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MOBIL LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉS

FIGYELEM!
A termék elsõ használatba vétele elõtt olvassa el figyelmesen a biztonsági elõírásokat, 
illetve a kezelési útmutatót!

BIZTONSÁGI ELÕÍRÁSOK

1. Ne kösse a készüléket nem megfelelõ elektromos hálózathoz, vagy hibás csatlakozó dugaljhoz.

2. Ne használja a készüléket a következõ helyiségekben:
!  Nyílt láng vagy hõforrás mellett.
!  Ahol közvetlen napfény érheti.
!  Ahol magas a páratartalom.

3. Soha ne dugja az ujjait, vagy más tárgyakat a levegõ 
Kimeneti rács nyílásaiba. Hívja fel a gyerekek figyelmét
is erre a veszélyre!

4. Mindig olyan helyzetbe állítsa a készüléket, hogy a 
hûtési teljesítményét megfelelõen leadhassa.

5. Gyõzõdjön meg arról, hogy tisztítás elõtt a készüléket 
kihúzta a csatlakozó dugaljból.

6. Ne helyezzen idegen tárgyakat a készülékre.

7. A készülék áthelyezése elõtt mindig húzza ki az
elektromos csatlakozót a dugaljból.

8. Ne használja a csatlakozó dugót a készülék elindítására 
és megállítására, erre az üzemmód kapcsolót használja.

9. Ne használja a készüléket a szûrõ nelkül, illetve elszennyezõdött        
szûrõvel.

10. Az adott hûtõteljesítményû készüléket,  megegyezõ 
hõterhelésû helyiségben használja. 

11 Telepítse a légkondicionáló berendezést sík felületû tágas helyre, 
ahol semmi sem áll a kiáramló levegõ utjában! A legkisebb távolság 
A falaktól, vagy más tárgyaktól legyen 50 cm.

A FELSOROLT SZABÁLYOK MEGSZEGÉSE ESETÉN A FORGALMAZÓ 
GARANCIÁLIS FELELÕSSÉGET NEM VÁLLAL. 
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GÉGECSÕ SZERELÉSI UTASÍTÁSOK

A gégecsõ nyújthatósága az 500-tól 2000 mm-ig terjed!

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE

A készülék amit Ön vásárolt hordozható klímakészülék. A készüléket szobáról szobára mozgathatja.

FONTOS!

! Idõszakosan felszerelve:

1. Csatlakoztassa a gégecsõ egyik végét a
Levegõ kimeneti nyíláshoz.

2. Csatlakoztassa a gégecsõ másik végét a „14”-es
szivacsadapterhez.

3. Helyezze a gégecsõ végét egy közeli ablak 
nyílásába, ha nem egyeznek meg a méretek,
vágja méretre az adaptert.
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A GÉGECSÕ HASZNÁLATA

FONTOS!

Ne törje meg a gégecsövet! (lásd az ábrát!)
A gégecsövet a lehetõ legrövidebb hosszúságban 
használja!
Kerülje a gégecsõ telepítésénél a könyökök, illetve 
töréspontok alkalmazását. 

 

 

 

 

 



A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

 

1, Vezérlõ panel 5, Levegõ szûrõ
2, Légterelõk 6, Levegõ bemenet
3, Fogantyú 7, Levegõ kimeneti nyílás 
4, Görgõk 8, Vezeték tartó
                                                                             9, Cseppvíz kivezetés  
                                                                                             (gumidugó belül)

TARTOZÉKOK

11,       Légcsatorna adapter
12,       Légcsatorna adapter
13,       Flexibilis csõ
14,       Szivacs adapter
15,       Szivacs adapter
16,       Kör alakú ablak adapter
17,       Záró dugó ablak adapterhez
18,       Cseppvíz tálca
19,       Távirányító 

  

-5-

KEZELÕFELÜLET
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IDÕZÍTÕ KAPCSOLÓ:

Az idõzítõt 1-tõl 8 óráig szabályozhatja, ha az idõzítés lejárt a készülék automatikusan 
kikapcsol.

HÕMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁS:
O  OA hõmérséklet beállító gombbal beállíthatja a szükséges hõmérsékletet  18 C és 32 C 

között.
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 Alacsony 
hûtés 
fokozat 

 Magas 
hûtés 
fokozat 

 Alacsony 
ventilátor 
fordulat 

 Magas 
ventilátor 
fordulat 

 1.      Ki / Be kapcsoló 
 2.      Kompresszor mûködés kijelzõ 
 3.      Ventilátor sebesség kiválasztó gomb 
 4.      Alacsony ventilátor fokozat visszajelzõ 
 5.      Magas ventilátor fokozat visszajelzõ 
 6.      Üzemmód kiválasztó gomb 
 7.      Automata üzemmód visszajelzõ 
 8.      Hûtési üzemmód visszajelzõ 
 9.      Ventilátor üzemmód visszajelzõ 

 10.    Fûtési üzemmód visszajelzõ 
 11.    Idõzítõ kiválasztó gomb  
 12.    Idõzítõ visszajelzõ 
 13.    Hõmérséklet termosztát „le” 
 14.    Hõmérséklet termosztát „fel” 
 15.    Távirányító jelvevõ
 16.    Kijelzõ panel  
 17.    Szoba  hõmérséklet visszajelzõ 
 18.    Beállított hõmérséklet visszajelzõ
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A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA:

 A KI/BE gomb megnyomásával (16) a készülék automatikusan mûködésbe lép (AUTO 
FUNKCIÓ), ha a helyiség hõmérséklete

O
! magasabb mint 23 C, a készülék hûtési üzemmódban mûködik

O O
! magasabb mint 20 C, de alacsonyabb vagy egyenlõ mint 23 C a készülék ventilátor 

üzemmódban mûködik
O

! Alacsonyabb mint 20 C a készülék fûtési üzemmódban mûködik.
A kijelzõ panel a helyiség hõmérsékletét jelzi. 
A KI/BE gomb ismételt megnyomásával (16) a készülék kikapcsol.

A FUNKCIÓ KIVÁLASZTÁSA:

Az ÜZEMMÓD (14)  gomb használatával kiválaszthatja a kívánt mûködési módot: automata, hûtés, 
ventilátor vagy fûtés üzem.

A HÕMÉRSÉKLET KIVÁLASZTÁSA:

A hõmérséklet termosztát „fel” (11) ill. hõmérséklet termosztát „le” (12) gombok segítségével 
Obeállíthatja a kívánt hõmérsékletet (18-30 C), amit a kijelzõ panel megjelenít, más esetben a panelen 

a helyiség hõmérséklet jelenik meg.

A VENTILÁTOR SEBESSÉG KIVÁLASZTÁSA:

A ventilátor sebesség kiválasztó gomb megnyomásával tudja kiválasztani a megfelelõ sebességeket: 
alacsony, ill. magas. A ventilátor sebesség fokozat visszajelzõ folyamatos tájékoztatást ad a 
kiválasztott fokozatról. Automata üzemmód esetén a készülék automatikusan választja ki a 
ventilátor fordulatszámát, ebben az esetben nem lehet azt megváltoztatni.  
 

IDÕZÍTÕ FUNKCIÓ:

A Timer (15) gomb megnyomásával elindíthatja az idõzítõ funkciót (1-12 óra az idõzítõ visszajelzõ 
világít), ha a beprogramozott idõ lejár, a készülék automatikusan kikapcsol.
Ha a Timer gombot a készülék elindítása nélkül használja, a készülék PRE-SET üzemmódban fog 
mûködni, pl.: ha a Timer gombot megnyomja kétszer, a készülék automatikusan elindul két óra 
leteltével.

A felsorolt funkciók mindegyike beállítható a készülékhez tartozó távirányító segítségével.
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LÉGTERELÕ BEÁLLÍTÁSA:

 A terelõlapátok mozgatásával tudja 
beállítani a vízszintes légáramot.  

 A terelõlapátokmozgatásával tudja 
beállítani a függõleges légáramot

.  

 



A CSEPPVÍZTÁLCA 
SEGÍTSÉGÉVEL:

! Kapcsolja ki a készüléket
! Helyezze a tálcát a készülék alá a kivezetõ 

csonkhoz
! Csavarja ki, majd húzza ki a dugót a 

készülékbõl, így a kondenzvíz kifolyik
! Miután a kondenzvíz kifolyt, helyezze vissza a 

dugót és a dugót menetes kupakot a csõre.

CSEPPVÍZCSÕVEL

! Csavarja ki, majd húzza ki a dugót a  
készülékbõl

! Csatlakoztasson cseppvízcsövet a kivezetésre, így 
a kondenzátum automatikusan kifolyik 

 MEGJEGYZÉS!

1. A kompresszor élettartamának védelmében, a készülék újraindítása elõtt várjon                                       
min. 3-4 percet.

2. A „hûtés” üzemmód leáll, ha a helyiség hõmérséklete alacsonyabb mint a beállított 
hõmérséklet. A „ventilátor” üzemmód minden hõmérsékletviszony mellett mûködtethetõ. 
Amennyiben a helyiség hõmérséklete a beállított  felé emelkedik a „hûtés” funkció 
automatikusan elindul.

3. A „fûtés” üzemmód leáll, ha a helyiség hõmérséklete magasabb, mint a beállított 
hõmérséklet. A „ventilátor” üzemmód minden hõmérsékletviszony mellett mûködtethetõ. 
Amennyiben a helyiség hõmérséklete a beállított alá esik a „fûtés” funkció automatikusan 
elindul.

FOLYADÉKSZINT KIJELZÉS:
 
! Hûtõ üzemmódban folyadék csapódik ki a levegõbõl a készülék belsejében. Ha a 

folyadéktartály megtelt a kompresszor leáll, csak a ventilátor mûködik. 
! A  készülék sípoló hangjelzést ad, illetve megállás nélkül szaggatottan villog a FULL  

WATER feliratú piros lámpa.
! A készülék indításához ürítse ki a cseppvíztartályban lévõ vizet a következõ 

módszerekkel:
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Rubber plug

Drain knob

Drain tube

Extended 
drain tube 
(OD:18mm)

Original 
drain tube



FONTOS!

!      Tisztítás elõtt a készüléket kapcsolja le az elektromos hálózatról!
!      A légkondicionáló készülék tisztításához ne használjon gázolajat, benzint, oldószert vagy más 

kémiai anyagot.
!      Soha ne mossa a készüléket közvetlenül folyóvízzel, mert ez károsíthatja az elektromos 

szigeteléseket.

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA
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KÜLSÕ RÉSZEK TISZTÍTÁSA:

! Használjon nedves, enyhén mosószeres rongyot a készülék külsõ részeinek a tisztításához. A 
végén törölje át száraz ronggyal.

A LÉGSZÛRÕ TISZTÍTÁSA:

! tisztítsa legalább kéthetente a szûrõt, hogy megelõzze a szennyezõdés lerakódását, azaz a 
légáram csökkenést;

! tisztításhoz merítse a szûrõt langyos (max. 40 C°) enyhe mosószeres vízbe ezt követõen öblítse 
le a szûrõt és szárítsa meg;

! ne használja a készüléket a légszûrõ nélkül

SZEZON VÉGI KARBANTARTÁS:

! teljesen ürítse ki a cseppvíztartályt
! tisztítsa ki, vagy cserélje ki a szûrõt
! mûködtesse a készüléket ventilátor üzemmódban kb. egy órát,hogy a készülék teljesen 

kiszáradjon
! Helyezze vissza a készüléket az eredeti karton 

dobozba 

HA A KÉSZÜLÉKET NEM 
HASZNÁLJA, KÉRJÜK HELYEZZE 
A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓ 
KÁBELÉT A HÁTLAPRA AZ ÁBRA 
SZERINT.

 
 



HIBÁK ÉS LEHETSÉGES OKOK

1. A KÉSZÜLÉK NEM MÛKÖDIK 
Lehetséges okok Tippek hibaelhárításhoz 
Víztelítettség lámpa villog, a tartály tele van Ürítse ki a tartályt 
Nem telt le a 3 perc a kikapcsolástól. Várjon három percig  
A helyiség hõmérséklete nagyobb, mint a 
beállított hõmérséklet (Fûtés üzemmódban) 

Állítsa újra a hõmérsékletet 

A helyiség hõmérséklete kisebb, mint a 
beállított hõmérséklet (Hûtés üzemmódban) 

Állítsa újra a hõmérsékletet 

 2.  NEM MEGFELELÕ MÉRTÉKÛA HÛTÉS

Lehetséges okok Tippek hibaelhárításhoz 

Az ablak, vagy az ajtó a helyiségben nincs 
Zárva  

Gyõzõdjön meg arról, hogy minden ajtó és 
ablak be van csukva. 

A helyiségben hõforrás üzemel Kapcsolja ki a hõforrást, ha lehetséges 

A levegõ kimeneti gégecsõ nincs 
felszerelve, vagy elzáródott 

Szerelje fel a csövet, vagy szüntesse meg az 
elzáródását 

Túl magasra állította a hõmérsékletet Csökkentse a beállított hõmérsékletet 

A levegõszûrõ elszennyezõdött Tisztítsa meg a szûrõt 

 3. A KÉSZÜLÉK LEKAPCSOL FÛTÉS KÖZBEN

Lehetséges okok Tippek hibaelhárításhoz 
Az automatikus túlmelegedés-védelem 
mûködésbe lépett. Ha a készülékbõl távozó 
levegõ hõmérséklete meghaladja a 70 C°-ot 
akkor a készülék kikapcsol 

Kapcsolja vissza a készüléket, ha lehûlt 

 4. ZAJ ÉS REZGÉS ÉRZÉKELHETÕ

Lehetséges okok Tippek hibaelhárításhoz 
 A talaj nem sík vagy nem vízszintes Helyezze a készüléket sík vízszintes 

talajra 
 A hangot a hûtõfolyadékkeringése okozza 

 
Ez normális jelenség a készülék mûködése 
közben 

 5. A KOMPRESSZOR NEM INDUL

Lehetséges okok Tippek hibaelhárításhoz 
 A kompresszor hõvédelmi termosztátja 
Mûködésbe lépett  

Várjon egy ideig amíg a kompresszor lehûl. 

 MEGJEGYZÉS: A KÉSZÜLÉK MEGBONTÁSÁT, SZÉTSZERELÉSÉT MINDIG 
BÍZZA SZAKEMBERRE!
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MEGJEGYZÉS!

FÛTÉSI FUNKCIÓVAL CSAK A HÛTÕ  FÛTÕ MODELLEK RENDELKEZNEK

O(A MEGADOTT TELJESÍTMÉNYEK:   HÛTÉS 27 C, Rh60%; FÛTÉS 27 C, Rh-60%.- 
Hõmérséklet, illetve páratartalomnál érvényesek!!!)

O

TECHNIKAI ADATOK
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MÛSZAKI ADATOK

A split (osztott) rendszerû 
klímaberendezés 3m flexibilis csõvel 
rendelkezik, amely lehetõvé teszi a 
készülék kedvezõ elhelyezését. A 
csendes mûködés érdekében 
készülékeket Rotary kompresszorral 
forgalmazzuk.

TELEPÍTÉS
A légkondícionáló berendezés egy beltéri mobil, és egy kültéri egységbõl épül fel. A két egység 3m-
es flexibilis csõvel csatlakozik egymáshoz.

MOBIL SPLIT KLÍMABERENDEZÉS

 

Model no. TC-06M TC-09R  TC-10R 

TC-10MH 

TCS-10R 

Hûtõteljesítmény 6500 BTU 

1905 W 

8500 BTU 

2490 W 

10000 BTU 

2930 W 

10000 BTU 

2930 W 

Fûtõteljesítmény N/A N/A N/A 

10000 BTU 

2930 W 

N/A 

Energiafogyasztás 

hûtéskor* 

690W/ 3A 830W/ 3.7A 1030W/ 4.5A 1070W/ 4.8A 

Energiafogyasztás 

fûtéskor* 

N/A N/A N/A 

1180W/ 5.2A 

N/A 

Légszállítás 300 m3/h 350 m3/h 350 m3/h 450 m3/h 

Páramentesítés 1 L/hr 1.2L/hr 1.5L/hr 1.5L/hr 

Áramellátás 220-240V~, 50Hz/1phase 

Kompresszor rotary 

Hûtõközeg R410a 

Ventilátor fokozat 2 

Timer Mechanical type: 8 hours 

Electronic type: 12 hours 

Mûködési 

hõmérséklet 

Cooling: 18 ~ 32oC 

Heating:  5 ~ 27oC 

Nettó tömeg 29 kg 30 kg 32 kg 32 kg / 11 kg 

Méretek 430 x 403 x 753 mm (WxDxH) 
 

http://www.szegedklima.hu
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A KÜLTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE

2., Helyezze fel a 
     konzolt a falra.

3., Függessze fel a 
     kültéri egységet.

1., Helyezze fel a távtartót
     a kültéri egységre.

Megjegyzés:
1, A maximális távolság a kültéri egység és a fal között 1,5m lehet.

Elõlnézet

1.  Vezérlõ panel
2.  Hûtött levegõ kivezetés
3.  Fogantyú
4.  Görgõ
5.  Csatlakozó vezeték (gáz)
6.  Kültéri egység fogantyú
7.  Kültéri egység légkivezetõ

Hátulnézet

8.  Légkivezetés
9.  Elektromos csatlakozás 
10.  Elektromos vezeték
11.  Kábeltartó
12.  Kapcsolószekrény

4 7

6
5

1

3

2

http://www.szegedklima.hu


1

2

3

4

5

6

Tartozékok

13.  Aktív szénszûrõ
14.  Konzol a kültéri egységhez
15.  Csavarkulcs
16.  Szerelési tartozékok
17.  Távvezérlõ

TÁVIRÁNYÍTÓ

1.       KI/BE kapcsoló gomb
2.       Hûtés, (fûtés), ventillátor  
          funkció kiválasztó gomb
3.       Idõzítés kiválasztó gomb
4-5.    Hõmérséklet beállító gomb
6.       Ventillátor fordulatszám 
          szabályozó gomb

TELEPÍTÉS

A KÜLTÉRI ÉS A BELTÉRI EGYSÉG CSATLAKOZTATÁSA

A split-mobil klímakészülék telepítéséhez kérjük kövesse az alábbipontokat:

! Nyissa ki a kapcsolódobozt a készülék hátlapján (1. ábra).
! Szerelje szét a cseppvízcsövet (2. ábra).
! Szerelje szét az elektromos kábeleket (2. ábra).
! Szerelje szét a gyárilag csatlakoztatott gázcsövet a kulcsok 

segítségével (2. ábra). A csõvezetékek visszacsapó szeleppel 
vannak felszerelve, ezért a hûtõközeg nem áramolhat ki a 
rendszerbõl.A csõvezetéket óvatosan mozgassa!!!

! A csõvezeték végét takarja le védõkupakkal (3. ábra).
! A kültéri egységet helyezze el a konzol segítségével a lehetõ 

legközelebbi helyen.
! Vezesse át a csõvezetéket a falon kialakított furaton (d=50mm)
! Távolítsa el a védõkupakot a csõvezetékrõl, majd helyezze vissza 

a csatlakozó kábeleket a következõ sorrendben:gázcsövek-
cseppvízcsõ-elektromos kábelek (4. Ábra).

! Zárja le a kapcsolódobozt (5. ábra).

1. Ábra

3. Ábra 4. Ábra
5. Ábra

A:  Elektromos kábel
B:  Gázcsõ
C:  Cseppvízcsõ
D:  Gázcsõ
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2. Ábra

http://www.szegedklima.hu
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