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TÁVSZABÁLYZÓ
RG52 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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Tartalomjegyzék
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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Modell

Névleges feszültség

8 méter 

3.0V(2 db. AAA típusú alkáli elem)

A távszabályzó műszaki adatai

1. Üzemmódok: AUTO, COOL (hűtés), DRY (párátlanítás), 
HEAT (fűtés csak néhány modellnél) és FAN (ventilátor).

2. Időzítés beállítás 24 óra.
。 。3. Szobahőmérséklet beállítási tartomány: 17 C- 30 C.

4. Teljes funkciós LCD kijelző.

Hőmérséklet tartomány

Hatótávolság

Üzemmódok és funkciók
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RG52B/BG(C)E,                                       RG52B/(C)E                                       RG52A/BG(C)EF,                                       RG52A1/BG(C)EF,                                       RG52A/(C)EF                                       RG52A1/(C)EF                                       

RG52A/BG(C)EF, RG52B/BG(C)E, RG52C/BG(C)E, RG52D/BG(C)E. 
RG52A/(C)EF, RG52B/(C)E, RG52C/(C)E, RG52D/(C)E, .RG52A1/BG(C)EF

。 。-5  -  60 C

ON/OFFON/OFF

MODEMODE

FANFAN
TEMPTEMP

SHORT
   CUT

SHORT
   CUT

TIMER ONTIMER ON

TIMER OFFTIMER OFF

SLEEP  SLEEP  SWING  DIRECTSWING  DIRECT

LEDLED  FOLLOW ME TURBOTURBO SELF CLEAN

ON/OFF

MODE

FAN
TEMP

SILENCE
      FP

TIMER ON

TIMER OFF

SLEEP  FRESH  

LED  FOLLOW METURBO SELF CLEAN



Modell

Névleges feszültség
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SWING  DIRECT SWING  DIRECT

LED

LED  

LED  FOLLOW ME LED  FOLLOW ME TURBO

TURBO

TURBO SELF CLEAN TURBO SELF CLEAN

  A gombok megjelenése és elrendezése némileg eltérhet az itt
látható ábráktól az Ön által vásárolt modelltől függően.
Az itt leírt funkciókat a beltéri egység hajtja végre.
Ha a beltéri egység nem alkalmas a funkció végrehajtására,

  akkor a gomb megnyomásakor nem történik semmi. 

MEGJ: 
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Funkció gombok 1

2
 A gomb minden megnyomásakor az
 alábbi sorrendben változnak az üzemmódok:

3

MODE (üzemmód) gomb 

4

5

ON/OFF (be/ki) gomb.
A gomb megnyomásakor a készülék bekapcsol.
Ha ismét megnyomja a gombot, kikapcsol.

NOTE: Fűtés csak néhány modellnél érhető el.

AUTO COOL DRY HEAT FAN 

8

6

7 SELF CLEAN (öntisztítás) gomb.

Az alábbi ventilátor fokozatok közül választhat:
    AUTO     LOW     MED     HIGH

FAN (ventilátor) gomb.

Be/ki kapcsolja az öntisztítás funkciót.

SLEEP (elalvás) gomb.

FRESH (friss levegő) gomb.

MEGJ: Ha a készülék SLEEP üzemmódban
működik, Ez az üzemmód törlődik a MODE, FAN 
SPEED vagy ON/OFF gombok megnyomásakor.

Az elalvás funkciót kapcsolja be/ki. Ez kellemes
hőmérsékletet biztosít és energiát takarít meg.
Ez a funkció csak hűtés, fűtés és automata
üzemmódokban érhető el.

A gomb megnyomásávak bekapcsolja, újbóli
megnyomásával kikapcsolja ezt a funkciót.

TURBO gomb.
A Turbo funkciót kapcsolja be/ki. A TURBO
funkció lehetővé teszi a beállított szobahőmérséklet
gyors elérését. Ha ezt a gombot hűtés üzemmódban
nyomja meg, a készülék hideg levegőt fúj ki 
szuper gyors ventilátor sebességgel. Ha fűtés
üzemmódban nyomja meg (csak néhány PTC-vel
ellátott modellnél), a PTC bekapcsol és
ezzel gyors fűtést tesz lehetővé.

LED gomb.
Be/ki kapcsolja a beltéri egység LED
kijelzőjét. Az első megnyomással bekapcsolja, ha
ismét megnyomja, kikapcsolja a kijelzőt.

1

2

4
5

3

9

10

8

6
7

11

12

13
14
15

ON/OFF

MODE

FAN
TEMP

SILENCE
    FP

TIMER ON

TIMER OFF

SLEEP  FRESH

LED  FOLLOW METURBO SELF CLEAN



6

SILENCE FP gomb.

 TIMER ON (bekapcsolási időzítés) gomb.

 TIMER OFF (kikapcsolási időzítés) gomb.

A gombot röviden nyomva csendes funkció, hosszan nyomva (>2mp) fagyás gátlás.
Amikor a gomot rövid időre nyomja meg, a csendes funkciót aktiválja. Ha ismét 
rövid időre nyomja meg,  csendes funkciót kikapcsolja.
Amikor a gomot fûtés üzemmódban hosszab ideig (>2mp) nyomva tartja, a fagyás 
gátlást kapcsolja be. Ilyenkor a légkondicionáló 8oC beltéri hőmérsékletet
biztosít, ezzel télen meggátolja a vízvezetékek elfagyását.
Ha ezt a gombot ismét több mint 2 másodpercre megnyomja, a fagyás gátlás
funkció kikapcsol.

     Függőleges legyezés gomb.

     Víszintes legyezés gomb.
A gomb rövid megnyomása 6o-ot fordít a vízszintes zsalun ha >2mp.-ig nyomva 
tartja, a vízszintes zsalu legyezni kezd.

Hasonló mint a 13-as, csak a függőleges zsalura vonatkozik.

Fel nyíl (           )

A gomb megnyomásával 1oC fokkal csökkentheti a szobahőmérsékletet egészen
17oC-ig.

LE nyíl (            )

9

11

13

12

14

15

10

A gomb megnyomásával aktiválhatja az automata bekapcsolás időzítést. A gomb 
minden megnyomásakor 30 perccel nő az időzítés értéke egészen 10.0 óráig
ezután egy gombnyomás 60 perccel növeli az értéket. Az időzítés kikapcsolásához
egyszerűen állítsa 0.0-ra az értéket.

A gomb megnyomásával aktiválhatja az automata kikapcsolás időzítést. A gomb 
minden megnyomásakor 30 perccel nő az időzítés értéke egészen 10.0 óráig
ezután egy gombnyomás 60 perccel növeli az értéket. Az időzítés kikapcsolásához
egyszerűen állítsa 0.0-ra az értéket.gyors elérését. Ha ezt a gombot hűtés üzemmódban

A gomb megnyomásával 1oC fokkal növelheti a szobahőmérsékletet egészen
30oC-ig.

FOLLOW ME (kövess) gomb: Ezzel aktiválhatja a kövess funkciót. Ilyenkor
a távszabályzó egy kihelyezett hőérzékelőként funkcionál és az általa érzékelt
hőmérséklet lesz a referencia szobahőmérséklet. A mért értéket 3 percenként
elküldi a beltéri egységnek. Ha 7 percig nem tudja elküldeni az értéket, ez a funkció 
automatikusan kikapcsol. A gomb ismételt megnyomásával ki/be kapcsolhatja.
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Az LCD ikonjai

Adás kijelző

Hőmérséklet/ időzítés értékének kijelzője

Ventilátor sebesség kijelző.

Elalvás funkció kijelzője

Üzemmód kijelzője

BE/KI kijelző

Ez akkor látható, amikor a távszabályzó
jelet küld a beltéri egységnek.

Az üzemmódot jelzi ki, beleértve az
auto(      ), cool        , dry        , heat        (csak 
hőszivattyús modelleknél), és ventilátor
              és vissza az AUTO        üzemmódra.

A beállított hőmérsékletet (17oC-30oC)-ig mutatja.
(FAN üzemmódban nincs hőmérséklet kijezés).

 
Be és kikapcsolási időzítés értékét kijelzi.

A be/ki kapcsolást jelzi.
Bekapcsolt állapotban látható.

A kiválasztott ventilátor sebességet mutatja, AUTO(nincs kijelzés)
és 3ventilátor sebesség               alacsony
közepes                       és magas.
Ha automata vagy párátlanítás üzemmódot választ,
a ventilátor sebesség automatára vált.

Akkor látható ha az elalvás funkció aktív. Ha a gombot 
ismét megnyomja, az elalvás funkció kikapcsol. 

MEGJ:

A jobb megértést segítik. Az Ön készülékén némileg
eltérhetnek a fenti ábrától. 
 

A képen látható ikonok csak szemléltető jellegűek.

Kövess funkció kijelzője (csak néhány modellnél)
Akkor látható ha a kövess funkció aktív.

Bekapcsolási időzítés kijelző

Kikapcsolási időzítés kijelző

Ha bekapcsolási időzítés van beállítva, akkor látható.

Ha kikapcsolási időzítés van beállítva, akkor látható.

Csendes funkció kijelzője
Akkor látható, ha a csendes funkció aktív.
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Az LCD ikonjai

Adás kijelző

Hőmérséklet/ időzítés értékének kijelzője.

Ventilátor sebesség kijelző.

Elalvás funkació kijelzője

Üzemmód kijelző

Be/ki kijelző

Ez akkor látható, amikor a távszabályzó
jelet küld a beltéri egységnek.

Az üzemmódot jelzi ki, beleértve az
auto(      ), cool(      ), dry(      ), heat(     ) (Csak
hűtő-fűtő modelleknél),                    fan(       )
és vissza az  auto(       ) üzemmódhoz.

O OA beállított hőmérsékletet (17 C- 30 C)-ig mutatja. 
(FAN üzemmódban nincs hőmérséklet kijezés).

. 
Be és kikapcsolási időzítés értékét is kijelzi.

A be/ki kapcsolást jelzi.
Bekapcsolt állapotban látható.

A kiválasztott ventilátor sebességet mutatja, AUTO (nincs kijelzés)
és 3 ventilátor sebesség "        " (LOW) "            " 
(MED)  "                      " (HIGH) látható. 
A ventilátor sebesség AUTO és DRY üzemmódban
mindig AUTO.

Akkor látható ha az elalvás funkció
aktív.

Megj:

a modelltől függően az Ön készülékének kijelzője ettől
némileg eltérhet.
.

A képen látható ikonokat bemutatási célból ismertetjük

Kövess funkció kijelzője
Akkor látható ha a kövess funkció aktív.

Bekapcsolási időzítés kijelző

Kikapcsolási időzítés kijelző

Ha bekapcsolási időzítés van beállítva, akkor látható.

Ha kikapcsolási időzítés van beállítva, akkor látható.

A gombok kezelése

Hűtés/ fűtés/ ventilátor üzemmód

Helyezze áram alá a légkondicionálót.
  
1. A MODE gombbal válassza ki a COOL, 
    HEAT(csak hűtő fűtő készülékeknél) vagy
    FAN üzemmódot.
2. Az Fel/ Le nyilakkal állítsa be a 

kívánt szobahőmérsékletet, ami
    17 oC - 30 oC -ig állítható 1 oC-os

lépésekben.
3. A FAN gombbal válassza ki a megfelelő ventilátor

sebességet Auto, Low, Med, vagy High. 
4. Az ON/OFF gombbal kapcsolja be a

légkondicionálót. 

   FAN üzemmódban a hőmérsékletet nem lehet
beállítani és a szobahőmérséklet nem is
jelenik meg a kijelzőn.
Ilyenkor csak 1, 3 és 4-es pontok hajthatók végre.

MEGJ.

Automata üzemmód
Helyezze áram alá a légkondicionálót.
A beltéri egységen az OPERATION LED
villogni kezd.
1. A MODE gombbal válassza az Auto üzemmódot.
2. Az Fel/ Le nyilakkal állítsa be a kívánt

szobahőmérsékletet, ami
17 oC - 30 oC -ig állítható 1oC-os
lépésekben.

3. Az ON/OFF gombbal kapcsolja be a 
légkondicionálót.

1. Auto üzemmódban a légkondicionáló a beállított
és a valós hőmérséklet alapján képes kiválasztani a
megfelelő üzemmódot (hűtés, fűtés vagy ventilátor).
Ebben az üzemmódban a hőmérsékletet nem tartja
olyan szűk határon belül mint pl. hűtés vagy fűtésben

2. Auto üzemmódban Ön nem tudja szabályozni a ventilátor
sebességet. Azt az automatika állítja be.

3. Ha ez az üzemmód Önnek nem felel meg,
manuálisan válassza ki az üzemmódot.

MEGJ.

2

2

1

1

4

3

3

ON/OFF

MODE

FAN
TEMP

SHORT
   CUT

TIMER ON

TIMER OFF

SLEEP  FRESH SWING  DIRECT

LED  FOLLOW METURBO SELF CLEAN

ON/OFF

MODE

FAN
TEMP

SHORT
   CUT

TIMER ON

TIMER OFF

SLEEP  FRESH SWING  DIRECT

LED  FOLLOW METURBO SELF CLEAN
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Párátlanítás üzemmód

A légkondicionálót helyezze feszültség alá.
Az OPERATION LED villogni kezd a beltéri
egység kijelzőjén.
1. A MODE gombbal válassza a DRY üzemmódot.
2. A Fel/ LE gombokkal állítsa be a kívánt szoba 

hőmérsékletet. A hőmérsékletet
    17oC- 30 oC-ig lehet állítani
    1 oC-os lépésekben.
3. Az ON/OFF gombbal kapcsolja be
    a légkondicionálót.

    Párátlanítás üzemmódban Ön nem tudja beállítani a
    ventilátor sebességet. Azt az automatika szabályozza.

MEGJ.

A légkifúvás irányának beállítása

A SWING és DIRECT gombokkal 
állítsa be a kívánt irányt.
 1. A DIRECT gomb megnyomásakor a
     vízszintes zsalu 6o-ot billen.
       
2. A SWING gomb megnyomásával az
    automata legyezést indíthatja.

MEGJ: Ha a zsalut olyan pozícióba állítja
ami károsan befolyásolja a hűtő/ fűtő

            képességet, a légkondicionáló 
            automatikusan felülbírálja és
            korrigálja a beállítást.

2

2

1

1

3 ON/OFF

MODE

FAN
TEMP

SHORT
   CUT

TIMER ON

TIMER OFF

SLEEP  FRESH SWING  DIRECT

LED  FOLLOW METURBO SELF CLEAN

ON/OFF

MODE

FAN
TEMP

SHORT
   CUT

TIMER ON

TIMER OFF

SLEEP  FRESH SWING  DIRECT

LED  FOLLOW METURBO SELF CLEAN

Időzítések
A TIMER ON gombbal az automata bekapcsolást
állíthatja be. A TIMER OFF gombbal az automata
kikapcsolást állíthatja be.

1. Nyomja meg a TIMER ON gombot. 
A távszabályzó kijelzőjén TIMER ON ikon,
az utoljára beállított időtartam és "H" látható.

    Ekkor a távszabályzó készenáll a bekapcsolási
időzítés beállítására.

2. Nyomogassa a TIMER ON gombot és így állítsa 
be a kívánt értéket. A gomb minden megnyomásakor
fél órával nő a beállított érték egészen 10.0 óráig.

    10.0 órától 24 óráig a gomb minden megnyomása
    1 órával növeli az értéket.
3. A TIMER ON időzítés beállítása után kb.
    2 másodperc múlva a távszabályzó
    elküldi a beállított értéket a beltéri egységnek.

Újabb 2 másodperc múlva a "H" jelzés eltűnik
a kijelzőről és újra a beállított szobahőmérséklet

    látható az LCD-n.

 Az automata bekapcsolás beállítása.

Az automata kikapcsolás beállítása
1. Nyomja meg a TIMER OFF gombot.

A távszabályzó kijelzőjén TIMER OFF ikon,
az utoljára beállított időtartam és "H" látható.

    Ekkor a távszabályzó készenáll a kikapcsolási
 időzítés beállítására.

2. Nyomogassa a TIMER OFF gombot és így állítsa
    be a kívánt értéket. A gomb minden megnyomásakor

fél órával nő a beállított érték egészen 10.0 óráig.
    10.0 órától 24 óráig a gomb minden megnyomása
    1 órával növeli az értéket.
3. A TIMER OFF időzítés beállítása után kb.
    2 másodperc múlva a távszabályzó
    elküldi a beállított értéket a beltéri egységnek.

Újabb 2 másodperc múlva a "H" jelzés eltűnik
a kijelzőről és újra a beállított szobahőmérséklet

    látható az LCD-n.
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Párátlanítás üzemmód

A légkondicionálót helyezze feszültség alá.
Az OPERATION LED villogni kezd a beltéri
egység kijelzőjén.
1. A MODE gombbal válassza a DRY üzemmódot.
2. A Fel/ LE gombokkal állítsa be a kívánt szoba 

hőmérsékletet. A hőmérsékletet
    17oC- 30 oC-ig lehet állítani
    1 oC-os lépésekben.
3. Az ON/OFF gombbal kapcsolja be
    a légkondicionálót.

    Párátlanítás üzemmódban Ön nem tudja beállítani a
    ventilátor sebességet. Azt az automatika szabályozza.

MEGJ.

A légkifúvás irányának beállítása

A SWING és DIRECT gombokkal 
állítsa be a kívánt irányt.
 1. A DIRECT gomb megnyomásakor a
     vízszintes zsalu 6o-ot billen.
     . 
2. A SWING gomb megnyomásával az
    automata legyezést indíthatja.

MEGJ: Ha a zsalut olyan pozícióba állítja
ami károsan befolyásolja a hűtő/ fűtő

            képességet, a légkondicionáló 
            automatikusan felülbírálja és
            korrigálja a beállítást.
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Amikor Ön időzítést állít be, a távszabályzó elküldi a beállított értéket
a beltéri egységnek, ezért úgy irányítsa a távszabályzót hogy
az infra LED a beltéri egység felé nézzen, a távszabályzó és a 
beltéri egység között az optikai rálátás biztosítva legyen.
Az időzítés beállítása csak az alább látható értékekre
lehetséges: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 

   5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17, 18, 19, 20, 
   21, 22, 23 és 24 óra.

FIGYELEM!

Példa az időzítés beállításra

Start

Ki

6 órával később

(Automata bekapcsolás)
A TIMER ON funkció akkor hasznos ha be kívánja
kapcsolni a légkondicionálót mielőtt hazaér.
A légkondicionáló automatikusan bekapcsol a
beállított késleltetés lejárta után.

6 óra múlva kapcsoljon be a légkondicionáló.
1. Nyomja meg a TIMER ON gombot. Az

utoljára beállított érték és "H"  látható a
távszabályzó kjelzőjén.

2. A TIMER ON gomb nyomkodásával  "6.0H " 
értéket állítson be a távszabályzón.

    .
3. Várjon 3 másodpercet és a kijelző

újra a beállított hőmérsékletet mutatja. A
    "TIMER ON" ikon továbbra is látható. Így

jelzi hogy a funkció aktív.

TIMER ON

Példa:
Beállítás időpontja

Stop

Be

Beállítás     10 órával később

(Automata kikapcsolás)
A TIMER OFF funkció akkor hasznos ha ki kívánja
kapcsolni a légkondicionálót mielőtt lefekszik. A készülék
automatikusan kikapcsol a beállított késleltetés után.

10 óra múlva kapcsoljon ki a légkondicionáló.
1. Nyomja meg a TIMER OFF gombot. Az utoljára

beállított érték és "H" látható a távszabályzó
kijelzőjén.

2. Nyomkodja a TIMER OFF gombot és "10H " 
értéket állítson be a távszabályzón.

3.  Várjon 3 másodpercet és a kijelző
újra a beállított hőmérsékletet mutatja. A
"TIMER OFF" ikon továbbra is látható
így jelzi hogy a funkció aktív.

TIMER OFF

Példa:

Be
Stop

2 órával a
beállítás után

Beállítás

2 óra múlva kapcsoljon ki és újra kapcsoljon be
10 óra múlva (a beállítástól számítva).
1. Nyomja meg a TIMER OFF gombot.
2. A TIMER OFF gomb nyomkodásával állítson be
    2.0H értéket a TIMER OFF kijelzőn.
3. Nyomja meg a TIMER ON gombot.
4. A TIMER ON gomb nyomkodásával állítson be 10H

értéket a TIMER ON kijelzőn.
5. Várjon 3 másodpercet és a kijelző

újra a beállított hőmérsékletet mutatja.
A TIMER "ON OFF" ikonok továbbra is láthatók
így jelzik hogy a ki és bekapcsolási időzítés aktív.

TIMER OFF→ TIMER ON
(Be → Stop → Start)
Ez a funkció akkor hasznos ha ki kívánja kapcsolni a
a légkondicionálót mielőtt lefekszik és be kívánja
kapcsolni amikor reggel felkel, vagy amikor
hazaérkezik.
Példa:

KOMBINÁLT IDŐZÍTÉS
(ON és OFF egyidejű beállítása)

Start

10 órával a
beállítás után
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Példa

TIMER ON → TIMER OFF
(Ki→ Start → Stop)
Ez a funkció akkor hasznos ha Ön be kívánja
kapcsolni a légkondicionálőt mielőtt felkel
és ki kívánja kapcsolni mielőtt távozik otthonról.

A légkondicionáló 2 óra múlva kapcsoljon be, majd
5 óra múlva kapcsoljon ki (a beállítástól számítva).
1. Nyomja meg a TIMER ON gombot.
2. A TIMER ON gomb nyomkodásával állítson be
    2.0H késleltetést a TIMER ON kijelzőn.
3. Nyomja meg a TIMER OFF gombot.
4. A TIMER OFF gomb nyomkodásával állítson be
    5.0H késleltetést a TIMER OFF kijelzőn.
5. Várjon 3 másodpercet és a kijelzőn újra a

beállított hőmérséklet jelenik meg. A "TIMER 
ON OFF" ikon látható a kijelzőn, ami azt
mutatja hogy a ki és bekapcsolási időzítés aktív.

Ki                               Stop

Start

2 órával a beállítás
után

5 órával a
beállítás után

Beállítás

MEGJ: A TIMER ON vagy TIMER OFF
időzítések attól az időponttól számítandók
amikor a programozásukat végezték.

SLEEP/FRESH  funkció

A sleep funkció automatikusan növeli (hűtés)
vagy csökkenti (fűtés) üzemmódban a hőmérsékletet

O1 C per óra ütemben az első két órában, majd
a következő 5 órában azonos szinten tartja, ezután
kikapcsol. Így kellemes hőmérsékletet biztosít
alvás közben és energiát takarít meg.
MEGJ:  A SLEEP  funkció csak hűtés, fűtés és
automata üzemmódban érhető el.

Amikor a FRESH funkciót bekapcsolja, az
Ionizátor/Plasma porszűrő (csak néhány modellnél)
bekapcsol és segítségével hatékonyan kiszűri a
levegőben lebegő polleneket és egyéb részecskéket.

1
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