
TÁVSZABÁLYZÓ
R51ME típushoz

Kezelési útmutató

Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót
Elolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.
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A távszabályzó kb. 8 méter maximális távolságról
vezérli a beltéri egységet, ha annak infra vevőjére céloz.
Egy csipogás jelzi a sikeres vételt.

A távszabályzó elhelyezése

8m

FIGYELEM

Győződjön meg arról, hogy a távszabályzó és a beltéri egység
között nincs olyan akadály, ami az optikai rálátást gátolja.
A távszabályzót óvja attól, hogy folyadék kerüljön bele, 
közvetlen napsütés vagy sugárzó hő érje.
Ne hagyja, hogy a beltéri egység infra vevőjét. 
közvetlen napsütés érje, mert ilyenkor hibás működés fordulhat elő.
Függönnyel árnyékolja a helyiséget.
Ha más berendezés is reagál a légkondicionáló távszabályzójára,
azt helyezze át.

A távszabályzóba 2 db AAA típusú alkáli 
elemet tegyen.

(1) Az elemek behelyezéséhez tolja el az elemtartó fedelét
(2) Helyezze be az elemeket, közben ügyeljen

a (+és -) jelzésekre, majd tegye vissza a fedelet.
(3) Az elemek cseréjéhez a fenti módszert 

kövesse.

Ha az elemeket eltávolítja,
a távszabályzó minden Ön által programozott.
beállítást elveszít és a gyárilag
beállított értékekre áll vissza.

MEGJ:

Az elemek behelyezése, cseréje

.

A távszabályzó kezelése
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Ha új elemet használ, kb. 11méterHatótávolság

-5C –tól 60C-igKörnyezeti hőmérséklet

2 VLegalacsonyabb fesz.

3V AAA típusú szárazelem 2 db.Üzemi feszültség

R51M/(C)E, R51M/BG(C)E, RG51M2/(C)E,Modell

Szolgáltatások

1. Üzemmódok: automata=> hûtés=> párátlanítás=> fûtés=> ventilátor. 

2. 24 órás időzítés beállítás

3. Beltéri h őmérséklet beállítás 17
o
C-tól 30

o
C-ig

4 LCD kijelző

A távszabályzó gombjai

A Távszabályzó adatai
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1  Le nyíl

2 Fel nyíl

3 Üzemmód választó gomb

4 Legyezés gomb 

5 Alapállapot gomb (süllyesztett)

6 Légáram iránya gomb

7 LED kijelző be/ki kapcsoló gomb

8 Ventilátor sebesség gomb

9 Be/ ki kapcsoló gomb

10 Bekapcsolási időzítés gomb

11 Elalvás gomb

12 Kikapcsolási időzítés gomb

13 Billentyűzet zárolás gomb (süllyesztett)

14 Turbó gomb

15 Kövess gomb (csak néhány modellnél)

 

Megj: az Ön távszabályzóján
néhány gomb, melyek parancsát
a beltéri egység nem hajtaná végre,
hiányozhat.  Ez nem hiba.
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1. TEMP gomb: megnyomásával csökkentheti a beállított
hőmérsékletet.

2. TEMP gomb: a megnyomásával növelheti a beállított
hőmérsékletet.

3. MODE gomb: a gomb többszöri megnyomásával tudjuk kiválasztani a
kívánt üzemmódot az alábbi sorrendben:
AUTO=>HŰTÉS=>PÁRÁTLANÍTÁS=>FŰTÉS=>VENTILÁTOR
Megjegyzés: a fűtés üzemmód csak hűtő-fűtő modelleknél aktív.

4. SWING (legyezés) gomb: egyszer rövid időre nyomja meg a gombot, a
vízszintes  zsalu mozgatásához. A gomb minden megnyomásakor kb. 
6 fokot mozdul a zsalu. Ha legalább 2 másodpercig nyomja a gombot,
beindul a legyezés. A gomb újbóli megnyomására leáll. Hűtés és fűtés
üzemmódokban a zsaluk az üzemmódhoz legkedvezőbb beállítási
szöget veszik fel.

5. RESET (alapbeállítás): a gomb megnyomásával a gyári 
alapbeállításokra lehet visszaállítani a  távszabályzót.

6. DIRECTION (légáram iránya): a gomb megnyomásával a zsalu
állásszöge 6o-ot változik.

7. LED DISPLAY A beltéri egység LED kijelzõjét kapcsolja ki/be.
8. FAN SPED (ventilátor sebesség): ezzel a gombbal tudjuk állítani a 

ventilátor sebességet.
Többszöri magnyomásra az alábbiak szerint változik a beállítás: 
AUTOMATA => ALACSONY => KÖZEPES => MAGAS

9. ON OFF (BE/KI) gomb a készülék be/ki kapcsolását végzi.



TIMER OFF gomb: Nyomja meg ezt a gombot az automata 
kikapcsolás beállításához. A gomb minden megnyomása 30 perccel
növeli a beállított értéket 10 óra alatt. Ha elérte a 10 órát, utána
minden gombnyomás 1 órával növeli a beállított értéket.
Az automata kikapcsolás kiiktatásához addig állítsa az időzítést
amig a kijelző 0.0.értéket mutat.

Follow Me gomb: (opció) ha ez a funkció aktív, a távszabályzó által
mért hõmérsékletet veszi figyelembe a készülék.

TURBO gomb: Ezzel a gombbal tudja bekapcsolni a TURBO
funkciót, ami intenzív fűtést tesz lehetővé  (FŰTÉS üzemmódban)
vagy intenzív hűtést (HŰTÉS üzemmódban). A gomb újbóli megnyomásával
kikapcsolhatja a TURBO funkciót.
Megjegyzés: A TURBO funkció fél óra után automatikusan 

kikapcsol, és a készülék visszatér az eredetileg
beállított normál üzemmódba.
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TIMER ON gomb: Nyomja meg ezt a gombot az automata 
bekapcsolás beállításához. A gomb minden megnyomása 30 perccel
növeli a beállított értéket 10 óra alatt. Ha elérte a 10 órát, utána
minden gombnyomás 1 órával növeli a beállított értéket.
Az automata bekapcsolás kiiktatásához addig állítsa az időzítést
amig a kijelző 0.0. értéket mutat.

MEGJEGYZÉS: Ha a klíma SLEEPüzemmódban van, bármilyen
gomb megnyomása törli a SLEEP üzemmódot.

SLEEP gomb: Az energia takarékos elalvás üzemmód 
bekapcsolásához nyomja meg ezt a gombot. A gomb újbóli meg-
nyomásával kikapcsolhatja ezt a funkciót. A SLEEP funkció hűtés,
fűtés és automata üzemmódban elérhető.
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minden beállítást zárol és a távszabályzó nem fogad el
a LOCK-on kívül semmilyen más parancsot. A zárolás 

TIMER ON OFF

SET TEMPERATURE

TRANSMISSION (adás kijelző): Ez a kijelző villan 

Hőmérséklet + időzítés kijelző

VENT. SEBESSÉG kijelző

ÜZEMMÓD kijelző

KI/BE kijelző

egyet, ha a távszabályzó jelet ad a beltéri egység felé.

Az aktuális üzemmódot jelzi beleértve az AUTOMATA,
HŰTÉS, PÁRÁTLANÍTÁS, FŰTÉS (csak hőszivattyús
modelleknél) és VENTILÁTOR.

A hőmérséklet beállítás lehet 17 C (62 F) től
30 C(88 F)-ig. Vagy az időzítés  (0-24h) kijelzés látható.
Ventilátor üzemmódban semmit sem jelez.

O O

O O

Ez akkor jelenik meg, ha a légkondicionáló
be van kapcsolva.

A választott vent. sebességet mutatja: AUTO, MED,

semmit nem jelez. Ha AUTO vagy DRY üzemmódot 
a kijelző semmit sem jelez.

HIGH és LOW. Ha automata vent. sebességet állított be,

A kijelzőnek ez az ikonja mutatja az időzítő
állapotát. Ha csak a bekapcsolási késleltetés van beállítva
akkor TIMER ON. Ha csak a kikapcsolási késleltetés van beállítva
akkor TIMER OFF. Ha mindkét késleltetés be van állítva akkor
TIMER ON-OFF felirat látszik, ami azt jelenti, hogy
a ki és bekapcsolási időzítés is be van állítva.

LOCK kijelzést lát, ha megnyomja a LOCK gombot.  
Nyomja meg ismét a LOCK gombot és a kijelzés eltűnik.

ÜZEMMÓD (ventilátor mód)

IDŐZÍTÉS kijelző

ZÁR kijelző

A kijelző ikonjai

oz



A készüléket importálja: Planning & Trading Kft.
 

Kezelési útmutató

R51/ BGE és R51/ BGCE-
                  Típusú távszabályzókhoz

MPAUO-CLD-RYHC-FDNP-ILH-GDHNPAWSU/-LDH-ASH-NLUKSBSLUYHV
• YAWY-HYAK-BPSW-LUYH€W-FAUDA -NAHYID  C-‚YILHY-DWSU/--
CLDH-ASH-NLUKSBSLUYHV




