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2 Vezeték nélküli távvezérlő

Biztonsági óvintézkedések

• A telepítés szakértelmet igényel, ezért azt kizárólag szervizközpont, illetve a vállalatunk által is elismert
szakműhely szakemberei végezhetik.

• A megfelelő szakképesítés hiányában elvégzett telepítésből származó bármilyen probléma esetén vállalatunk
nem biztosít ingyenes szervizszolgáltatást.
• Az alábbi biztonsági előírások a váratlan vészhelyzetek vagy károk megelőzésére szolgálnak.

FIGYELMEZ- : Ha a felhasználó nem követi a kötelezően előírtakat, az súlyos személyi sérüléshez vagy
TETÉS
halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT! : Ha a felhasználó nem követi a kötelezően előírtakat, az személyi sérülést vagy anyagi kárt

okozhat.

: A “Figyelmeztetés” és a “Vigyázat” jelek a lehetséges veszélyre hívják fel a felhasználó figyelmét.
Alaposan olvassa el ezeket és tartsa be a bennük leírtakat a balesetek megelőzése érdekében.
: Az útmutatóban illetve a terméken látható “Figyelmeztetés” és “Vigyázat” jelzések segítik a
felhasználót a veszélyek elkerülésében.

FIGYELMEZTETÉS

Telepítés

Ha a távvezérlő elemeit ki akarja cserélni, akkor
az új elmek típusának meg kell egyeznie a
régiekével. Ne keverje az új és régi elemeket,
vagy a különböző típusú elemeket. Ez tüzet vagy
robbanást okozhat.

Üzemelés

Az elmeket ne töltse fel vagy ne szedje szét őket.
Az elmeket ne dobja tűzbe.
Égési sérülést okozhatnak vagy felrobbanhatnak.

A terméket ne szerelje szét, ne javítsa vagy
módosítsa saját belátása szerint, mivel az tüzet
vagy áramütést okozhat.

Ha a bőre vagy a ruházata az elemekben található
folyadékkal érintkezik, alaposan mossa le tiszta
vízzel. Ha az elemek szivárognak, ne használja a
távvezérlőt.
Az elemekben lévő vegyszerek égési sérülést
vagy egyéb egészségkárosodást okozhatnak.

Egyszerre csak egy gombot nyomjon meg. Ha egyszerre több
gombot nyom meg, a távvezérlő
nem a kívánt műveletet hajtja
végre.

Vigyázzon arra, hogy a
távvezérlőt ne ejtse el és ne
dobja el azt. Óvja a távvezérlőt
az erős ütéstől és vigyázzon
arra, hogy ne lépjen rá.

Ne használja a távvezérlő
nedves, párás helyen.

Ne használja forró eszköz és
tűz közelében.

Ne helyezze a távvezérlőt
közvetlen napsugárzásnak
kitett helyre.

A megfelelő működés érdekében, a távvezérlőt a beltéri
egység jelvevőjér irányítsa.

A távvezérlő hatótávolsága kb. 7 méter.

Győződjön meg arról, hogy semmi sem
akadályozza az optikai rálátást a jelvevőre.
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Biztonsági óvintézkedések

Alkatrészleírás

Alkatrészleírás

LCD kijelző

Vezeték nélküli távvezérlő

Kellék megnevezése

Tartó (1db.)

Csavar (2 db. )
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Használati és
Kézikönyv

AAA(1.5V)
elemek (2 db.)

Alkatrészleírás

VANE ANGLE gomb
A terelőlapát szögének beállítására szolgál.

FUNKCIÓBEÁLLÍTÁS gomb
Az automatikus tisztítás, intelligens tisztítás, elektromos fűtőelem vagy terelőlapszög egyéni vezérlésének beállítására vagy visszavonására/törlésére szolgál.
BE-/KIKAPCSOLÁS gomb
A vezérlő ki- ill. bekapcsolására használjuk.

1
2
3

10
11
12

4

13

5
6

14

7
8

15
16

9

17

JET COOL gomb
Gyorshűtés igen nagy ventilátorsebesség mellett.
LÉGÁRAM BAL/JOBB gomb (választható)
A légáram kívánt irányának beállítása jobbra/
balra (horizontálisan).

LÉGÁRAM FEL/LE gomb
A legyezőzsalu mozgását indítja be vagy állítja
le és a légáram kívánt le/fel irányításának a
beállítására szolgál.
ON TIMER gomb
A működés indítási idejének beállítására szolgál.

SLEEP TIMER gomb
Az alvó üzemmód indítási idejének beállítására szolgál.
SET / CLEAR gomb
Időzítő beállítása/törlése. Az aktuális idő
beállítása (3 másodpercig kell lenyomva tartani).

Működési üzemmód
Hűtési üzemmód
Automatikus üzemmód vagy Automatikus átváltás

Páramentesítés
Fűtési üzemmód
Ventilátoros üzemmód

• Hűtési modell ( ), Hőszivattyús odell( )

PLASMA gomb (VÁLASZTHATÓ)
A plazmás tisztítófunkció ki- és
bekapcsolása.

SZOBAHŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA gomb
Szobahőmérséklet kiválasztása.
MODE gomb
Üzemmód kiválasztása.

INDOOR FAN SPEED SELECTION gomb
Ventilátorsebesség kiválasztása: alacsony,
közepes, gyors és káosz.

ROOM TEMPERATURE CHECKING gomb
Szobahőmérséklet beállítása.
OFF időzítőkikapcsoló gomb
Az üzemmód leállítási idejének beállítása.

IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÓ (fel/le)/MEGVILÁGÍTÁS GOMB
Időzítő beállítása.
Fényerősség beállítása.
(Nem az időbeállítás alatt!)

ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS gomb (RESET)
A távvezérlő alaphelyzetbe állítása
(reszettelése).
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Használati utasítások

Használati utasítások

Az elemek elhelyezése
1. Távolítsa el az elemtartó fedelét. Húzza azt a nyíl irányába.
2. Helyezze el az új elemeket és közben figyelje az elemek (+)
és (-) jelzéseit, hogy azok a helyes polaritással kerüljenek
a helyükre.
3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét.

FIGYELEM!

1. Mindig két egyforma elemet használjon.
2. Ha a távvezérlőt hosszabb ideig nem használja, vegye ki az
elemeket, így meghosszabbíthatja azok tartamidejét.
3. Ha a távvezérlő kijelzője kezd elhalványodni, cserélje ki
mindkét elemet.

A vezeték nélküli távvezérlő karbantartása
1. A távvezérlő elhelyezésére válasszon ki egy
biztonságos és könnyen elérhető helyet.
2. A mellékelt csavarokkal rögzítse a tartót a
falra.
3. Csúztassa be a távvezérlőt a tartóba.

FIGYELEM!
1. A távvezérlőt soha ne tegye ki közvetlen
napsugárzás hatásának.
2. A jeladó és -vevő legyen mindig tiszta a
megfelelő kommunikáció érdekében.
Tisztításukhoz használjon puha ruhát.
3. Ha más készülékekhez is használ távvezérlőt,
változtassa meg azok jeladási irányát vagy
kérjen tanácsot a szervizelést végző szakembertől.

Üzemeltetési mód
1. A jelvevő a beltéri egységben található.
2. A működés beindításához fordítsa a távvezérlőt a
beltéri egység jelvevőjének irányába. A két tárgy
között ne legyen semmi, ami gátolná az optikai
rálátást.
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Telepítési útmutató

Telepítési beállítás - Központi vezérlő címének beállítása

1
2

Tartsa a MODE gombot lenyomva és közben nyomja meg a
reszettelő gombot.

A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÓ gomb segítségével állítsa be a beltéri egység címét.
- Beállítási tartomány : 00 ~ FF
Csoportsorszám
Beltéri egység
száma

3
4
5

A cím beállítása után, egyszer nyomja meg a ki-/bekapcsolás gombot
a beltéri egység irányában.

A beltéri egység kijelzi a beállított címet és ezzel a címbeállítás befejeződött.
- A címkijelzés ideje és módja a beltéri egység típusától függően változhat.
Reszettelje a távvezérlőt az általános üzemmód használatához.

Telepítési beállítás - Központi vezérlő címének ellenőrzése

1

Tartsa a FUNC. gombot lenyomva és nyomja meg a
reszettelő gombot.

2

Nyomja meg egyszer a ki-/bekapcsoló gombot a beltéri egység irányába és a beltéri egység kijelzi a
beállított címet a párbeszédpanelben.

- A címkijelzés ideje és módja a beltéri egység típusától függöen változhat.

3
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Telepítési útmutató

Telepítési útmutató

Telepítési beállítás - Belépés a telepítési beállítások módba
VIGYÁZAT!

A telepítésbeállítási mód a távvezérlő funkciók részleteinek a beállítására szolgál.
A telepítésbeállítási mód helytelen beállítása a termék hibás működését, sérülést vagy a
vagyontárgyak megrongálódását okozhatja. A telepítést végezze engedéllyel rendelkező telepítő
szakember és ha a telepítés vagy módosítást olyan személy végzi, aki engedéllyel nem rendelkezik,
akkor az ilyen személy viseli a felelősséget a következményekért. Ilyen esetben nem biztosítjuk az
ingyenes szervizelést.

1

Tartsa a JET COOL gombot lenyomva és nyomja meg a reszettelő
gombot.

2

A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÓ gomb segítségével állítsa be a
funkciókódot és a beállítási értéket. (Lásd a Telepítési beállítási
kódtáblázatot.)
Funkció kódja
Beállítás kódja

3
4

A távvezérlőt a beltéri egység irányába tartva, egyszer nyomja meg a
ki-/bekapcsolás gombot.

Reszettelje a távvezérlőt az általános üzemmód használatához.

Lásd a Telepítési beállítási kódtáblázatot a következő oldalon.
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Telepítési útmutató

Telepítésbeállítási kódok táblázata
Sorsz.

Funkció

Funkció kódja

0

Mód felülírása

0

Beállítási érték

Távvezérlő LCD kijelzője

0 : Beállítás mester módra

00
01
11
12
13
14
20
21
22
23
24
25

1 : Beállítás szolga módra
1 : Normál

1

Belmagasság
kijelölése

1

2 : Alacsony
3 : Magas
4 : Rendkívül magas
0 : Beállítás mester módra

Csoportos vezérlés

2

Kiegészítő fűtőelem

2

2

1 : Beállítás szolga módra

2 : Mester/szolga
ellenőrzése
3 : Kiegészítő fűtőelem
beállítása
4 : Kiegészítő fűtőelem
törlése
2 : Kiegészítő fűtőelem
telepítésének ellenőrzése

Mód felülírása

Ez a funkció csak a nem automatikusan átváltó, hőszivattyús modelleknél alkalmazható.
Belmagasság kijelölése

A vezetékes távvezérlőhöz csatlakoztatott beltéri egység vezetékes távvezésrlőként működik.
Csoportos vezérlés

A funkció csak csoportos vezérlése szolgál. Ezt a funkciót ne állítsa be, ha nincs csoportos vezérlés.

Miután beállította a csoportos vezérlést, kapcsolja ki az egységet, majd 1 perc múlva újra kapcsolja be.
Kiegészítő fűtőelem

A funkció csak az aktivált, kiegészítő fűtőelemmel rendelkező modelleknél alkalmazható.
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Telepítési beállítás– Telepítésbeállítási kódok táblázata

Használati útmutató

Használati útmutató

Hűtési üzemmód - Normál működés

1

Nyomja meg a ki-/bekapcsoló gombot.
Az egység egyet sípol.

2

Nyomja meg a MODE gombot a fűtési üzemmód
kijelöléséhez.

3

Állítsa be a kívánt hőfokot a hőmérséklet-beállítási
gombokkal. Nyomja meg a SZOBAHŐMÉRSÉKLET
ELLENŐRZÉSE gombot a szoba hőmérsékletének
ellenőrzéséhez. Ha a beállított hőfok alacsonyabb,
mint a szoba hőmérséklete, a fűtés nem indul be.

Hőmérséklet növelése
Hőmérséklet csökkentése

Beállítható hőmérséklet- tartomány: 18~30°C(64~86°F)

Hűtési üzemmód - Gyors hűtés

1

Nyomja meg a ki-/bekapcsoló gombot.
Az egység egyet sípol.

2

Nyomja meg a MODE gombot a fűtési üzemmód
kijelöléséhez.

3
4

Nyomja meg a JET COOL gombot. Az egység kivételesen
magas ventilátorsebességgel működik hűtési üzemmódban.
Az oldalfali modellek csak 30 percig üzemelnek
erőteljes (JET COOL) hűtés üzemmódban.

Az erőteljes hűtés törléséhez nyomja meg a Jet Cool gombot vagy a ventilátor
gombot vagy a szobahőmérséklet-beállító gombok egyikét, miután a beltéri
egység magas légáramintenzitással működik tovább hűtési üzemmódban.

vagy
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vagy

Használati útmutató

1
2
3
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Automatikus üzemmód
Nyomja meg a ki-/bekapcsoló gombot.
Az egység egyet sípol.

Nyomja meg a MODE gombot az automatikus üzemmód kijelöléséhez.

Állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
<Hűtő modelleknél>
A hőmérsékletet és a légáramintenzitást az elektromos vezérlők
állítják be automatikusan az aktuális szobahőmérséklet alapján.
Ha hidegnek vagy melegnek érzi a hőmérsékletet, nyomja meg a
HŐMÉRSÉKLET-BEÁLLÍTÓ gombokat és állítson a hőfokon.
A légáramintenzitást nem tudja ilyenkor beállítani. Ezt az
automatikus üzemmód már beállította.
Hőmérséklet növelése
Hőmérséklet csökkentése

A kódot a hőérzet
alapján válassza ki.
Kód
2
1
0
-1
-2

Hőérzet
Hide
Kicsit hideg
Semleges
Kicsit meleg
Meleg

<Fűtő modelleknél>
A kívánt hőmérséklet és a beltéri egység
légáramintenzitása állítható be.
Beállítható hőmérséklet- tartomány:
18~30°C(64~86°F)

Az automatikus üzemmódban:
• Ha a rendszer nem úgy működik, ahogy szeretné, kézileg kapcsoljon át másik üzemmódba. Ha a rendszer
nem vált automatikusan hűtési üzemmódról fűtésire, vagy fordítva, akkor az üzemmódot és a kívánt hőfokot
újra be kell állítani.
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Használati útmutató

Automatikus üzemmódváltás

Ez a funkció csak bizonyos termékeknél áll rendelkezésre.

1
2
3

Nyomja meg a ki-/bekapcsoló gombot. Az egység egyet sípol.

Nyomja meg a MODE gombot az automatikus üzemmódváltás kijelöléséhez.

Állítsa be a kívánt szobahőmérsékletet.
Beállítható hőmérséklet- tartomány automatikus
üzemmódváltásban: 18~30°C (64~86°F)
Hőmérséklet növelése
Hőmérséklet csökkentése

4

Automatikus üzemmódváltás alatt:

A légáramintenzitást négy fokozatban állíthatja be: alacsony,
közepes, magas és káosz. A légáramintenzitás minden egyes
gombnyomással változik.

A légkondicionáló automatikusan váltja az üzemmódot a beltéri hőmérséklet fenntartása érdekében. Ha a
szobahőmérséklet ±2°C(4°F)-kal eltér a beállított hőfoktól, a légkondicionáló a szobahőmérsékletet
±2°C(4°F)-on belül tartja az automatikus üzemmódváltás révén.
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Használati útmutató

Ezzel a funkcióval állítható be az automatikus üzemmódváltás üzemmódja.

1

Az automatikus üzemmódváltás módban nyomja meg a FUNC. gombot az üzemmódváltási hőfok
beállításához.

2

Nyomja meg a HŐMÉRSÉKLET-BEÁLLÍTÁS gombot a kívánt üzemmódváltási hőfok beállításához.
(Az alapértelmezett érték: 2°C(4°F).)
Hőmérséklet növelése
Hőmérséklet csökkentése

Üzemmódváltási hőmérséklet- ingadozás

: 1~7°C(2~14°F)

Pl.) Ha a beállított hőmérséklet 25°C(76°F) és a szoba hőmérséklete 20°C(68°F), akkor az üzemmód a fűtés
lesz. Ha az üzemmódváltási hőfokot 2°C(4°F)-ra állítja be, akkor, amikor a szoba hőmérséklete eléri a
27°C(25°C + 2°C)(80°F(76°F + 4°F)), -ot, az egység hűtési üzemmódra vált.
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Automatikus üzemmódváltás - Az üzemmódváltási hőmérséklet beállítása

Használati útmutató

Páramentesítés

1
2
3

Nyomja meg a ki-/bekapcsoló gombot.
Az egység egyet sípol.

Nyomja meg a MODE gombot a páramentesítés kijelölésére.

Állítsa be a légáramintenzitást. A légáramintenzitást négy fokozatban
állíthatja be: alacsony, közepes, magas és káosz. A
légáramintenzitás minden egyes gombnyomással változik.

Páramentesítés üzemmód alatt:

• Ha az üzemmódkijelölési gombbal a páramentesítés üzemmódot választja, a beltéri egység megkezdi a
páramentesítési funkciót és, az érzékelt szobahőmérséklet alapján, automatikusan a páramentesítéshez
legkedvezőbb értékekre állítja be a szoba hőmérsékletét és a levegő mennyiségét.
Ebben az esetben, a beállítási hőmérséklet nem jelenik meg a távvezérlőn, így a szobahőmérsékletet sem
tudja vezérelni.

• Az egészséges páramentesítés funkció alatt, a levegő mennyiségének beállítása automatikusan történik a
szoba aktuális hőmérsékletének megfelelő algoritmus alapján, így a szoba levegője egészséges és kellemes
lesz, még a legpárásabb időszakokban is.
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Használati útmutató

A funkció csak a hőszivattyús modellnél áll rendelkezésre.

1
2
3

Nyomja meg a ki-/bekapcsoló gombot.
Az egység egyet sípol.

Nyomja meg a MODE gombot a fűtési üzemmód kijelöléséhez.

Állítsa be a kívánt hőfokot a hőmérséklet-beállítási gombokkal.
Nyomja meg a SZOBAHŐMÉRSÉKLET ELLENŐRZÉSE gombot a
szoba hőmérsékletének ellenőrzéséhez.
Ha a beállított hőfok alacsonyabb, mint a szoba hőmérséklete, a fűtés
nem indul be.
Hőmérséklet növelése
Hőmérséklet csökkentése

4

Hőmérsékletbeállítási- tartomány
fűtési üzemmódban 16~30°C
(60°F~86°F)

Állítsa be ismét a légáramintenzitást. A légáramintenzitást négy
fokozatban állíthatja be: alacsony, közepes, magas és káosz.
A légáramintenzitás minden egyes gombnyomással változik.
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Fűtési üzemmód

Használati útmutató

Ventilátoros üzemmód

1

Nyomja meg a ki-/bekapcsoló gombot.
Az egység egyet sípol.

2

Nyomja meg a MODE gombot és jelölje ki a légkeveréses
üzemmódot (Fan mode).

3

Állítsa be ismét a légáramintenzitást. A légáramintenzitást négy
fokozatban állíthatja be: alacsony, közepes, magas és káosz.
A légáramintenzitás minden egyes gombnyomással változik.

A káosz-logikán alapuló természetes légáram

• A még intenzívebb frissességérzetért, nyomja meg a beltéri egység FAN SPEED gombját és állítsa be a káosz
fokozatot. Ebben az üzemmódban, a készülék a természetes szellőhöz hasonló légáramot fúj be és a
káosz-logika alapján automatikusan változtatja a légáramintenzitást.

A légkeveréses üzemmód alatt:

• A kültéri kompresszor nem működik.
Az a funkciója, hogy keringtesse a beltéri levegőt és a kifújt levegő hőmérséklete és a beltér hőfoka közötti
hőmérséklet nem jelentős.

16 Vezeték nélküli távvezérlő

Használati útmutató

A kívánt hőmérséklet egyszerűen beállítható.
• A kívánt hőmérséklet beállításához nyomja meg a gombokat
: Hőmérséklet növelése egy-egy értékkel gombnyomásonként
: Hőmérséklet csökkentése egy-egy értékkel gombnyomásonként
Szobahőmérséklet: Az aktuális szobahőmérsékletet mutatja
Beállított hőm. A felhasználó által beállítani kívánt hőfokot mutatja.
<Hűtési üzemmód>
A hűtési üzemmód nem működik ha a kívánt hőmérséklet magasabb,
mint a szoba hőmérskélete. Csökkentse a kívánt hőfok értékét!
<Fűtési üzemmód>
A fűtési üzemmód nem működik ha a kívánt hőmérséklet alacsonyabb,
mint a szoba hőmérséklete. Növelje a kívánt hőfok értékét!
Amikor csak megnyomja a SZOBAHŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÓ gombot,
a szobahőmérsékletének értéke 5 másodpercen belül megjelenik a
kijelzőn.
Öt másodperc után a kívánt hőmérséklet értéke jelenik meg a kijelzőn.
A távvezérlő helyétől függően különbözhet a valós szobahőmérséklet és
a kijelzett érték.
Nyomja meg a SZOBAHŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÓ gombot és tartsa 5
másodpercig lenyomva a hőmérséklet mértékegységének átváltására a
Celsius- és Fahrenheit-fokok között.
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Hőmérsékletbeállítás /Szobahőmérséklet ellenőrzése

Légáram beállítása

Légáram beállítása

Légáram fel/le irányának szabályzása (választható)
A légáram le/fel iránya (függőleges levegőfúvás) a távvezérlő használatával állítható be.
1. Az egység bekapcsolásához nyomja meg a ki-/bekapcsolás gombot.

2. Nyomja meg a SWING (légáram le/fel) gombot és a zsaluk lefelé és felfelé kezdenek legyezni.
Nyomja meg még egyszer a SWING (légáram le/fel) gombot a kívánt függőleges légáramirány
beállításához.

FIGYELEM!

• Ha megnyomja a SWING (légáram le/fel) gombot, a légáram vizszintes iránya automatikusan módosul az
automatikus légterelési algoritmus alapján, mely a levegőt egyenletesen fújja szét a szobában és a természetes
fuvallat/szellő érzetét kelti, ezáltal az ember sokkal kellemesebben érzi magát a helyiségben.
• A légáram le/fel irányának beállítására mindig a távvezérlőt használja. A vizszintes légterelő zsaluk kézzel
történő mozgatása megrongálhatja a légkondicionálót.
• A beltéri egység kikapcsolásával, a le/fel légterelő zsaluk bezárják a rendszer légkifúvó szellőzőnyílását.

Légáram bal/jobb irányának szabályzása (választható)
A jobb/bal (vizszintes) irányú légáramlást a távvezérlővel állítsa be.

1. Az egység bekapcsolásához nyomja meg a ki-/bekapcsolás gombot.

2. Nyomja meg a SWING (jobb/bal légáramirány) gombot és a zsaluk jobb illetve bal irányba
mozdulnak el. Nyomja meg még egyszer a SWING (jobb/bal légáramirány) fombot és
állítsa be a kívánt vizszintes irányú légterelést.
A le/fel és jobb/bal légterelési irány-funkciót a távvezérlő kijelzője nem jelzi ki.
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Részfunkció
MAGYAR

Részfunkció
Plazmás tisztítás (választható)

1
2

Csak PLAZMÁS tisztítás

Nyomja meg a ki-/bekapcsoló gombot.

Nyomja meg a PLASMA gombot. A gombnyomásra
megindul a plazmás tisztítása és az újabb
gombnyomásra leáll.

Ha megnyomja a PLASMA gombot, a plazmás tisztítás működésbe lép.

• A plazmaszűrős technológiát az LG fejlesztette ki a beszívott
levegőben található mikroszkópikus légszennyezők
kiszürésére azáltal, hogy nagytöltésű elektron-plazmát
generál. Ez a plazma megsemmisíti a szennyező anyagokat
és tiszta és higiénés levegőt biztosít.
• A plazmás szürő funkció működtethető minden üzemmódban
és minden légáramintezitás mellett.

Automatikus tisztítás (választható)

Ez a funkció akkor működik, amikor a beltéri egység ki van kapcsolva.

1
2

Nyomja meg egyszer a FUNC. (funkcióbeállítás)
gombot. Az automatikus tisztítás szimbólum villogni kezd.

Nyomja meg a SET/CLEAR gombot az automatikus tisztítás funkció időzítéséhez vagy törléséhez.
Ha az automatikus tisztítás funkciót időzítette, akkor, ha a beltéri egységet kikapcsolja, az
egység ventilátorja még kb. 30 percig működni fog, hűtés vagy páramentesítés nélkül. A
terelőlapát/zsalu is zárva van.
Így a funkció révén megtörténik a maradék nedvesség kiszárítása és az egység belső
részének a tisztítása.
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Részfunkció

Intelligens tisztítás (választható)

Az intelligens tisztítása beállítható kézire és automatikusra.
Automatikus intelligens tisztítás

Ha a termék működési óráinak összege meghaladja a 30 órát, az intelligens tisztítás automatikusan beindul,
amikor a beltéri egység ki van kapcsolva.
1. Nyomja meg kétszer a FUNC. (funkcióbeállítás) gombot.
Az intelligens tisztítás szimbólum villogni kezd.
2. Nyomja meg a SET/CLEAR gombot az intelligens tisztítás
funkció időzítéséhez vagy törléséhez.
A funkció megindítható ki- és bekapcsolt készülékkel is.

Kézi intelligens tisztítás
1. Ha az egység leállt, nyomja meg a FUNC. gombot az intelligens tisztítás
kijelöléséhez. Az intelligens tisztítás ikon villogni kezd. Most nyomja meg a
SET/CLEAR gombot.
2. Az intelligens tisztítás leállításához, nyomja meg a FUNC. gombot az
intelligens tisztítás kijelöléséhez és nyomja meg a SET/CLEAR gombot.

A kefe balról jobbra és jobbról balra mozogva tisztítja le a port a szúrőről.
A felszívott port egy dobozba gyűjti össze.
Az intelligens tisztítás folyamata terméktípusonként változó.
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Részfunkció

Nyomja meg a kijelző-fényességet jelölő gombot.
Ha úgy érzi, hogy túl világos a kijelzés fényere, ezzel a gombbal tudja beállítani azt.

Celsius-/Fahrenheit-fok átváltás
Nyomja meg a ROOM TEMP °C/°F gombot, hogy a hőmérséklet mértékegységének kijelzését átváltsa
Celsius-fokról Fahrenheit-fokra, vagy fordítva.
Amikor csak megnyomja a ROOM TEMP gombot Fahrenheit módban, a hőmérsékletérték
2 Fahrenheit fokkal növekszik/csökken.

Elektromos fűtőelem (választható)

Csak fűtési üzemmódban állítható be.

1

2

Nyomja meg háromszor a FUNC. (funkcióbeállítás) gombot.
Az elektromos fűtőelem ikon villogni kezd.

Nyomja meg a SET/CLEAR gombot az elektromos fűtőelem funkció időzítéséhez vagy törléséhez.

• Fűtési üzemmódban megjelenik a kijelzés a beltéri egységen, a kiegészítő fűtés automatikusan bekapcsol,
de nem kerül külön kijelzésre a vezeték nélküli távvezérlőn.
• Konzolos termékeknél padlófűtés üzemmódban működik.
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LCD-fényesség vezérlése (választható)

Részfunkció

Ez a funkció 4 terelőlapátszöget tud szabályozni egyenként a mennyezeti, 4 utas
kazettás termékcsoportnál.

1

Nyomja meg háromszor a FUNC. (funkcióbeállítás) gombot.
(Fűtési üzemmódban négyszer).
A terelőlapátszög egyénkénti vezérlése ikon villogni kezd.
• Ha ekkor megnyomja a SET/CLEAR gombot, minden
terelőlapát a normál szögbe kerül.

2

3

Egy terelőlapát szögét a le/fel/jobbra/balra gombokkal állítsa be.
• Amikor megnyom egy gombot, a kijelzőn megjelenik az adott
terelőlapát szögének és a beállításnak az értéke.
• Ha megnyomja a “felfelé” gombot, a kijelzőn a jobb oldalon látható
ikon jelenik meg, és a szög 1-től 6-ig állítható be.

Nyomja meg a PRESS/CLEAR gombot a a terelőlapátszög egyenkénti beállításához vagy a beállítások
törléséhez.

• A vezeték nélküli távvezérlő fel/le/jobb/bal gombjai és a légkifúvó nyílások irányai eltérhetnek egymástól.
• Úgy állítsa be a kívánt szöget, hogy előtte ellenőrzi a termék terelőlapátjának mozgását.

• Az egyenkénti terelőlapátszög beállítássa kiegészítő funkció, így egyes termékeknél nem elérhető.
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Időkapcsoló
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Időkapcsoló
Aktuális idő beállítása
1. Nyomja meg a SET/CLEAN gombot és tartsa
3 másodpercig lenyomva.
2. Nyomja meg az IDŐBEÁLLÍTÓ gombokat és
állítsa be a kívánt időt. (Ha túl sokáig tartja a
gombot lenyomva, az értékek gyorsan
váltakoznak, 10 perces egységenként.)
3. Nyomja meg a SET/CLEAR
gombot.

FIGYELEM!

Ellenőrizze az AM (de.) és PM (du.) kijelzéseket.

Alvó üzemmód időzítése
1. Nyomja meg a SLEEP indőzítő gombot,
mellyel az időzítőt be- ill. kikapcsolhatja.

Bekapcsolási
2. Nyomja meg az IDŐBEÁLLÍTÓ gombokat és állítsa
be a kívánt időt. (Legtöbb 7 órával előre)
3. Nyomja meg a SET/CLEAR
gombot.

Idő
1. Nyomja meg az ON (be) gombot, mellyel
az időzítőt be- ill. kikapcsolhatja.

Időzítő BE

2. Nyomja meg az IDŐBEÁLLÍTÓ gombokat és
állítsa be a kívánt időt.

3. Nyomja meg a SET/CLEAR
gombot.
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Időkapcsoló

Kikapcsolási idő
1. Nyomja meg az OFF (ki) gombot, mellyel az
időzítőt be- ill. kikapcsolhatja.

Időzítő KI
2. Nyomja meg az IDŐBEÁLLÍTÓ gombokat és
állítsa be a kívánt időt.

3. Nyomja meg a SET/CLEAR
gombot.

Időzítés visszavonása
• Ha törölni akarja az időzítő minden beállítását, nyomja meg a
CLEAR ALL (mindent töröl) gombot.

• Ha törölni akar egy-egy időzítést, nyomja meg
az adott időzítés gombját. Így az időzítést ki- és bekapcsolhatja,
ill. beállíthatja az alvó üzemmódot. Ezután nyomja meg a
SET/CLEAR gombot, míg a távvezérlőt a jelvevő irányában tartja.
(Az időzítő lámpája kialszik a légkondicionálón és a kijelzőn.)
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