenzvízszivattyú utólagos működéséhez.

Az azonnali áramtalanítás miatt vízszivárgás vagy
valamilyen probléma jelentkezhet.

HŰTÉS FŰTÉS

—
• Bekapcsolás után
• Ha a szobában a hőmérséklet 

magasabb, mint a célhőmérséklet
• Jégmentesítés módban

• Amikor folyamatosan vízszintes levegőfúvási iránnyal működik
• Ha mennyezetre vagy falra szerelt kivitelnél hűtés módban a berendezést folyamatosan 

lefelé irányított levegőfúvással üzemeltetik, a mikroszámítógép átveheti a levegőfúvás 
vezérlését, és a távirányítón a jelzés is ennek megfelelően változik.

1 Két levegőutas + sok levegőutas

2 Sarok

3 Mennyezetre erősített

4 Oldalfali

MEGJEGYZÉS ■ A terelőlap mozgáshatára változtatható. Ezzel
kapcsolatban a forgalmazótól kérjen információt.
(Csak a két levegőutas, sok levegőutas, sarok-,
mennyezetre vagy falra szerelt kivitelnél.)

■ Az irányt nem tanácsos vízszintesre " "
állítani. Ellenkező esetben pára vagy por rakódhat
a mennyezetre.

1

2
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6.4. A rendszer be- és kikapcsolásának programozása 
az időszabályzóval (Lásd: 7. ábra)

■ Az időszabályzó az alábbi két módon működik.

A leállás idejének " " beprogramozása. A rendszer a
beállított idő elteltével kikapcsol.

Az elindulás idejének " " beprogramozása. A rendszer a
beállított idő elteltével bekapcsol.

■ Az időzítés legfeljebb 72 órára előre programozható.

■ Az indulási és leállási idő egyszerre is beprogramozható.

Nyomja meg többször az időzítés üzemmód ind./leáll. gombot,
és válassza ki a kívánt üzemmódot a kijelzőn. A kijelző villog.

■ A leállási időzítés beállításához " "

■ Az indulási időzítés beállításához " "

Nyomja meg az időprogramozás gombot, és állítsa be
a rendszer leállásának vagy elindulásának idejét.

A gomb minden megnyomásakor az időpont 1 órát
ugrik előre- vagy visszafelé.

Nyomja meg az időzítés be/ki gombot.

Az idő beállítása ezzel megvolt. A " " vagy " "
jelzés a villogásról átvált folyamatos világításra.

6.5. A fő távirányító kijelölése (Lásd: 9. ábra)

■ Az ábrán látható rendszer esetében (9. ábra) csak a fő
távirányítóval lehet üzemmódot választani.

■ Csak a fő távirányítóval lehet fűtés vagy hűtés üzemmódot
váltani.

■ A segéd távirányítók kijelzőjén " " jelenik meg (váltás
vezérlés alatt), és automatikusan követik a fő távirányító által
megadott üzemmódot.
A segéd távirányítókkal azonban lehetőség van programozott
szárítás üzemmódra váltani olyankor, amikor a rendszer a fő
távirányítóval beállított hűtés vagy ventilátor üzemmódban van.

A fő távirányító kijelölésének módja (Lásd: 10. ábra)

Tartsa lenyomva a fő távirányítón az üzemmódválasztás
gombot 4 másodpercig.

Az ugyanahhoz a külső vagy BS egységhez csatlakoztatott

segéd távirányítókon a  jelzés (váltás vezérlés alatt)
villogni kezd.

Nyomja meg az üzemmódválasztás gombot azon a
távirányítón, amelyet fő távirányítóként szeretne kijelölni. Ezzel
a kijelölés kész. A távirányító lesz a fő távirányító, és a
kijelzőről a  jelzés (váltás vezérlés alatt) eltűnik.

A többi távirányító kijelzőjén megjelenik a  jelzés (váltás
vezérlés alatt).

Az üzemmódváltás módja (Lásd: 10. ábra)

Nyomja meg többször az üzemmódválasztás gombot a fő
távirányítón, amelyen nem látható a " " (váltás vezérlés
alatt) jelzés, amíg a klímaberendezés a kívánt üzemmódra nem
vált.

A gomb minden megnyomására változik a kijelzés: " ", " ",

" " és " ". A többi, beállításra nem jogosult távirányító követi
a beállítást, és ezt automatikusan a kijelzőjén is visszajelzi.

6.6. Biztonsági előírások csoportos vagy két 
távirányítós vezérlésű rendszerekhez

A rendszer lehetőséget ad az egyedi vezérlés mellett (egy távirányító
1 beltéri egységet vezérel) két másik vezérlő rendszer
alkalmazására. Ellenőrizze az alábbiakat, ha az egység vezérlése a
lentiek szerinti.

■ Csoportos vezérlésű rendszer
Egy távirányító max. 16 beltéri egységet vezérel. Minden beltéri
egység beállítása megegyező.

■ Két távirányítós vezérlésű rendszer
Két távirányító vezérel egy beltéri egységet (csoportos
vezérlésnél a beltéri egységek egy csoportját). A távirányítók
külön-külön vezérlik az egységet.

7. Optimális működés

Tartsa be az alábbi előírásokat a rendszer helyes működése
érdekében.

■ Függönyökkel vagy redőnnyel meg kell akadályozni, hogy hűtés
közben közvetlen napsugárzás érje a szobát.

■ Az ablakok és az ajtók legyenek becsukva. Ha az ajtók és
ablakok nyitva vannak, akkor a szoba levegője eltávozik,
gyengítve a hűtő- vagy fűtőhatást.

■ Ne helyezzen másik fűtőberendezést közvetlenül a beltéri
egység alá.
Ellenkező esetben a hőtől deformálódhat.

■ Ne tegyen semmilyen tárgyat a levegő bemenete vagy kimenete
elé. Ez a hatásfokot csökkenti, vagy a működés leállását
okozhatja.

■ A hőmérséklet beállítása legyen kellemes. A túlzott fűtés vagy
hűtés kerülendő.

■ Gyakran szellőztessen.
Hosszabb használat után különösen fontos a szellőztetés.

■ Ha a kijelzőn a  jel (levegőszűrő tisztítása esedékes)
jelenik meg, hívjon egy képesített szerelőt, hogy tisztítsa meg a
szűrőket. (Lásd a beltéri egység kézikönyvében a
"Karbantartás" fejezetet.)

■ A beltéri egység és a távirányító legalább 1 méterre legyen a
televíziótól, rádiótól és hasonló készülékektől.
Ellenkező esetben vételi zavarokat vagy torz képet okozhat.

■ Ha a légkondicionálót hosszabb ideig nem használja, akkor
kapcsolja ki a készülék tápkapcsolóját. Ha a kapcsoló be van
kapcsolva, akkor a berendezés áramot vesz fel. Újraindításkor a
zavartalan üzemelés érdekében kapcsolja be a fő tápkapcsolót
6 órával az üzemeltetés előtt. (Lásd a beltéri egység
kézikönyvében a "Karbantartás" fejezetet.)

MEGJEGYZÉS ■ Ha a be- és kikapcsolási időt egyszerre szeretné
állítani, akkor ismételje meg a fenti eljárást a(z)
" " lépéstől a(z) " " lépésig még
egyszer.

■ A beprogramozás után a kijelző a fennmaradó
időt mutatja.

■ Ha törölni akarja az időzítést, nyomja meg az
időzítés be/ki gombot még egyszer. A kijelző
törlődik.
Példa: (Lásd: 8. ábra)
Ha az időszabályzó úgy van beprogramozva,
hogy a rendszer 3 óra elteltével leálljon, és 4 óra
múlva elinduljon, akkor a rendszer 3 óra elteltével
leáll, és 1 órával később a rendszer újra elindul.

1 Kültéri egység

2 Beltéri egység

3 Távirányító

4 Az egyik távirányító lesz a fő távirányító.

1

2

3

1 3

1

MEGJEGYZÉS Keresse meg a forgalmazót, ha csoportos vagy két
távirányítós vezérlésre szeretne átállni, illetve azok
beállításával kapcsolatban.

2

3
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■ Mindig állítsa be a kívánt levegőfúvási irányt.
A hideg levegő a padló fölött, a meleg levegő a mennyezet alatt
gyűlik fel.
Hűtés és szárítás üzemmódban állítsa a levegőfúvási irányt
vízszintesre, fűtés üzemmódban pedig lefelé. A kiáramló levegő
útjában ne legyen senki.

■ Időbe telik, hogy a szoba hőmérséklete elérje a
célhőmérsékletet.
Ajánlatos az időzítés funkció használata a berendezés
bekapcsolására.

8. Karbantartás

8.1. A szezon kezdetén

Ellenőrzés

■ Szabad az áramlás a beltéri levegőbemenetnél és -kimenetnél?
Távolítson el minden torlaszt.

■ Kapcsolja be a szivattyút, és ellenőrizze, hogy kering-e a víz.
(Álló vízkör melletti üzemeltetés a berendezést károsíthatja.)

Tisztítás külsőleg

■ A tisztítással kapcsolatban lásd a beltéri egységhez mellékelt
üzemeltetési kézikönyvet.

Kapcsolja be a berendezést

■ A bekapcsolás után, megjelennek a távirányító kijelzőjén a
jelzések.
(A berendezést a védelme érdekében legalább 6 órával az
üzemeltetés előtt helyezze áram alá.) Így a rendszer
zökkenőmentesen indulhat.)

8.2. A szezon végén

Napos, száraz időben körülbelül fél napig járassa a rendszert
ventilátor üzemmódban, hogy alaposan kiszáradjon az egység
belseje.

■ A ventilátor móddal kapcsolatos részleteket lásd: 5. oldal,
"6. Üzemmód".

Áramtalanítsa a berendezést

■ Az áramtalanítás után eltűnnek a távirányító kijelzőjéről a
jelzések.

■ Ha a berendezés tápfeszültség alatt van, akkor fogyaszt néhány
watt áramot.
Energiatakarékossági célból kapcsolja ki a berendezést.

Tisztítás külsőleg

■ A tisztítással kapcsolatban lásd a beltéri egységhez mellékelt
üzemeltetési kézikönyvet.

9. Az alábbi jelenségek nem jelzik a 
légkondicionáló meghibásodását

1. jelenség: A rendszer nem működik

■ A klímaberendezés nem indul el azonnal, ha a leállítás után
újraindítják, vagy ha az üzemmód változik az üzemmód-
beállítás után.
Ha a működésjelző lámpa világít, a rendszer rendesen működik.
A berendezés túlterhelésének megelőzése érdekében a
klímaberendezés 5 percet vár a bekapcsolás után, ha
kikapcsolás után azonnal bekapcsolják.

■ Ha a távirányítón a "központi vezérlés" jelzés látható, és
megnyomják az üzemmódválasztás gombot, akkor a kijelző
néhány másodpercig villog.
Így jelzi, hogy a berendezést éppen a központi egység vezérli.
A villogás mutatja, hogy a távirányítót most nem lehet használni.

■ A rendszer nem indul el azonnal áram alá helyezés után.
Kb. 1 percbe telik, amíg a mikroszámítógép üzemkésszé válik.

2. jelenség: A rendszer néha leáll

■ A távirányítón az "U4" vagy "U5" jelzés jelenik meg, és a
berendezés leáll, de néhány perc múlva újraindul.
Ennek az oka az, hogy a távvezérlés egy másik elektromos
berendezés zaját érzékelte, és nem a klímaberendezés jeleit, ez
megzavarja a berendezések kommunikációját, és azok leállnak.
A zaj megszűnésével a működés magától helyreáll.

3. jelenség: A hűtés/fűtés nem váltható

■ Ha a kijelzőn a " " (váltás vezérlés alatt) jelzés villog.
Azt jelzi, hogy az egy segéd távirányító.
Lásd 7. oldal, "A fő távirányító kijelölése".

■ Ha a hűtés/fűtés szelektor kapcsoló megtalálható, és a kijelzőn
a " " jelzés látható (váltás vezérlés alatt).
Ez azt jelzi, hogy a hűtés/fűtés váltást a hűtés/fűtés szelektor
vezérli. A forgalmazótól kérdezze meg, hogy a távirányítón hol
található a kapcsoló.

4. jelenség: Ventilátor üzemmód lehetséges, de a hűtés és a fűtés nem 
működik

■ Bekapcsolás után közvetlenül.
A mikroszámítógép felkészül a működésre. Várjon 10 percet.

5. jelenség: A ventilátorsebesség nem a beállításnak megfelelő

■ Ha a szobahőmérséklet fűtés üzemmódban eléri a
célhőmérsékletet, a kültéri egység kikapcsol, és a beltéri egység
ventilátorsebessége lecsökken.
Ez azért van így, hogy a hideg levegő ne érje közvetlenül a
helyiségben tartózkodókat.
A ventilátorsebesség gombbal nem állítható egészen addig,
ameddig valamelyik beltéri egység még fűtés üzemmódban van.

6. jelenség: A levegőfúvás iránya nem a beállításnak megfelelő

■ A levegőfúvás iránya nem egyezik meg a távirányítón kijelzett
iránnyal. A legyező levegőfúvás nem működik.
Ennek az oka az, hogy az egység vezérlését átvette a
mikroszámítógép. Lásd 6. oldal, "6.3. A levegőfúvás irányának
beállítása".

7. jelenség: Az egyik egységből fehér köd gomolyog

7.1. jelenség: Beltéri egység

■ Ha a páratartalom magas hűtés közben
Ha egy beltéri egység belseje nagymértékben szennyezett,
akkor a hőmérséklet eloszlása a szobában egyenetlenné válik.
Ilyenkor ki kell tisztítani a beltéri egység belsejét. A forgal-
mazótól kérjen információt a tisztítással kapcsolatban. Ezt csak
egy szakember tudja elvégezni.

TUDNIVALÓK

■ Ne érintse meg a kültéri vagy a beltéri egység
levegőbemenetét vagy alumínium bordáit.
Az érintésük sérüléseket okozhat.

■ Ne mossa a kültéri vagy beltéri egységeket vízzel!
Ellenkező esetben áramütés vagy tűz lehet a
következmény.

■ A levegőszűrő tisztításakor vagy ellenőrzésekor
óvatosan kell eljárni.
Ha a létra inog, akkor leeshet róla vagy feldőlhet vele,
ami sérülést okozhat.

■ Tisztítás előtt állítsa le a működést, és kapcsolja ki a
főkapcsolót.
Ez áramütést vagy sérülést okozhat.

■ A klímaberendezés tisztításával kapcsolatban kérjen
tanácsot az üzembe helyezést végző cégtől.
A szakszerűtlenül végzett tisztítás miatt
megsérülhetnek műanyag alkatrészek és
vízszivárgás vagy áramütés keletkezhet.
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VRVIII-C rendszerű klímaberendezés

4PW46384-1

Üzemeltetési kézikönyv

8



 

■ Közvetlenül a hűtés leállásakor, és ha a helyiség hőmérséklete
és páratartalma alacsony
Ilyenkor a meleg hűtőközeggáz visszaáramlik a beltéri
egységbe, és gőz keletkezik.

7.2. jelenség: Kültéri egység

■ Ha a rendszer fűtés módra kapcsol jégmentesítés mód után.
A jégmentesítés során keletkező nedvesség elpárolog és
távozik.

8. jelenség: A klímaberendezések hangja

8.1. jelenség: Beltéri egység

■ Zümmögő hang hallható közvetlenül áram alá helyezés után.
A beltéri egységben az elektronikus szabályozószelep működni
kezd, és ez adja a hangot. A zaj egy percen belül lehalkul.

■ Folyamatos mély surranó hang hallható, ha a rendszer hűtés
üzemmódban van, vagy leálláskor.
A zajt a kondenzvízszivattyú kelti (külön rendelhető tartozék).

■ Nyikorgó hang hallható, ha a rendszer üzemel, vagy a leállása
után.
A hőmérsékletváltozással táguló vagy összehúzódó műanyag
alkatrészek okozzák a hangot.

■ Mély hörgő vagy korgó hang hallható a beltéri egység
leállásakor.
A zajt a többi beltéri egység működése kelti. Azért, hogy ne
maradjon olaj vagy hűtőközeg a rendszerben, egy kevés
hűtőközeg áramlásban marad.

8.2. jelenség: Külső egység

■ A berendezés által keltett hang magassága megváltozik.
A jelenséget a frekvencia változása okozza.

8.3. jelenség: Beltéri egység, külső egység

■ Folyamatos mély sustorgás hallható, ha a rendszer hűtés vagy
jégmentesítés módban van.
Ez a hűtőközeggáz hangja, ahogy a beltéri és a kültéri
egységben áramlik.

■ Sustorgó hang hallható, ha a rendszer bekapcsol, vagy
közvetlenül a működés vagy a jégmentesítés leállása után.
Ez a zaj a hűtőközeg áramlásának változásakor vagy
megállásakor keletkezik.

9. jelenség: A berendezésből por száll ki

■ Akkor fordul elő, ha a berendezést hosszabb üzemszünet után
bekapcsolják.
Ilyenkor a beltéri egységbe bekerült por távozik.

10. jelenség: Az egység kellemetlen szagot áraszt

■ Az egység beveheti a szoba, a bútorok, a cigarettafüst stb.
szagát, azután kibocsátja.

11. jelenség: A kültéri egység ventilátora nem működik

■ A rendszer egyébként működik.
A ventilátor sebessége a rendszer optimális működése
érdekében van vezérelve.

12. jelenség: A kijelzőn ez látható: " "

■ Ez közvetlenül a fő tápkapcsoló bekapcsolása után fordul elő,
és azt jelzi, hogy a távirányító üzemkész. Az állapot kb. egy
percig tart.

13. jelenség: A külső egység kompresszora vagy ventilátora nem áll le

■ Ennek az a célja, hogy megelőzze, hogy olaj vagy hűtőközeg
maradjon a kompresszorban. A berendezés 5-10 percen belül
leáll.

14. jelenség: A kültéri egység belseje meleg, még akkor is, ha már leállt

■ Ez azért van, mert a forgattyúházfűtés melegen tartja a
kompresszort, hogy simán induljon.

15. jelenség: Meleg levegő érezhető, ha a beltéri egység leáll

■ Egy rendszerhez több különböző beltéri egység tartozik. Ha a
többi egység még működik, valamennyi hűtőközeg még átfolyik
az egységen.

16. jelenség: A hűtőteljesítmény gyenge

■ Programozott szárítás üzemmód.
A programozott szárítás üzemmód a szobahőmérsékletet csak a
legszükségesebb mértékben csökkenti. Lásd 6. oldal,
"6.2. Programozott szárítás üzemmód".

10. Hibaelhárítás

Ha az alábbi zavarok jelentkeznek, járjon el a következők szerint, és
értesítse a szervizt.

■ Ha egy biztonsági eszköz, pl. biztosíték, megszakító, vagy
földzárlat-megszakító gyakran aktiválódik.
Teendő: Kapcsolja ki a tápkapcsolót.

■ Ha a BE/KI kapcsoló nem működik rendesen.
Teendő: Kapcsolja ki a tápkapcsolót.

■ Ha víz szivárog az egységből.
Teendő: Állítsa le a működést.

■ Az üzemmód kapcsoló nem jól működik.
Kapcsolja ki a berendezést.

■ Ha a kijelzőn a  jelzés, az egység száma és a
működésjelző lámpa villog, és megjelenik egy hibakód. (Lásd:
11. ábra)

Teendő: Értesítse a szervizt, és mondja be a hibakódot.
Ha a rendszer valamilyen hiba miatt leáll, biztonsági
üzemmódban még tovább működhet a berendezés néhány órán
át, de ilyenkor feltétlenül értesíteni kell a szervizt.

Ha a fent említett esetek kivételével a rendszer nem működik
megfelelően, és a fent említettek ki vannak zárva, akkor az alábbi
leírást követve vizsgálja meg a rendszert.

Ha a fentiek ellenőrzése után sem lehet önerőből megoldani a
problémát, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

Írja le neki a tüneteket, és mondja be a klímaberendezés teljes
modellnevét (a garanciakártyáról olvassa le).

1 Ha a rendszer egyáltalán nem működik.

■ Ellenőrizze, hogy nincs-e áramkimaradás.
Várja meg, hogy újra legyen áram. Ha működés közben lép fel
áramszünet, akkor a rendszer az áramellátás helyreállása után
automatikusan újraindul.

■ Ellenőrizze, hogy nem égett-e ki biztosíték
Kapcsolja ki a berendezést.

■ Ellenőrizze, hogy nem oldott-e ki a megszakító.
A rendszer feszültség alá helyezésekor a főkapcsolónak
kikapcsolt állásban kell lennie.
A rendszer feszültség alá helyezésekor a főkapcsolónak nem
átkapcsolt állásban kell lennie. (Forduljon a forgalmazóhoz.)

FIGYELMEZTETÉS

Ha bármi gyanúsat észlel (pl. égett szagot), azonnal
állítsa le a berendezést és áramtalanítsa.

Ha ilyen körülmények között tovább üzemeltetik a
berendezést, akkor meghibásodhat, illetve áramütést vagy
tüzet okozhat.

Forduljon a forgalmazóhoz.

1 "Felülvizsgálat" jelzés

2 A hibás működésű beltéri egység száma

3 Működésjelző lámpa

4 Hibakód
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RTSYQ10~20PY1
VRVIII-C rendszerű klímaberendezés
4PW46384-1

Üzemeltetési kézikönyv

9



 

2 Ha hibátlan működés után a rendszer egyszer csak leáll.

■ Ellenőrizze, hogy a beltéri egység levegőbemenetét vagy
-kimenetét nem zárja-e le akadály. Távolítsa el az akadályt,
hogy a szellőzés jó legyen.

■ Ellenőrizze, hogy a távirányítón nem jelent-e meg a " " jel
(levegőszűrő tisztítása esedékes). (Olvassa el a beltéri egység
kézikönyvében a "Karbantartás" fejezetet, és tisztítsa meg a
levegőszűrőt.)

3 Ha a rendszer működik, de a hűtés vagy fűtés nem kielégítő.

■ Ellenőrizze, hogy a beltéri egység levegőbemenetét vagy -
kimenetét nem zárja-e le akadály. Távolítsa el az akadályt, hogy
a szellőzés jó legyen.

■ Ellenőrizze, hogy a távirányítón nem jelent-e meg a " " jel
(levegőszűrő tisztítása esedékes). (Olvassa el a beltéri egység
kézikönyvében a "Karbantartás" fejezetet, és tisztítsa meg a
levegőszűrőt.)

■ Ellenőrizze a hőmérséklet beállítását. Lásd 5. oldal,
"6. Üzemmód".

■ Ellenőrizze a ventilátorsebesség beállítást a távirányítón. Lásd
5. oldal, "6. Üzemmód".

■ Ellenőrizze, hogy a levegőfúvás szöge megfelelő-e. Lásd
5. oldal, "6. Üzemmód".

■ Ellenőrizze, hogy nincsenek-e nyitott ajtók vagy ablakok. Csukja
be az ajtókat vagy ablakokat, hogy ne jöjjön be a kinti levegő.

■ Ellenőrizze, hogy nem tartózkodnak-e túl sokan a szobában
hűtés közben.

■ Ellenőrizze, hogy nincs-e a szobában hűtés üzemmód közben
nagy hőtermelés.

■ Ellenőrizze, hogy nem jut-e közvetlen napsugár a szobába.
Használjon függönyt vagy redőnyöket.

■ Ellenőrizze, hogy a levegőfúvás szöge megfelelő-e. Lásd
5. oldal, "6. Üzemmód".

11. Értékesítés utáni szerviz és garancia

11.1. Értékesítés utáni szerviz

■ Ha a szervizhez fordul, a következő információkat fogják kérni:
• A klímaberendezés modellneve és termékszáma: olvassa le a

garanciakártyáról.

• A vásárlás és az üzembe helyezés időpontja: olvassa le a
garanciakártyáról.

• Meghibásodás esetén: mondja el a szerviz munkatársának a
részleteket (azt is, hogy milyen hibakód látható a távirányítón).

• Név, cím, telefonszám

■ Ha a garanciaidő lejárt, javítást kell rendelni.
Forduljon a forgalmazóhoz. Ha javításra van szükség, ezt a
forgalmazótól megrendelheti.

■ Az alapvető alkatrészek szavatossági ideje
Ha egy bizonyos klímaberendezés-típus gyártása megszűnik,
attól számítva legalább 9 évig biztosított az alapvető
alkatrészekkel való ellátás. Az alapvető alkatrészek a
klímaberendezés üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen
alkatrészeket jelentik.

■ Karbantartásra és felülvizsgálatra vonatkozó előírások
Évek alatt a használat során a rendszerben óhatatlanul
felgyülemlik a por, és ez valamennyire lerontja a teljesítményt.
Mivel a berendezések szétszerelése és a belsejük megtisztítása
műszaki gyakorlatot igényel, javasoljuk, hogy a szokásos
karbantartási műveletek elvégeztetésén túl kössön karbantartási
és felülvizsgálati szerződést.

■ Ajánlott felülvizsgálati és karbantartási periódus

A(z) 1. táblázat a következő használati körülményeket
feltételezi.

1. Szokásos használat, a berendezés gyakori elindítása és
leállítása nélkül. (Egyes modellek esetében ajánlatos maximum
6 alkalommal elindítani és leállítani a készüléket óránként.)

2. A berendezés feltételezett üzemideje 10 óra/nap és 2 500 óra/
év.

1. táblázat "Felülvizsgálati periódus" és "Karbantartási periódus"
jegyzék

FIGYELMEZTETÉS

■ Ne próbálja meg a klímaberendezést saját maga
átalakítani, szétszerelni, áthelyezni vagy felújítani.
Ez szivárgást, áramütést vagy tüzet okozhatna.
Forduljon a forgalmazóhoz.

■ Hűtőközeg-szivárgás esetén tilos nyílt lángot
használni!
Bár a hűtőközeg-szivárgás nagyon ritka, mérgező gáz
keletkezhet, ha a hűtőközeggáz a helyiség
levegőjébe kerül, majd hőforrással érintkezik, például
hősugárzóval, tűzhellyel vagy főzőlappal stb.
A berendezést a hűtőközeg-szivárgás után csak
akkor szabad bekapcsolni, ha a szerelő igazolta, hogy
a javítás készen van és a berendezés újra
használható.

■ Ne próbálja meg a berendezést saját maga
áthelyezni.
A szakszerűtlen üzembe helyezés szivárgást,
áramütést vagy tüzet okozhat.
Forduljon a forgalmazóhoz.

1

2

4
3

5

1 Főkapcsoló

2 BE

3 Kapcsoló

4 Átkapcsolt állás

5 KI

MEGJEGYZÉS A karbantartási periódus és a garancia időtartama
nem esik egybe.

Alkatrész
Felülvizsgálati 

periódus
Karbantartási periódus 
(csere és/vagy javítás)

Kompresszor

1 év

20 000 óraElektromos motor 
(ventilátor, 
huzatszabályzó stb.)

PCB-panel 25 000 óra

Hőcserélő 5 év

Szenzor (termisztor stb.) 5 év

Távirányító és kapcsolók 25 000 óra

Kondenzvízteknő 8 év

Szabályozószelep 20 000 óra

Elektromágneses szelep 20 000 óra

Ventilátor Kültéri: 10 év
Beltéri: 13 év
RTSYQ10~20PY1
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■ A fogyóalkatrészek ajánlott csereperiódusa

A csereperiódus és a garancia időtartama nem esik egybe.

2. táblázat "Csereperiódus" jegyzék

Ezzel kapcsolatban a forgalmazótól kérjen információt.

■ A berendezés áthelyezése vagy feleslegessé válása esetén
• Ha a rendszert át kell helyezni, forduljon a forgalmazóhoz. A

berendezések áthelyezése műszaki gyakorlatot igényel.

• A berendezésben fluor-szénhidrogén található.
Ha a berendezésre már nincs szükség, forduljon a
forgalmazóhoz. Törvény írja elő, hogy a hűtőközeget hogyan kell
begyűjteni, szállítani és ártalmatlanítani (a fluor-klór-
szénhidrogén tartalmú üzemen kívül helyezett berendezésekre
vonatkozóan).

■ Kit kell hívni?
Az értékesítés utáni szolgáltatásokról érdeklődjön a
forgalmazónál.

■ A garancia időtartama:
A termékhez egy garanciakártya tartozik.
A garanciakártyát a forgalmazó tölti ki, és átadja a vásárlónak. A
vásárlónak ellenőriznie kell, hogy a kártyára felvezetett adatok
helyesek-e, és a kártyát meg kell őriznie.
A garancia időtartama: az üzembe helyezéstől számítva egy év.
A részleteket lásd a garanciakártyán.
Ha a garanciaidő alatt válik szükségessé a klímaberendezés
javítása, akkor forduljon a forgalmazóhoz és mutassa be a
garanciakártyát. Ha nincs meg a garanciakártya, akkor a
javításért fizetni kell, hiába nem járt még le a berendezésre
vonatkozó garancia.

MEGJEGYZÉS 1. A(z) 1. táblázat a fő alkatrészeket tartalmazza.
Lásd a karbantartási és felülvizsgálati szerződést a
részletekért.

2. A karbantartási periódus adja meg, hogy milyen
időközönként kell a karbantartási feladatokat
elvégezni annak érdekében, hogy a
klímaberendezés a lehető legkevesebb
üzemszünettel működjön és sokáig üzemképes
maradjon.
Az ajánlott periódusok segítséget nyújtanak a
karbantartás megtervezésében is (karbantartási és
felülvizsgálati költségek finanszírozása stb.)
A karbantartási és felülvizsgálati szerződésben
szerepelhet rövidebb felülvizsgálati és karbantartási
periódus, mint az itt megadott.

3. A karbantartási periódust és a csereperiódust le kell
rövidíteni, ha a klímaberendezés nehéz üzemi
feltételek között (pl. a klímaberendezés szinte szünet
nélkül működik, vagy gyakran indul el és áll le), illetve
nehéz környezeti feltételek között (pl. magas
környezeti hőmérséklet és nagy páratartalom mellett)
működik.

Alkatrész
Felülvizsgálati 

periódus Csereperiódus

Levegőszűrő

1 év

5 év

Nagy hatásfokú szűrő 
(külön rendelhető) 1 év

Biztosíték 10 év

Forgattyúházfűtés 8 év

MEGJEGYZÉS 1. A(z) 2. táblázat a fő alkatrészeket tartalmazza.
Lásd a karbantartási és felülvizsgálati szerződést a
részletekért.

2. A karbantartási periódus adja meg, hogy milyen
időközönként kell a karbantartási feladatokat
elvégezni annak érdekében, hogy a
klímaberendezés a lehető legkevesebb
üzemszünettel működjön és sokáig üzemképes
maradjon.
Az ajánlott periódusok segítséget nyújtanak a
karbantartás megtervezésében is (karbantartási és
felülvizsgálati költségek finanszírozása stb.)

MEGJEGYZÉS A garancia nem feltétlenül vonatkozik olyan károkra,
amelyek abból adódnak, hogy nem a forgalmazó
bontotta meg a berendezést tisztítás céljából.
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