
RG58-as távszabályzóhoz

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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Modell

Tápfeszültség

8m 

3.0V (2 db. AAA típusú elem)

RG58B/BGE, RG58E4/BGEF

A távszabályzó műszaki adatai

Működési tartomány

Hatótávolság

-5oC - 60oC

AUTO

ECO  SET TEMP. ON OFF

AUTO

COOL DRY HEAT FAN
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ON/OFF gomb   (        )
Ezzel lehet a légkondicionálót ki/ be
kapcsolni.

 A ventilátor sebesség kiválasztásához 
 magas => közepes => alacsony => automata

 

 A ventilátor sebesség kiválasztásához.
automata => alacsony => közepes => magas

Ventil.  gomb  (        )

Ventil.  gomb  (       )

AUTO és DRY üzemmódban Ön nem tudja 
változtatni a ventilátor sebességét.

 Ha megnyomja a vent.(     ) , MODE, ON/OFF
 vagy ECO gombot, ezzel törli a csendes
 funkciót. 

Kezelő gombok

Fel gomb   (       ) 

Ezzel a gombbal a hőmérsékletet vagy az
az időzítést csökkentheti

Le gomb           (       ) 

Ezzel a gombbal a hőmérsékletet vagy az
az időzítést növelheti.

MEGJ:

MEGJ:

MEGJ:

AUTO

ECO  SET TEMP. ON OFF

AUTO

COOL DRY HEAT FAN

SET

ECO MODE

Amikor a légkondicionáló fűtés
üzemmódban működik és a beállítás

O17 C, a le gomb       kétszeri megnyomásával
aktiválhatja a 8oC- os fűtés beállítást.
Ilyenkor a kijelzőn FP  felirat látható. 

A gomb 2 másodperces megnyomásával
ki/be kapcsolja a Silent (csendes) funkciót.
Ilyenkor a készülék teljesítménye csökken,
ez elégtelen hűtési vagy fűtési teljesítményt
eredményezhet.

A gomb 2 másodperces megnyomásával
KI/be kapcsolhatja a TURBO funkciót.
Ez a funkció hűtés és fűtés üzemmódban lehetővé 
teszi a beállított hőmérséklet gyors elérését.
Ha a beltéri egység nem támogatja ezt a funkciót,
akkor nem fogja végrehajtani ezt a 
parancsot.
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SET (beállítás) gomb   

5

6

Kezelő gombok

AUTO

ECO  SET TEMP. ON OFF

AUTO

COOL DRY HEAT FAN

SET

ECO MODE

Swing (legyezés)        gomb  (RG58B/BGE modell)

A kiegészítő funkciók kiválasztására
szolgál. A gomb ismételt megnyomásakor
az alábbi sorrendben változnak a funkciók.

Timer off Self clean

Follow meSleepFresh

Timer on

(     az opcionális funkciókat jelzi)
A kívánt funkciót a SET gombbal válassza ki
ekkor a kiválasztott funkció ikonja villog.
A kiválasztást elmentheti  a fel        vagy       le
nyíllal. 

SLEEP (elalvás)(      ) gomb    

FRESH (friss) gomb)      (opció)     

SELF CLEAN (öntisztítás)      (opció)

Kellemes hőmérsékletet biztosít és
energiát takarít meg. Ez a funkció HŰTÉS, 
FŰTÉS vagy AUTO üzemmódban érhető el.

Amikor a FRESH funkciót bekapcsolja, az
Ionizátor/ Plazma légtisztító (modelltől
függően) bekapcsol és eltávolítja a
levegőben található polleneket.

A funkció leírását a beltéri egység kezelési
útmutatójában találja.

Ha a SELF CLEAN funkció aktív, a légkondicionáló
légkondicionáló automatikusan kiszárítja a
hőcserélőt és ezzel megakadályozza a gombák
és baktériumok elszaporodását.

A vízszintes zsalu mozgását vezérli és vele
beállítható a fe/le irányú légáram. A gomb 
minden egyes megnyomásakor 6o-ot
változik a zsalu állásszöge.
Ha több mint 2  másodpercig nyomva tartja,
a zsalu automatikusan legyezni kezd fe/ le.

A vízszintes zsalu mozgását vezérli.
Ha több mint 2  másodpercig nyomva tartja,
a zsalu automatikusan legyezni kezd fe/ le.

     Swing gomb  (        ) (RG58E4/BGEF modell)
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10 LOCK (zárolás) funkció
Nyomja meg az  ECO  és           ne zavarj gombokat
egyszerre. Ezzel zárolja a billentyűzetet.

Kezelő gombok
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AUTO

ECO  SET TEMP. ON OFF

AUTO

COOL DRY HEAT FAN

SET

ECO MODE
Ezzel a gombbal válthat üzemmódot.
Az alábbi sorrendben változik:
   
  

MODE (üzemmód) gomb.

AUTO COOL DRY HEAT FAN 

MEGJ：A fűtés üzemmód csak
hőszivattyús modelleknél érhető el. 

9 DO NOT DISTURB (ne zavarj)          gomb.
A gomb megnyomásakor eltűnik a kijelzés
a beltéri egységről, a csipogó hangjelzés nem 
hallható és a ventilátor sebesség alacsonyra vált.
Ezzel éjszaka megelőzhető a lakótársak zavarása.
A gomb újbóli megnyomása törli ezt a funkciót.
DO NOT DISTURB funkció közben ha valamelyik
beállító gombot megnyomja, 10 másodpercig
világít a kijelző majd eltűnik.

 ECO (gazdaságos) funkció gomb7
Ezzel beléphet a gazdaságos funkcióba.
Ha hűtés üzemmódban nyomja meg, a készülék
automatikusan 24oC-ra állítja a hőmérsékletet,
a ventilátor sebességét automatikusra kapcsolja,
így energiát tud megtakarítani, ha a szoba
hőfoka alacsonyabb 24oC-nál. Ha az aktuális
szobahőmérséklet 24oC és 30oC között van,
a ventilátor sebesség beállítása automatára
változik, de a hőmérséklet beállítás marad.
MEGJ:
Az ON/OFF gomb megnyomása, üzemmód 
váltás, vagy a hőmérséklet 24oC-nál 
alacsonyabbra állítása kikapcsolja az ECO-t.
ECO funkció közben a hőmérséklet beállításnak
24oC-nak, vagy annál magasabbnak kell lennie.
Ez néhány esetben magasnak tűnhet. Ilyenkor
nyomja meg az ECO gombot és kapcsolja ki.

FOLLOW ME (kövess) (      ) funkció (opció)     
Amikor a Follow Me  funkcót bekapcsolja,
a távszabályzó az aktuális szoba hőmérsékletet
mutatja és ezt az értéket 3 percenként elküldi 
a beltéri egységnek. Ezt a funkciót a FOLLOW
ME gombbal tudja kikapcsolni. 



LCD kijelző

Ventilátor sebesség kijelzője

Üzemmód kijelzőAz információk akkor jelennek meg,
ha a távszabályzó feszültség alatt
van (az elemek a helyükön vannak).

Az infra adás folyamatban van.

A távszabályzó bekapcsolt állapotát jelzi.

Zárolás kijelzője.

Elem feszültség jelző.

ECO funkció aktív.

Alacsony

Közepes

Magas

Automata

Megj:

bemutatásra. Üzem közben csak az elérhető
ikonok jelennek meg a kijelzőn.
 

Ezek az ábrák szemléltetés céljából kerültek 

Bekapcsolási időzítés van beállítva.

Elalvás üzemmód köyben látható.

Öntisztítás közben látható.

Csendes üzemmód közben látható.

A kövess funkció bekapcsolt állapotát
jelzi.

Friss funkció közben látható.

Kikapcsolási időzítés van beállítva

Hőmérséklet kijelző, vagy időzítéskor
az időzítés értékét jelzi.
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AUTO

AUTO

ECO  SET TEMP. ON

ON

OFF

OFF

COOL

COOL

AUTO

AUTO

DRY

DRY

HEAT

HEAT

FAN

FAN
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Hogyan használja a gombokat

Hűtés/ Fűtés/ Ventilátor üzemmód

Győződjön meg arról, hogy a készülék
feszültség alatt van.
1. A MODE gombbal válassza a COOL, 
    HEAT(csak hőszivattyús modelleknél) 
    vagy FAN üzemmódot.
2. A FEL/ LE nyilakkal állítsa be a kívánt
    szobahőmérsékletet.
    A hőmérséklet 17oC - 30oC-ig állítható 
    1oC-os lépésekben.
3. A FAN gombbal válassza ki a kívánt ventilátor
    sebességet.
4. A KI/ BE kapcsolóval indítsa el a
    légkondicionálót.

   Ventilátor üzemmódban a kijelzőn nem látható a 
   beállított hőmérséklet és a távszabályzón sem lehet
   állítani a hőmérsékletet.
   Csak az 1. ,3. és 4. lépések hajthatók végre.

MEGJ.

Automata üzemmód

Győződjön meg arról, hogy a készülék
feszültség alatt van. A beltéri egység előlapján 
a bekapcsolás LED villog.
1. A MODE gombbal válassza az Auto-t.
2. A FEL/LE nyilakkal állítsa be a kívánt
    szobahőmérsékletet.
    A hőmérséklet 17oC - 30oC között állítható 
    1oC-os lépésekben.
3. A bekapcsolás gombbal indítsa el a 
    légkondicionálót.

1. Automata üzemmódban a légkondicionáló
    a beállított és a valós szobahőmérséklet 
    alapján választja ki a megfelelő üzemmódot
    (hűtés vagy fűtés).
    
2. Automata üzemmódban Ön nem tudja szabályozni 
    a ventilátor sebességét.
3. Ha az automata üzemmód Önnek nem felel meg,
    válasszon a hűtés vagy fűtés üzemmódok közül.

MEGJ.
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Párátlanítás üzemmód
Győződjön meg arról, hogy a készülék
feszültség alatt van. A beltéri egység előlapján 
a bekapcsolás LED villog.
1. A MODE gombbal válassza a DRY-t.
2. A FEL/ LE nyilakkal állítsa be a kívánt
    szobahőmérsékletet.
    A hőmérséklet 17oC - 30oC-ig állítható 
    1oC-os lépésekben.
3. A KI/ BE kapcsolóval indítsa el a
    légkondicionálót.

    Párátlanítás közben Ön nem tudja állítani a ventilátor 
   sebességét. Azt az automatika vezérli.

MEGJ.

Hogyan használja a gombokat
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Időzítés funkció
A SET gombbal választhatja ki az automata
ki vagy bekapcsolás funkciót. 

1. A SET gomb segítségével válassza ki az
    funkciót. Ekkor az ikon villog és "0:0" látható
    az LCD kijelzőn. Ha ez megtörtént,
    akkor a távszabályzó készen áll a bekapcsolási
    időzítés beállítására.
2. Nyomja a      vagy       nyilakat, így beállíthatja
    a kívánt időtartamot. 10 óráig egy gombnyomás 
    0,5 órával növeli az értéket, 10 óra felett egy
    gombnyomás 1 órával növeli az értéket egészen
    24 óráig.
3. Ha befejezte a beállítást, a távszabályzó
    3 másodpercen belül elküldi a beállított értéket
    a beltéri egységnek. Ezután a kijelzés
    visszatér alap állapotba. A kijelzőn
    a beállított hőmérséklet látható.
    

1. A SET gomb segítségével válassza ki az
funkciót. Ekkor az ikon villog és "0:0" látható

    az LCD kijelzőn. Ha ez megtörtént,
    akkor a távszabályzó készen áll a kikapcsolási
    időzítés beállítására.
2. Nyomja a      vagy     nyilakat, így beállíthatja
    a kívánt időtartamot. 10 óráig egy gombnyomás 
    0,5 órával növeli az értéket, 10 óra felett egy
    gombnyomás 1 órával növeli az értéket egészen
    24 óráig.
3. Ha befejezte a beállítást, a távszabályzó
    3 másodpercen belül elküldi a beállított értéket
    a beltéri egységnek. Ezután a kijelzés
    visszatér alap állapotba. A kijelzőn
    a beállított hőmérséklet látható.
    

 Az automata bekapcsolás beállítása (kikapcsolt készülék)

Az automata kikapcsolás beállítása (bekapcsolt készülék)

9

ON OFF

2

1

SET

ECO MODE

COOL

 SET TEMP. ON

    "        " OFF



A kikapcsolási időzítés beállítása után kb. 1 másodperccel

A távszabályzóval beállítható effektív beállítási érték az alábbiakra
korlátozódik: 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. 

Figyelem!!

Példa az időzítés beállítására 

Start

Ki

6 órával később

(automata bekapcsolás)
Az automata bekapcsolás időzítése akkor fontos,
Ha Ön be kívánja kapcsolni a készüléket mielőtt
hazaér. A légkondicionáló a beállított időzítés
letelte után bekapcsol.

6 óra múlva kapcsoljon be a légkondicionáló.
1. Nyomja meg a SET gombot, az "ON" villog, a 

legutóbbi bekapcsolási időzítés és „h” betű 

2. Addig nyomkodja a fel/le gombokat, amíg
„6:0h” kijelzést lát az LCD
kijelzőn.

3.

látható az LCD kijelzőn.

Várjon 3 másodpercet és a digitális kijelző
a beállított hőmérsékletet fogja mutatni.
A „TIMER ON” kijelzés látható az LCD-n.
Ilyenkor a bekapcsolási időzítés aktív.

Bekapcsolási időzítés

Példa:

TIMER ON

Beállítás
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Stop

Be

Beállítás                            10 órával később

(automata kikapcsolás)
A kikapcsolási időzítés akkor fontos, ha Ön ki kívánja
kapcsolni a légkondicionálót lefekvés után.
A készülék az időzítés letelte után kikapcsol.

10 óra múlva kapcsoljon ki a légkondicionáló.
1. Nyomja meg kétszer a SET gombot. Az "OFF" villog

a legutóbbi kikapcsolási időzítés és „h” betű látható
az LCD kijelzőn.

2. Addig nyomkodja a le/ fel gombokat, amíg
„10:00h” látható a kijelzőn.

3. Várjon 3 másodpercet és a digitális kijelző 
A beállított hőmérsékletet fogja mutatni. 
TIMER OFF kijelzés látható az LCD-n.
Ilyenkor a kikapcsolási időzítés aktív. 

Kikapcsolási időzítés

Példa:

Be
Stop

2 órával a beállítás
után

Beáll.

A légkondicionáló 2 óra múlva kikapcsol és 10 óra múlva
újra bekapcsol.
1. Nyomja meg a kétszer a SET gombot "OFF" villog.
2. Nyomkodja a le/ fel gombokat amíg a kijelzőn 

„2:0h” látható.
3.
4. Nyomkodja a TIMER ON gombot amíg a kijelzőn

„10:0h” látható.
5.

Nyomja meg egyszer a SET gombot "ON" villog. 

Várjon 3 másodpercet és a beállított hőmérséklet,  
valamint TIMER ON OFF felirat látható
a kijelzőn. ilyenkor a bekapcsolási és a 
kikapcsolási időzítés együttesen aktív. 

Kikapcsolás ==> bekapcsolás.
(készülék bekapcsolva ==> kikapcsol ==> bekapcsol)
Ez akkor hasznos, ha ki kívánja kapcsolni a készüléket
lefekvés után és be kívánja kapcsolni ébredés előtt,
vagy mielőtt hazaér.

Példa:

Kombinált időzítés
Bekapcsolási és kikapcsolási időzítés együttesen.

Indul

1 0 órával a beállítás
után

TIMER OFF

TIMER ON OFF
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Példa:

Bekapcsolás ==> kikapcsolás
(készülék kikapcsolva ==> bekapcsol ==> kikapcsol)
Ez akkor hasznos ha be kívánja kapcsolni a készüléket
ébredés előtt, és ki kívánja kapcsolni
a ház elhagyása után.

Indítás a beállítás után 2 órával és leállítás a beállítás 
után 5 órával.
1. Nyomja meg egyszer a SET gombot "ON" villog.
2. Addig nyomkodja a le/ fel gombokat, amíg „2:0h”

kijelzést lát az LCD-n.
3. Nyomja meg a kétszer a SET gombot "OFF" villog.
4. Addig nyomkodja a le/ fel gombokat amíg „5:0h”

kijelzést lát az LCD-n.
5. Várjon 3 másodpercet és a beállított hőmérséklet

látható a kijelzőn. A TIMER ON OFF jelzés
szintén látható. Ilyenkor a kikapcsolási és
bekapcsolási időzítés aktív.

KI Stop

Start

2 órával a  
beállítás után

5 órával a
beállítás után

Beállítás

Az időzítés beállítás (TIMER ON vagy TIMER OFF)
közül az indul először, aminek időzítési értéke közelebb van
a beállítás időpontjához.

Megj:

TIMER ON OFF
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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

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 elhelyezése
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A gyártó fenntartja a jogot a készülék formájának és műszaki tartalmának 
előzetes figyelmeztetés nélküli megváltoztatására.
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A készüléket importálja: Planning & Trading Kft.
A kezelésit fordította: Sárvári János Planning & Trading Kft. 




