
Köszönjük, hogy megvásárolta HISENSE készülékünket.       

Kérjük, gondosan olvassa el ezt a kezelési útmutatót, hogy helyes 

kezeléssel hosszú ideig hibátlanul üzemeltethesse a berendezést. 
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Biztonsági előírások
Az egység rendeltetésszerű használata érdekében, kérjük, telepítés előtt olvassa el ezt a      
kezelési útmutatót.
Ne hagyja, hogy levegő kerüljön be a hűtőrendszerbe, ill. a hűtőközegbe, amikor a 
klímaberendezés megy.
Kösse be a földelő vezetéket.
Gondosan ellenőrizze a csatlakoztatott kábeleket és a fúvókat, mielőtt a készüléket 
elektromos áram alá helyezi.
Kell, hogy legyen egy levegőszabályzó kapcsoló a készülékhez.
A beüzemeltetés után a fogyasztó köteles megfelelő módon használni a légkondicionáló 
berendezést (elvégezve az esetleges karbantartást), és biztosítani a készülék működési 
feltételeit, úgy ahogyan ebben a kezelési útmutatóban szerepel.
A beltéri egység biztosítéka: 3.15A 250V. 
A 9k, 12k, 18k modellekhez a kültéri egység biztosítéka: 20A 250V. 
A 24k, 30k, 24k* és a 30k* modellekhez a kültéri egységnél ez az érték: 32A 250V.

  

  
 
 

  Vigyázzon gyermekére, hogy az véletlenül se játsszon a készülékkel!

 

Amennyiben a tápkábel megsérül, feltételnül cseréltesse le a gyártóval, ill. a hivatalos 
márkaszervíz képzett szakembereivel, hogy elkerülhesse a veszély kockázatát.
A távirányító elemeit lemerülésük után hasznosítsa újra, ill. az ártalmatlanított elemeket 
helyezze el az erre a célra fenntartott kommunális hulladékgyűjtőkbe.

Lépjen kapcsolatba kereskedőjével, ha ki- és vissza kell szerelni a berendezést. Áramütés és 
tűz fordulhat elő, ha házilagosan, rosszul szereli ki és helyezi vissza a berendezést. 
A készüléket megszakító eszközzel is el kell látni, hogy az azonnal lekapcsolhatóvá válljon, 
amennyiben túlfeszültség, vagy bármilyen jellegű veszély keletkezik.
Amennyiben a berendezés bármely része megsérül, feltételnül cseréltesse le azt a gyártóval, 
ill. a hivatalos márkaszervíz képzett szakembereivel, hogy elkerülhesse a veszély kockázatát.

A készüléket kizárólag csak szakember szerelheti fel, ill. távolíthatja el. A felszerelési 
folyamat során ügyelni kell arra, hogy a hálozatba való bekötés a nemzetközi 
szabályoknak megfelelő módon történjen. 

FIGYELEM: Kerülje el az áramütés veszélyét, mely sérülést, vagy halált okozhat. 
Áramtalanítsa a készüléket, mielőtt karbantartási folyamatokba kezd.
A kültéri, ill. a beltéri egységet összekötő csőnek a hossza rövidebbnek kell lennie, mint 5 
méter. Ha ez több az ajánlott hossznál, az hatással lesz a berendezés működésére, ill. 
hatékonyságára.
Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, ill. csökkentett fizikai, mentális és érzékszervi 
problémákkal szenvedő egyének csak abban az esetben használhatják, ha megfelelő 
tapasztalattal és tudással képesek kontrollálni a készülék biztonságos működését, valamint fel 
tudják ismerni a veszélyt jelentő helyzeteket. Kérjük, testi épségük megóvása érdekében ne 
hagyja gyermekét a készülékkel játszani. A takarítási és felhasználói karbantartásokat nem 
végezheti felügyelet nélkül álló gyermek. 
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Használatbavétel előtt

A klímaberendezés automata újraindításra van beprogramozva. 

    

Minden egyes alkalommal, mihelyt új elemeket helyezett a távirányítóba, a hőszivattyú automatikusan      elindul.

A távirányító programozása
A klímaberendezés használata előtt győződjön meg a következőkről:

Automata újraindítás beprogramozása

 Tartsa folyamatosan lenyomva a távirányító bármely gombját a háttérvilágítás aktiválásához. Ez automatikusan 
kikapcsol 10 másodperc elteltével.

Háttérvilágítás funkció a távirányítón (választható)

Ez a készülék újrahasznosítható vagy újrafelhasználható anyagokból áll. A selejtezés a helyi szabályoknak 
megfelelően, az erre kijelölt hulladéktárolókban lehetséges. A kiselejtezés előtt győződjön meg arról, 
hogy a hálózati kábelt eltávolította a készülékről.
További információt kaphat a kezelésről, ill. selejtezésről, ha felkeresi kereskedőjét, ill. a 
hulladékgyűjtésre kijelölt helyi szervezetek képviselőit. 

A KÉSZÜLÉK KISELEJTEZÉSE
Ez a készülék európai szabályoknak megfelelően van felcímkézve (European Directive 
2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). 

Ez a címke jelöli azt, hogy az Európai Unió egész területén TILOS az
ilyen jellegű készülékek háztartási szeméttel való kiselejtezése. A környezetre
és az emberi egészségre káros szabálytalan hulladékkezelést megelőzve,
kérjük, felelősségteljesen szabaduljon meg a terméktől, hogy az esetleg
újrahasználható legyen. Használja az erre a célra létrejött begyűjtő
szervezeteket, vagy lépjen kapcsolatba kereskedőjével. 

Megjegyzés

Programozás

Környezetvédelem

  A készülékhez R407C vagy R410a típusú hűtőközeg tartozik. A hűtőközeg betöltésekor 
győződjön meg arról, hogy az folyékony állapotba kerüljön be a rendszerbe. Máskülönben 
a hűtőközeg állapota a készülékben megváltozik, mely kihat a berendezés teljesítményére.

   A hűtőközeg betöltésekor figyelje a megfelelő nyomásértékeket.
 A

Amennyiben a tápkábel megsérül, feltételnül cseréltesse le a gyártóval, ill. a hivatalos 
márkaszervíz képzett szakembereivel, hogy elkerülhesse a veszély kockázatát.

A készüléket kizárólag csak szakember szerelheti fel.

A hűtőközeg körül a hőmérséklet felmelegszik, ezért az összekapcsoló kábeleket 
tartsa távol a rézcsövektől.



Óvintézkedések

Ebben a kezelési útmutatóban az alábbi jelzésekkel találkozhat:

       Ügyeljen arra, hogy ne kövesse el!

 

Figyeljen az adott szituációkra!

Földelés elengedhetetlen!

Figyelem: a nem megfelelő kezelés 
komoly veszélyeket eredményezhet, 
mint halált, súlyos sérüléseket!
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Ne használja a főmegszakítót és ne is 
húzza ki a készüléket működés 
közben, mivel ezzel könnyen tüzet 
okozhat.

Óvja a hálózati megszakítót, ill. dugót a 
szennyeződésektől. Megfelelően 
csatlakoztassa a hálózati kábelt, 
nehogy az tűzet okozzon.

Használjon megfelelő 
tápegységet a készülék 
működéséhez. Ellenkező 
esetben súlyos hiba vagy 
veszély léphet fel.

Ne kösse össze, ne nyomja és ne húzza 
össze a vezetéket, mivel a megtört 
vezeték áramütést okozhat.

Soha se helyezze be ujját, vagy 
bármilyen tárgyat a készülékbe. A 
gyorsan forgó ventilátorok sérülést 
okozhatnak.

Ne javítsa meg a készüléket magától! 
Könnyen sérülést és áramütést 
szenvedhet.

A távirányítóval kapcsolja le a 
készüléket, ha üzemzavar esetén el kell 
vágnia a tápvezetéket.

Káros lehet az egészségére, ha a hideg 
levegő közvetlenül sok ideig éri Önt. Állítsa 
be a légterelést a szoba hűtésére.

Ne irányítsa a légterelést gáztűzhelyre,  
háztartási eszközre.

Nedves kézzel ne érjen a 
készülékhez és gomjaihoz.

Ne helyezzen semmit sem a kültéri 
egységre, ne is takarja le azt.

A felhasználó felelőssége, hogy a 
készülék megfelelően legyen földelve a 
helyi viszonyok szerint.

OFF

OFF

ON

ON

ON

 OFF

MODESMART

QUI ET DIM MER ECONO MY

FEE L

FAN SPEED

CLO CK TIM ER ON TIMER  OFF

SLE EP

TEM P.

TEM P.

SUP ER



Az alkatrészek elhelyezkedése bizonyos modelleknél eltérhetnek, de ezek a 
működést nem befolyásolják.

Beszívórács

Beszívórács

Kifúvórács

Kifúvórács

Függőlegesen szabályzó 
légkivezető

Vízszintesen szabályzó 
          légkivezető

Légszűrő

       Távirányító

Csővezetékek

Vízelvezető cső

Előlap

   Szükségpanel

Kijelző Panel

Alkatrészek megnevezése
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Beltéri egység

Kültéri egység

ON
OFF

MODE

SMART

QUIET

DIM MER

ECONOMY

FEE L

SUP ER

FAN SPEED

CLO CK

TIM ER ON

TIMER OFF

SLE EP

TEM P.

TEM P.



A kijelző szimbólumai bizonyos modelleknél eltérhetnek, de ezek a működést nem befolyásolják.

Kijelző

7

Running jelző
Felkapcsol, amikor a készülék dolgozik. 
Villog a leolvasztás során.

Timer jelző
Felkapcsol, ha időzítést állított be. 

Sleep jelző

Alvó üzemmódban kapcsol fel.

Compressor jelző

Amikor a kompresszor működésben van.

Kijelzi a beállított hőmérsékletet.
200 órányi használat után az FC (filter cleaning - szűrőtisztítás) betűk jelennek meg.
A szűrőtisztítás után visszatérhet a berendezés használatához.

Hőmérséklet jelző

1 2 3 4 5 7

VG/VL sorozat

Jelfogadó

   Timer

Comp. 

Run

Sleep

Super jelző
SUPER módban villan fel.

2

3

4

5

1

7

6



Kijelző
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A kijelző szimbólumai bizonyos modelleknél eltérhetnek, de ezek a működést nem befolyásolják.

1 23 45

7

VT sorozat

SE sorozat

1 23 45

7

SF sorozat

1 2 3 4 5 7



Kijelző

A kijelző szimbólumai bizonyos modelleknél eltérhetnek, de ezek a működést nem befolyásolják.
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1 23 45

7

   Timer Comp. Run Sleep

UL sorozat

UQ sorozat

UP sorozat

7

   Timer Comp. Run Sleep

1 23 45

1 23 45

7



Kijelző

A kijelző szimbólumai bizonyos modelleknél eltérhetnek, de ezek a működést nem befolyásolják.
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NT sorozat

VQ/TE/TF sorozat

23 41 23 45

4

3

2

1

23 45

7

NS  sorozat

7

7



Kijelző

A kijelző szimbólumai bizonyos modelleknél eltérhetnek, de ezek a működést nem befolyásolják.
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VM sorozat

7

223 44415

NM sorozat NK sorozat

2

3

5

4

1

7

6

4

2

3

7

TA/TC sorozat

2

3

7

1



A kijelző szimbólumai bizonyos modelleknél eltérhetnek, de ezek a működést nem befolyásolják.

12

Kijelző

VC sorozat

1 23 45

   Timer Comp. Run Sleep

7

TD/TG/SA  
sorozat

7
1

23 4

8
8

Emergency gomb 8

OFF a gomb megnyomásával azonnal
leállíthatja a készüléket.

Erőltetett HŰTÉS : ha a gombot 5 másodpercig lenyomva 
tartja, a készülék azonnali hűtésbe kezd magas 
lapátsebességgel, törölve az előző hőmérsékleti 
beállításokat.

ON/OFF Be- és kikapcsolhatja a készüléket a segítségével.

MULTI RENDSZERŰ ESZKÖZÖKHÖZ



Távirányító
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Az LCD kijelzőn megjelenő szimbólumok:

Megjegyzés: Minden egyes funkcióról bővebben is olvashat a következő oldalakon.

Jelközvetítés

SZÁRÍTÁS jelzés 

Csak ventilátor

FŰTÉS jelzés

HŰTÉS jelzés

Gyors ventilátor

Közepes ventilátor 

Lassú ventilátor

Hőmérséklet kijelző

Időzítő kijelző 

Pontos idő kijelző

Auto ventilátor

ON

OFF

Smart  jelzés

Super  jelzés

Ifeel

Quiet  jelzés

Economy  jelzés

Elemek állapotjelzője

Sleep 1  jelzés

Sleep 3  jelzés

Sleep 4  jelzés

Sleep 4  indicator

Sleep 2  jelzés

A távirányító jeleket továbbít a beltéri egységnek.

FAN
Szabályozhatja a ventilátor sebességét: 
AUTO, GYORS, KÖZEPES, LASSÚ.

SLEEP
A SLEEP (Alvó) üzemmód beállításai

SMART(csak MULTI)
Használjon logikai műveleteket attól 
függetlenül, hogy a berendezés be-, vagy kikapcsolt 
állapotban van. 

POWER
Nyomja meg ezt a gombot a készülék 
be- és kikapcsolásához.

MODE
Nyomja meg a különböző módok aktiválásához..

Távirányító

5
TEMP + -
Használja a hőmérséklet 
szabályozásához.

DIMMER
Ha megnyomja ezt a gombot, a kijelző 
minden beállítása lezárul. Nyomjon meg 
egy gombot a feloldáshoz.

        SWING
Elindíthatja, ill. leállíthatja a függőleges 
légterelést, hogy kedve szerinti irányba 
változtassa a légterelés irányát fel vagy 
le.

Elindíthatja, ill. leállíthatja a vízszintes 
légterelést, hogy kedve szerinti irányba 
változtassa a légterelés irányát jobbra vagy 
balra.

        SWING

QUIET
A QUIET (Csendes) üzemmód beállításai

ECONOMY
Az ECONOMY (energiatakarékos) 
üzemmód beállításai

SUPER
A gyors hűtés/fűtés elindításához, ill. 
lekapcsolásához nyomja meg ezt a gombot. 
(Gyors hűtés esetén gyors ventilátorsebes-
séggel 16℃ az automatikusan beállított 
hőmérséklet ; Gyors fűtésnél ez az érték 
automata sebességnél 30℃.
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TIMER OFF
A TIMER (Időzítő) üzemmódok 
beállításai

IFEEL
Tartsa lenyomva kb. 5 másodpercig a 
gombot az IFEEL üzemmód aktiválásához. 
A funkcióhoz tartozó szimbólum 
megjelenik a kijelzőn.

a

CLOCK
Állítsa be készülékén a 
pontos időt!

ON

OFF

MODESMART

QUIET DIMMER ECONOMY

FEEL

SUPER FAN SPEED

CLOCK TIMER ON TIM ER OFF

SLEEP

TEMP.

TEMP.

TIMER ON
A TIMER (időzítő) üzemmódok 
beállításai

IFEEL jelzés



Távirányító

Hogyan helyezze be az elemeket?

Hogyan használja?

Távolítsa el a távirányító hátsó fedelét a nyíllal jelölt irányba.

Helyezze be az új elemeket. Győződjön meg arról, hogy az elemek megfelelő irányban állnak. 

Helyezze vissza a távirányító fedelét az eredeti állapotába.

Tárolási tippek a távirányítóval

A távirányítót egy megfelelő tartó segítségével a falra is felszerelheti.

Megjegyzés: A távirányító-tartó csak egy opciókellék.
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A távirányító a készülék beltéri egységét működteti. 
Hatótávolsága hozzávetőlegesen 7 méter. Ha a helységben a 
világítás elektronikusan vezérelt, a hatótávolság csökkenhet.

Távirányító

Megjegyzés:

Ne használjon feltölthető elemeket. Mindkét elemet cserélje le, és figyeljen arra, hogy mindkét elem azonos típusú legyen.

Jelvevő egység
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Működtetés

A választható üzemmódok az alábbiak szerint változnak:

A ventilátor sebessége az alábbiak szerint változik

Mód kiválasztása

 FAN  (ventilátor) mód

A FŰTÉS üzemmód nem érhető el egyből.

Csak ventilátor üzemmód esetén a GYORS, KÖZEPES és LASSÚ sebesség 
közül választhat. Szárítás üzemmódban a ventilátor sebessége kizárólag AUTO 
lesz, és a FAN gomb megnyomásával a sebesség nem változtatható.

Hőmérséklet beállítása

Bekapcsolás

SWING, SMART, TIMER ON, TIMER OFF,  CLOCK, SLEEP  és SUPER üzemmódok ismertetése a következő oldalakon.  

Amennyiben a készülék egy másik folyamat végzése alatt nem válaszol, kérjük várjon 3 percet.
A HŰTÉSI folyamat elején a légterelés iránya nem változtatható. 2-5 perc elteltével a légterelés változik amíg a beltéri 
egység hőmérséklete növekszik.
Várjon 3 percet mielőtt újraindítaná a készüléket.

 Wait 3 minutes before restarting the appliance.

16℃~30℃

Választható hőmérsékleti értékek

*FŰTÉS, HŰTÉS

SZÁRÍTÁS -7 ~ 7

nem elérhetőKEVERÉS
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Működtetési funkciók

Megjegyzés: A FŰTŐ üzemmód nem minden modellnél elérhető. 
Szárítás üzemmódnál a távirányító segítségével kényelmesebb 
hőfokot is megadhat.

Nyomja a             gombot (csak egyszer).TEMP.

Nyomja a            gombot. .

Eredmény :

OFF

FAN SPEED

OFF

Eredmény :

MODE

Nyomja a             gombot (egyesével). 

 Nyomja a            gombot (egyesével).

Auto Gyors Közepes Lassú

FŰTÉSHŰTÉS SZÁRÍT KEVERÉS

Megnövekszik a hőmérséklet 1℃-kal.

Lecsökken a hőmérséklet 1℃-kal.

TEMP.Nyomaj a              gombot (csak egyszer).

Eredmény :

Eredmény :

A RUN jelzés megjelenik a beltéri egység kijelzőjén.Eredmény :

MODENyom

FAN SPEED

Nyom



Működtetés

A függőleges (ill. a vízszintes) légterelő lapátok automatikusan állnak be egy adott szögbe, 
attól függően, hogy milyen üzemmódban használja a készüléket.

A légterelés irányát saját kényelmére is beállíthatja, ha a távirányítón  megnyomja a                  gombot.

     Üzemmód Légterelés iránya

HŰTÉS, SZÁRÍTÁS

*FŰTÉS, CSAK 
KEVERÉS

vízszintes

lefelé

Függőleges légterelés beállítása

Használja a távirányítót, hogy saját kényelmére állíthassa a légterelés szögét!

Ne állítsa be kézzel a légterelő lapátok irányát, mert az könnyen hibásodáshoz vezethet. Amennyiben ez megtörtént, 
kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózatból, majd indítsa újra a berendezést.

Ne hagyja hosszú ideig lefelé tartó irányba a függőleges légterelő lapátokat HŰTÉS és SZÁRÍTÁS üzemmódban, 
mert a lecsapódó víz eláztathatja bútorait.

* A FŰTÉS üzemmód csak hőszivattyúval ellátott készülékek esetében érhető el.

A légterelés iránya

Vízszintes légterelés beállítása

Használja a távirányítót, hogy saját kényelmére állíthassa a légterelés szögét!

Nyomja a  "     gombot (egyszer).

Nyomja a        gombot (egyszer).

Nyomja a  "    gombot mégegyszer.

Nyomja a        gombot mégegyszer.

A

B

A vízszintes terelőlapátok automatikusan jobbra és balra mozognak.

A terelőlapátok megállnak abban a szögben, melyet kiválasztott.

A terelőlapátok megállnak abban a szögben, melyet kiválasztott.

Eredmény : A függőleges terelőlapátok automatikusan fel és le mozognak.

Eredmény :

Eredmény :

Eredmény :
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NyomjaNyomja

Nyomja

Nyomja

Nyomja

Nyomja



Működtetés

Beltéri egység

SUPER üzemmódban a SMART gomb nem reagál gombnyomásra.

Célhőmérséklet

21℃ vagy alatta      22℃

     26℃26℃-on túl 

21℃-23℃

23℃-26℃

Amit érzékel

Mit tud tenni a SMART üzemmód alatt?

Gomb Beállítás

Üzemmód

FŰTÉS

CSAK KEVERÉS

SZÁRÍTÁS
 3 perc elteltével a 
szobahőmérséklet
1.5℃ -kal  csökken

HŰTÉS

Kényelmetlen az 
üzemmód a légterelés 
sebessége miatt.

Kényelmetlen az 
üzemmód a légterelés 
iránya miatt.

Megjegyzés: SMART üzemmódban a hőmérséklet és a légterelés iránya automatikusan változik. 
Azonban a ki/bekapcsolással -2 és 2 fok között választhat, az inverteres elérésnél -7 és 7 fok 
között módosíthatja a hőmérsékletet, ha az kellemetlenné válik.
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 SMART mód  ( ) csak MULTI gépeknél

Hőszivattyús modellek

Csak hűtős modellek

Beltéri egység Célhőmérséklet

23℃ vagy alatta

     26℃Over 26℃

23℃-26℃

Üzemmód

CSAK KEVERÉS

SZÁRÍTÁS
 3 perc elteltével a 
szobahőmérséklet
1.5℃ -kal  csökken

HŰTÉS

FAN SPEED

A SMART üzemmód beállítása

Nyomja a           gombot.
SMART

Eredmény : Belép a SMART üzemmódba, attól függetlenül, hogy 
a készülék be-, vagy kikapcsolt állapotban van.
A hőmérséklet és a ventilátorsebesség automatikusan 
alkalmazkodik az aktuális szobahőmérséklethez.

Nyomja

A SMART üzemmód leállítása

Nyomja a           gombot.
MODE

Eredmény : Nyomja

A beltéri egység ventilátora GYORS, KÖZEPES és 
LASSÚ opcióra áll át, valahányszor megnyomja ezt 
a gombot.

Nyomja meg a gombot egyszer, hogy a vízszintes/ 
függőleges terelőlapátok mozogni kezdjenek, majd 
állítsa le abban a helyzetben, mely Önnek kényelmes.

A SMART üzemmód leáll.



SUPER

Működtetés

TEMP.
TEMP.

 CLOCK gomb

Hogyan állíthatja be a pontos időt?

Nyomja a               gombot.

Nyomja a          és a            gombokat.

Nyomja a               gombot megint.

 SUPER mód csak futó készülék esetén használható.

Megjegyzés:

A készülék 15 percig fog SUPER üzemmódban működni, ha közben nem szakítja meg bármely 
fent említett gomb segítségével. 

A SMART funkció nem elérhető a SUPER üzemmódba.

     SUPER mód

          SUPER módot alkalmazhatja a gyorsabb HŰTÉS, ill. FŰTÉS érdekében.

Eredmény :

Eredmény :

Eredmény :

Az idő megjelenik az LCD kijelzőn.

CLOCK

CLOCK

Beállította a jelenlegi időt.

A SUPER üzemmód beállítása

Nyomja a            gombot a HŰTÉS üzemmódban.

Eredmény : Gyors ventilátorsebességnél az 
automatikusan beállított hőmérséklet 
16℃.

SUPERNyomja a            gombot FŰTÉS üzemmódban. 

Eredmény : Gyors ventilátorsebességnél az 
automatikusan beállított hőmérséklet 
30℃.

A SUPER üzemmód leállítása
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Nyomja   a  .     SUPER , MODE, FAN, ON/OFF, SLEEP vagy TEMP gombot.

Eredmény : A kijelző visszatér eredeti állapotába.

A SUPER módban nem használhatja az Időzítőt, valamint a légterelésre alkalmazható beállításokat.

Ezzel kilépett a SUPER üzemmódból.

Nyomja

Nyomja

Nyomja

Nyomja

Cancel

Nyomja

Minden egyes gombnyomással 1 perccel növelheti, ill. 
csökkentheti az értékeket. Másfél másodperces gombnyomásnál 
10 percet, hosszabb nyomásnál 1 órát ugorhat a beállítási értékek 
között. 



Működtetés

Timer (időzítő) mód

Megjegyzés: Az időzítő beállítása hasonlóképpen történik, mint 
a pontos idő kiválasztása.

A TIMER ON/OFF gomb segítségével időzítéseket állíthat be a készüléken, hogy az akkor is megfelelő 
hőmérsékleten tartsa lakását, ha Ön nem tartózkodik otthon. A beállítások során szabályozhatja az éjszakai 
automatikus lekapcsolás idejét is.
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QUIET (csendes) mód

Ebben az üzemmódban a készülék minimális hangszinten dolgozik, alacsony kompresszorgyakoriságon és 
ventilátorsebességen. Ez a mód csak inverteres készülékek esetében érhető el.

Megjegyzés: Nyomja meg bármely gombot a feloldáshoz.

Nyomja a            és a            gombot.TEMP.
TEMP.

Minden egyes gombnyomással 1 perccel növelheti, ill. 
csökkentheti az értékeket. Másfél másodperces 
gombnyomásnál 10 percet, hosszabb nyomásnál 1 órát 
ugorhat a beállítási értékek között. 

Egy rövid hangjelzést fog hallani.

A TIMER lámpa felvillan a beltéri egységen.
"ON"  megszűnik villogni a kijelzőn.

Ha a kívánt időt látja a kijelzőn, nyomja meg a TIMER ON gombot a megerősítéshez.

TIMER ON

Az idő beállítása után a az időzítőhöz rendelt érték megjelenik a távirányító kijelzőjén.

Eredmény :

Eredmény :

Nyomja a             gombot.  

ON

Nyomja a                gombot.

Egy rövid hangjelzést követően a jelőlés eltűnik az 
LCD kijelzőről, az időzítő kikapcsol.

Eredmény :

Hogyan állíthatja le az időzítőt?

TIMER ON

Hogyan állíthatja be az időzítőt?

Eredmény : “ON 12:00" villogni kezd az LCD-n.  

Nyomja

Nyomja

Nyomja

Nyomja

Nyomja



Működtetés

IFEEL mód
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Ebben az üzemmódban a távirányítóba épített hőmérsékletszabályzó aktiválódik. Jelet küld a beltéri 
egység felé, hogy a legkényelmesebb hőmérsékletet érje el a szobában. 

Az IFEEL mód beállítása

Nyomja a            gombot kb. 5 másodpercig.

 Dimmer mód

Nyomja meg a DIMMER gombot, hogy a lámpa felvillanjon a kijelzőn, 
ill. a beltéri egységen.

Megjegyzés:
A beltéri egység akkor fogja a jeleket, ha a lámpa
mindvégig égő állapotban van.

A DIMMER mód bekapcsolása

Az IFEEL mód kikapcsolása

Eredmény :A jelérzékelő szimbólum eltűnik a kijelzőről, az 
IFEEL funkció lekapcsol.

i  FEEL

1.

2.

Nyomja a            gombot. 

Eredmény : Az IFEEL funkció elindul.

i FEEL

ECONOMY mód

Ebben az üzemmódban minimális működtetéssel áramot spórol a készülék.

Nyomja



ON

SMART

QUIET DIMMER

FEEL

SUPER

CLOCK TIMER ON

TEMP.

TEMP.

MODE

ECONOMY

FAN SPEED

TIM ER OFF

SLEEP

Működtetés
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SLEEP módot használhatja HŰTÉS ,FŰTÉS vagy  SZÁRÍTÁS közben is.

Ez a funkció a legkedvezőbb feltételeket állítja be a berendezésen a nyugodt alváshoz. 

   8 órás működés után a funkció automatikusan lekapcsol.

A ventilátor sebessége alacsony.

  

SLEEP (alvó) mód

A beállított hőmérsékletet  2℃ -kal növeli, ha a készülék hűtés üzemmódon fut 2 órán keresztül, majd 
megtartja azt a hőmérsékletet.

A beállított hőmérsékletet  2℃-kal csökkenti, ha a készülék fűtés üzemmódon fut 2 órán keresztül, majd

SLEEP 1:

A beállított hőmérsékletet  2℃-kal növeli, ha a készülék hűtés üzemmódon fut 2 órán keresztül, 
 csökkenti azt 1℃ -kal 6 óra elteltével, és újabb 1℃ -kal 7 óra elteltével.

majd

A beállított hőmérsékletet  2℃-kal csökkenti, ha a készülék fűtés üzemmódon fut 2 órán keresztül, majd
növeli azt 1℃ -kal 6 óra elteltével, és újabb 1℃ -kal 7 óra elteltével.

 

SLEEP 2:

A beállított hőmérsékletet  1℃-kal növeli, ha a készülék hűtés üzemmódon fut 1 órán keresztül, 
óra elteltével növeli azt 2℃-kal, 6 óra elteltével 2℃-kal csökkenti azt, majd 7 óra elteltével 
újra 1℃-kal csökkenti a hőmérsékletet.

 majd 2

.

SLEEP 3:

Mindvégig tartja a beállított hőmérsékletet.

SLEEP 4:

Nyomja a          gombot.

A SLEEP (alvó) funkció beállítása

Eredmény : A mód az alábbiak szerint változik.

SLEEP

SLEEP 2 SLEEP 3 KILÉPÉS A MÓDBÓLSLEEP 4SLEEP 1

utána meg is tartja azt.

utána meg is tartja azt.

Megjegyzés: Nyomja meg bármelyik gombot az Alvó módból való kilépéshez. A SLEEP gomb négyszeri 
megnyomásával, ill. bármely másik mód választásával is érvénytelenítheti az alvó üzemmód beállításait. 
HŰTÉS üzemmódban ha a szobahőmérséklet 26℃ vagy az alatti érték, a hőmérséklet értéke nem változik.  

A beállított hőmérsékletet  2℃-kal csökkenti, ha a készülék fűtés üzemmódon fut 1 órán keresztül, 2 óra 
elteltével csökkenti azt 2℃-kal, 6 óra elteltével 2℃-kal növeli azt, majd 7 óra elteltével újra 2℃-kal 
növeli a hőmérsékletet.



22

Karbantartás

A légszűrő tisztítása minden 100 
órányi működtetés után ajánlott!

Az előlap karbantartása

A légszűrő tisztítása

Soha ne használjon illékony 
anyagot (pl. benzint vagy 
polírozó port) a tisztításhoz!

Tisztítsa meg a szűrőt, majd helyezze 
vissza a készülékbe!

Zárja le újból az előlapot!

Áramütést 
okozhat!

Veszélyes!

Törölje le egy 
száraz ronggyal!

Törölje le egy száraz 
ronggyal az előlapot, ha 
az elszennyeződött.

Soha ne spricceljen vizet a beltéri 
egységbe!

Tegye vissza az előlapot!

Illessze vissza az előlapot, a “b” jelzésű 
pontokba való visszahelyezéssel.

Ha a szennyeződés jól 
látható, használjon 
mosószer oldatot egy kis 
langyos vízzel. Szárítás után 
tegye vissza a szűrőt!

Tisztítsa meg a szűrőt minden második 
héten, ha a klímaberendezés kimondottan 
poros környezetben működik!

Állítsa le a készüléket és vegye 
ki a légszűrőt!

1

2
3

1. Nyissa ki az előlapot.

2. Előlről nyomja meg a filter fogantyúját.
3. Fogja meg a fogantyút, majd húzza ki a szűrőt.

és puha anyagot
használjon.

Csak száraz

b b

Kapcsolja ki a 
készüléket, mielőtt 
kihúzná azt a hálózatból.

Húzza ki a készüléket!

Fogja meg a készüléket 
az “a” jelőlésű pontokon, 
majd kifelé húzva távolítsa 
el az előlapot.

a

a
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