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Kazettás légkondicionáló 2. sorozat
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
A légkondicionáló telepítése elõtt
a helyi áramszolgáltatóval egyeztetni kell.
(EN 61000-2, EN 61000-3 Norm).

FONTOS
• Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a kezelési útmutatót a
készülék használatbavétele elõtt.
• Kérjük elolvasás után is õrizze meg ezt a kezelési útmutatót
a késõbbiekben is hasznos tanácsokat talál benne.

MAGYAR
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2 Mennyezeti kazettás légkondicionáló

Az Ön készülékének adatai
A légkondicionáló sorozatszáma
Modell #
Sorozatszám #
Ezeket a készülék oldalán egy cimkén találja.
Forgalmazó neve
Vásárlás idõpontja
■ Csatolja a vásárlást igazoló számlát arra az esetre, ha
a vásárlás idõpontját igazolnia kell.

Olvassa el ezt a kézikönyvet
A továbbiakban hasznos információkat olvashat készüléke
helyes használatáról és karbantartásáról. Ha ezek
szerint jár el, sok idõt és pénzt takaríthat meg
légkondicionálója használata során.
Néhány gyakran elõforduló hiba kiküszöbölésére
javaslatot talál a hibakeresés fejezetben.
H a a hibakeresés fejezetet elolvassa, lehet hogy nem
kell szerelõt hívnia.

Biztonsági elõírások
• A légkondicionáló karbantartásához és javításához hívjon
egy LG légkondicionálók javítására kiképzett szerelõt.
• A telepítést csak egy erre kiképzett szerelõ végezheti.
• Kisgyerekek csak felnõtt felügyelete mellett
használják készüléket.
• Gyerekek ne játsszanak a
légkondicionálóval.
• Ha a hálózati zsinórt ki kell cserélni, a munkát
egy erre kiképzett, szakemberrel végeztesse,
.
• A telepítést a helyi vezetékezési szabványoknak
megfelelõen egy arra kiképzett szakemberrel
végeztesse.

Biztonsági elõírások

BIZTONSÁGI ELÕKÉSZÜLETEK

VIGYÁZAT

MAGYAR

Személyi sérülések és anyagi kár elkerülése végett kövesse az alábbi utasításokat.
.
■ A helytelen használat anyagi kárt és személyi sérülést okozhat. A veszély súlyosságát
az alábbi jelzések mutatják.
Ez a jel, halálos, vagy súlyos sérülés veszélyét jelzi.

FIGYELEM Ez a jel, sérülés vagy anyagi kár veszélyét jelzi.
■ A szimbólumok jelentését az alábbi táblázat mutatja.

Soha ne tegye ezt.
Kövesse az utasításokat.

VIGYÁZAT
■ Telepítés
Ne használjon hibás, vagy
alulméretezett kismegszakítót.
Ehhez a készülékhez egy
kijelölt biztosítékot használjon.
• Áramütés veszélye áll fenn.
.

Biztonságosan rögzítse a
vezérlõ egység fedelét és a
panelt.
• Áramütés veszélye áll fenn.
.

Az elektromos munkákhoz
hívjon egy megfelelõen
kiképzett szakembert, aki
a munkát szakszerûen elvégzi.
• Ne szerelje szét, vagy javítsa
a terméket.
Áramütést szenvedhet.

Ehhez a készülékhez egy
kijelölt biztosítékot használjon.
• A helytelen telepítés miatt
áramütést szenvedhet.

Mindig földelje a készüléket.

• Áramütés veszélye áll fenn.
.

Használjon megfelelõen
méretezett kismegszakítót.
• Áramütés veszélye és tûzveszély
áll fenn.
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Biztonsági elõírások
Ne módosítsa, és ne hosszabbítsa
a hálózati kábelt.
• Áramütés veszélye áll fenn.
.

A telepítéshez feltétlenül hívjon egy LG
készülék telepítésre felhatalmazott szakembert.
• Áramütés robbanás és személyi
sérülés veszélye áll fenn.

Ne telepítse, vagy ne távolíts el
házilagosan a készüléket.
.
• Áramütés robbanás és személyi
sérülés veszélye áll fenn.

Ne helyezze a légkondicionálót
hibás, vagy instabil tartóra.

Figyelmesen csomagolja ki
a készüléket.
• Az éles szélek sérülést okozhatnak.
Különösen figyeljen a
hõcserélõk széleire és végeire
ezek különösen élesek.

Gyõzõdjön meg arról, hogy a
telepítési hely idõvel nem omlik le.

• Személyi sérülést, balesetet, vagy • Ha a tartó ledõl, a légkondicionáló
a termék sérülését okozhatja.
leeshet, ami személyi sérülést
anyagi kárt és a termék
meghibásodását okozhatja.
.

■ Használat
Ne hagyja a légkondicionálót hosszú
ideig mûködni, ha a nyílászárók nyitva
vannak.
• Sok kondenzvíz keletkezik, ami
a padlót vagy bútorokat károsítja.

Ne kapcsolja ki és be a
hálózatot, miközben a
légkondicionáló mûködik.
• Áramütés veszélye áll fenn.
.
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Gyõzõdjön meg arról, hogy a hálózati
kábel nem húzódik ki és nem
sérülhet meg mûködés közben.
• Áramütés veszélye áll fenn.
.

Ne érintse vagy kezelje a
légkondicionálót nedves kézzel.
• Áramütés veszélye áll fenn.
.

Ne helyezzen semmit a
hálózati kábelre.
• Áramütés veszélye áll fenn.
.

Ne helyezzen el fûtõtestet
vagy egyéb hõforrást a hálózati
kábel közelében.
• Áramütés veszélye áll fenn.
.

Biztonsági elõírások
Ne engedje, hogy víz jusson
az elektromos alkatrészekre.

Ne használja a légkondicionálót
hosszú ideig
légmentesen lezárt helyiségben.

• A termék meghibásodhat.
.

• Oxigén hiány állhat elõ.

MAGYAR

• Tûzveszély, készülék hiba vagy
áramütés veszélye áll fenn.
.

Ne használjon, vagy tároljon
gyúlékony gázokat, vagy anyagokat
a légkondicionáló közelében.

Gasolin

Ha gyúlékony gáz szivárog,
kapcsolja ki a légkondicionálót
zárja el a gázt és nyissa ki az
ablakot a jobb szellõzés miatt.

Ha különös zajt hall, égett szag, vagy
füst jön a készülékbõl. kapcsolja le a
kismegszakítót és hívjon szerelõt.
.

• Ne telefonáljon és ne kapcsoljon
ki/be elektromos kapcsolókat.
Tûz és robbanásveszély áll fenn.

• Tûzveszély vagy áramütés veszélye
áll fenn.

Mûködés közben ne nyissa fel a
a készülék elõlapját.
(Ha elektrosztatikus szûrõvel van
felszerelve, a szûrõt ne érintse meg.)
• Áramütést szenvedhet, a termék
meghibásodhat.

Ha a légkondicionáló vizes lesz,
(árvíz vagy vízömlés esetén),
lépjen kapcsolatba egy hivatalos
LG szervizzel.
• Tûz és robbanásveszély áll fenn.
.

Rendszeresen szellõztessen, ha a
légkondicionálót gázfõzõvel együtt használja.
• Tûz és robbanásveszély áll fenn.

Kapcsolja ki a ki a készüléket
hurrikán vagy heves vihar esetén.

• Áramütést szenvedhet. Anyagi kár
keletkezhet, a termék meghibásodhat.

Ügyeljen arra, hogy víz ne
kerüljön a készülékbe.

• Tûzveszély vagy áramütés veszélye
áll fenn. A légkondicionáló meghibásodhat.

Kapcsolja le a kismegszakítót, ha a készüléket
tisztítja, vagy karbantartja.
• Áramütést szenvedhet.
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Biztonsági elõírások
Ha a légkondicionálót hosszabb ideig nem
használja, kapcsolja le a kismegszakítót és
húzza ki a villásdugót a konnektorból.
• A légkondicionáló meghibásodhat, vagy akaratlanul
bekapcsolódhat.

Ügyeljen arra, hogy senki ne lépjen a kültéri
egységre és semmi ne eshessen rá.
• A termék meghibásodhat. Személyi sérülést
szenvedhet.

VIGYÁZAT
■ Telepítés
Midig ellenõrizze a gáztöltetet
(hûtõközeg) szivárgás ne forduljon
elõ telepítés vagy javítás után.

Telepítse helyesen a kondenzvíz
elvezetõ csövet úgy hogy a
kondenzvíz el tudjon távozni.

• A alacsony hûtõközeg töltet
• Rossz csatlakozás víz szivárgást
a termék meghibásodását okozhatja. eredményezhet.

Telepítéskor szintezze a
készüléket.
• Ezzel elkerülheti a vibrációt és a
vízszivárgást.

90°

Ne telepítse olyan helyre a kültéri
egységet, ahol a zaj vagy vibráció
zavarhatja a szomszédokat.
• Ez konfliktusokat okozhat a
szomszédokkal.

Két, vagy több személy emelje
és szállítsa a kültéri egységet.

Ne telepítse olyan helyre a kültéri
egységet, ahol tengeri szél vagy
sós lé érheti közvetlenül.

• Ezzel személyi sérülést elõzhet meg. • Korróziót okozhat, különösen
a hõcserélõ bevonatát károsíthatja
A termék meghibásodását, vagy
helytelen mûködését okozhatja.

■ Mûködés
Testét ne tegye ki hosszabb ideig a
légkondicionálóból érkezõ hideg légáramnak
(Ne üljön a huzatba.)
• Megbetegedhet.
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Ne használja a légkondicionálót speciális célra, mint
étel tartósítás, mûvészeti alkotások állagmegõrzése stb.
Ez nem precíziós, hanem háztartási klímaberendezés.
• Az étel, vagy a tárgyak
károsodhatnak.
Anyagi kár érheti.

Biztonsági elõírások
Ne gátolja a kimenõ, vagy
légáramlatot.
• A termék meghibásodhat.

A tisztításhoz lágy ruhát
használjon. Ne használjon,
súroló vagy oldószereket, stb.

A légszûrõ eltávolításakor ne
érintse meg a fém alkatrészeket.
Élesek!

MAGYAR

• A készülék burkolata, vagy mûanyag • Megsérülhet a keze.
felülete megsérülhet vagy elszínezõdhet.
A mûanyag deformálódhat.

x
Wa Thinner

Ne lépjen a kültéri egységre
és ne helyezzen rá semmit.

A szûrõt mindig alaposan tisztítsa ki.
kéthetente. Tisztítás után rendesen
illessze a helyére.

Ne nyúljon a rácson keresztül a
készülékbe és semmilyen tárgyat ne
dugjon bele mûködés közben.

• Személyi sérülés, vagy anyagi kár
keletkezhet.

• A szennyezett szûrõ rontja a
légkondicionáló hatásfokát,
hibás mûködést eredményezhet.

• Belül éles mozgó alkatrészek vannak,
amik személyi sérülést okozhatnak.

Ne igya meg a légkondicionáló
kondenzvizét.

A beltéri egység tisztításához
használjon stabil széket vagy
stabil létrát.

A távszabályzó elemeinek cseréjekor
mindkét elemet egyszerre, és azonos
típusúra cserélje! Ne helyezzen be
egy új elemet egy régi mellé.

• Nem tiszta, és ezért
súlyos betegséget okozhat.

• Személyi sérülést szenvedhet.

Ne töltse fel, és ne szerelje szét az elemeket.
Ne dobja az elemeket a tûzbe.
• Az elemek felrobbanhatnak.

• Az elem felrobbanhat.

Ha az elemekbõl szivárgó folyadék a bõrére vagy
ruhájára kerül, vízzel jól mossa le.
Ne használja a távszabályzót szivárgó elemekkel.
• Az elemekben levõ vegyszerek égést és más egészségkárosodást okozhatnak.

7

Kezelési útmutató

Kezelési útmutató
Beltéri egység
Jel vevõ
A távszabályzóról érkezõ jeleket veszi.
(Jel vétele esetén: kettõ rövid, vagy egy hosszú sípszó hallatszik.)
Kazettás beltéri egység
On/Off

: Ki/Be kapcsoló. Üzem közben világít

Szûrõ

: 2400 üzemóra után gyulladki. A szûrõ tisztítására figyelmeztet

Idõzítõ

: Az idõzítés közben világít.

Leolvasztás

: Hot Start és leolvasztás idején világít.

Manuális
üzemmód

: Akkor használjuk, ha a távszabályzó
nem használható.

Kültéri egység : Akkor világít, ha a kültéri egység mûködik.
mûködése
(csak hûtõ modell esetén)

Hõszivattyús modell

Antibakterális szûrõ
Antibakt
Levegõ
beszívás

Levegõ kifúvás

Jel vevõ

Hûtõ modell

Távszabályzó

Jel vevõ

Hõszivattyús modell

Kijelzõ
fedél

Fedél

Jel vevõ

Hûtõ modell

Antibakteriális szûrõ
Levegõ kifúvás

Jel vevõ
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Levegõ beszívás
Távszabályzó

Kezelési útmutató

Kezelési útmutató
MAGYAR

A vezetékes távszabályzó leírása

1

2
3

9

4

10

5

11

6

12

7

13

8

14
15

1. Kijelzõ
2. Hõmérséklet beállító gomb
3. Infravörös vevõ
• Néhány termék nem képes
az infravõrõs jel vételére.

4. Ventilátor gomb
5. Üzemmód választó gomb
6. Al funkció gomb
7. Funkció beállító gomb
8. Kilépés gomb
9. Ki/ Be gomb

10. Szobahõmérséklet gomb
11. Ventilátor sebesség gomb
12. Légáramlás gomb
13. Idõzítés/ idõ beállítás
14. Beállítás/ törlés gomb
15. Fel, le, bal, jobb gombok

Kezelési útmutató 9

Kezelési útmutató

Infravörös távszabályzó (opcionális)
Ez légkondicionáló alapvetõen vezetékes távszabályzóval van felszerelve. Amennyiben infravörös távszabályzóval
szeretné használni, az infravörös távszabályzót külön megvásárolhatja .
Jel adó

5
6

1
3

4
2
7
11
8
13
14

10
CANCEL
ON

OFF

SET
AUTO CLEAN

9
12

15

Felhajtható ajtó
(nyitva)

1. START/STOP GOMB
A készülék bekapcsol, ha ezt a gombot megnyomja. A gomb ismételt
megnyomásakor leáll.
2. ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÓ GOMB
A kívánt üzemmód beállítására szolgál.
3. SZOBAHÕMÉRSÉKLET
BEÁLLÍTÓ GOMB
A Kívánt szobahõmérséklet beálltására szolgál
4. VENTILÁTOR FORDULAT SZABÁLYZÓ GOMB
A kívánt ventilátor fordulatszámot tudjuk beállítani
alacsony, közepes magas és káosz.
5. JET COOL gomb
A gyors hûtés és fûtés kiválasztására szolgál.
(A gyors hûtés és fûtés szuper magas ventilátor sebességgel történik.)
6. KÁOSZ LÉGKEVERÉS
A zsaluk fel/le mozgatását indítja, és így biztosítja a természetes
szélhez hasonló légáramlást.
7. KI/BE IDÕZÍTÉS GOMBOK
A ki vagy bekapcsolás idejét állítja be.
8. IDÕ BEÁLLÍTÓ GOMB
A pontos idõ beállítására szolgál.
9. IDÕZÍTÉS BEÁLLÍTÁS ÉS TÖRLÉS GOMB
Az idõzítés beállítására szolgál, és az idõzítés törlését
végzi.
10. ELALVÁS KAPCSOLÓ
Az elalvás automata üzemmódot álltja be.
11. VENTILÁTOR ÜZEMMÓD
A szoba levegõjének keverését biztosítja hûtés, vagy fûtés nélkül.
12. SZOBAHÕMÉRSÉKLET ELLENÕRZÕ GOMB
A szobahõmérséklet ellenõrzésre szolgál.
13. PLAZMA SZÛRÕ (OPCIONÁLIS)
A plazma légtisztító ki és bekapcsolására szolgál.
14. RESET GOMB
Alaphelyzetbe állítja a távszabályzót.
15. MÁSODIK FUNKCIÓ GOMB
A gomb megnyomása után a kék feliratok érvényesek.

❈ Az infravörös távszabályzó nem vezérli a speciális légkeverést.

FIGYELEM: Az infravörös távszabályzó használatakor a következõkre ügyeljen
• A távszabályzó jeladóját irányítsa a beltéri egység jelvevõje felé.
• A távszabályzó hatótávolsága kb. 7m.
• Gyõzõdjön meg arról, hogy a jeladó és a vevõ között ne legyen akadály.
• Ne ejtse vagy dobja le a távszabályzót.
• A távszabályzót ne tegye hõforrás közelébe és ne tegye ki
közvetlen napsütés hatásának.
• A jelvevõt a helyes mûködés érdekben ne tegye ki napsütés hatásának. Ha lehet, akkor
a helyiséget árnyékolja le függönnyel, vagy más módon
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Kezelési útmutató

Kezelési útmutató
Hûtés üzemmód
MAGYAR

1Nyomja

gombot a bekapcsoláshoz

2 Nyomja gombot a hûtés üzemmód kiválasztásához
3 Állítsa be a kíván hõfokot a fel / le nyilakkal
Nyomja
gombot a szoba hõfokának ellenõrzéséhez
Amikor a kívánt hõfokot az aktuális szobahõfoknál magasabbra
állítja, hûtés helyett csak a ventilátor üzemel.
.

❖ Beállítható hõfoktartomány : 18˚C-30˚C.

Hûtés üzemmód gyors hûtés
Így könnyen és gyorsan lehûtheti a szobát.

1Nyomja
2Nyomja

gombot a bekapcsoláshoz

3Nyomja

gombot annyiszor, hogy "Po" jelenjen meg .

gombot a hûtés üzemmód kiválasztásához

Mi a gyors hûtés?
• Kívánt hõfok: 18°C
• Ventilátor sebesség: különösen magas (Turbó)
❈ Így gyorsan lehûtheti a szobát.

Fûtés üzemmód

1Nyomja gombot a bekapcsoláshoz
2Nyomja gombot a fûtés üzemmód választásához
3Állítsa be a kíván hõfokot a fel / le nyilakkal
Amikor a kívánt hõfokot az aktuális szobahõfoknál alacsonyabbra
állítja, fûtés helyett csak a ventilátor üzemel.
❖ Beállítható hõfoktartomány : 16˚C-30˚C.

Kezelési útmutató 11

Kezelési útmutató

Párátlanítás üzemmód

1Nyomja

gombot a bekapcsoláshoz.

gombot a párátlanítás üzemmód kiválasztásához
2 Nyomja
Ebben az üzemmódban a hõmérséklet nem állítható. Az
automatika állítja be.

a
3 Nyomja
→ (Nincs) →

válassza ki a ventilátor sebességet SLO → LO ’ MED → HI

(A választható ventilátor sebesség menü tartalma, modell függõ)
❖ Nincs kijelzés = nagyon magas ventilátor sebesség
Ez az üzemmód esõs idõben használható a szoba páratartalmának
csökkentésére.

Automata átváltás (hûtés / fûtés)

1Nyomja

gombot a bekapcsoláshoz.

2Nyomja

gombot az automata átváltás választásához

kívánt hõfokot a fel / le nyilak segítségével állíthatja be
3ACsak
hõszivattyús modelleknél érhetõ el ez az üzemmód.

❖ Beállítható hõfoktartomány : 18˚C~30˚C.
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Kezelési útmutató

Automata üzemmód

Automata üzemmódban:
• Beállíthatja a ventilátor sebességet
• Manuálisan más üzemmódra válthat.

❊ Néhány modellnél az Automata üzemmód és Automata átváltás egyidejûleg nem használható.

Ventilátor üzemmód

1Nyomja gombot a bekapcsoláshoz.
választásához.
2Nyomja gombot a ventiátor üzemmód
3Nyomja meg gombot a ventiátor sebesség választáshoz

SLO → LO ’ MED

→ HI → (Ha nincs kijelzés) →

(A választható ventilátor sebesség menü tartalma, modell függõ)

❊ Amikor a ventilátor üzemmódot választjuk, a kompresszor nem indul be.
❊ Ventilátor üzemmódban csak a szoba levegõjének keverése történik, hûtés/ fûtés nem.

Légbefúvás irányának beállítása
Könnyen beállíthatja a légbefúvás irányát
gombokat a légbefúvás irányának beállításához.
1 Nyomja
→
→
•
→ (SEMMI) →
• (A légbefúvás menü tartalma, modell függõ)
❖ SEMMI: A swirl üzemre vonatkozik
.
<Lég irány beállítás táblázata>
Szmbólum

Leírás
Swril : a zsaluk párosával nyitnak
Up·Down : a zsaluk automatikusan és folyamatosan billegnek fel/le
Left·Right : a zsaluk automatikusan és folyamatosan billegnek jobbra/balra

❈ A termék típusától függõen, néhány funkció nem mûködik, illetve kijelzése nem történik meg.

Kezelési útmutató 13

MAGYAR

1 Nyomja gombot a bekapcsoláshoz.
2 Nyomja gombot az automata üzemmód választásához.
csak hûtõ modellt használ, ez az érték gyárilag '0'-ra van állítva
3 Ha
a hõmérsékletet -2 tõl +2-ig állíthatja.

Kezelési útmutató

Hõmérséklet beállítás/ szobahõmérséklet ellenõrzés
beállíthatja a kívánt szobahõmérsékletet.
1 Könnyen
• A fel / le
gombokkal állítsa be a kívánt értéket.
: Növelés 1˚C minden gombnyomáskor
: Csökkentés 1˚C minden gombnyomáskor
Room temp: A gomb megnyomása után az aktuális szobahõmérséklet látható.
Set temp: A gomb megnyomása után a beállított szobahõmérséklet látható.
A távszabályzó típusától függõen a beállítás 0.5°C-os vagy 1°C-os
lépésekben végezhetõ.
Hûtés üzemmód: A hûtés cak akkor indul be, ha a beállított hõmérséklet
alacsonyabb mint az aktuális szobahõmérséklet.
Fûtés üzemmód: A fûtés cak akkor indul be, ha a beállított hémérséklet
magasabb mint az aktuális szobahõmérséklet.
megnyomja a
gombot, a kijelzõn az aktuális szobahõmérséklet
2 Ha
látható 5 másodpercig.
5 másodperc után a kijelzõ a beállított hõmérsékletre vált.
A távszabályzó elhelyezésétõl függõen a hõmérsékletek kijelzése
különbözõ lehet, ez komfort légkondicionáló és nem egy mûszer.

Al-funkciók : Plazma légtisztítás (Opcionális)

1Ismételten nyomja gombot amíg ikon villogni kezd.
légtisztítást be és ki tudja kapcsolni a
2A plazma
gomb megnyomásával.
( ikon megjelenik vagy eltûnik a
a beállítástól függõen).

3 A beállítás után

a

menübõl

gombbal lépjen ki.

Ha a beltéri egységet kikapcsolja, a Plazma funkció is kikapcsol (a készülék újraindításakor is kikapcsolva
marad). A plazma nélküli modelleknél a Sub Function menüben nem jelenik meg a plazma ikon

14 Mennyezeti kazettás légkondicionáló
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Kezelési útmutató

Funkció beállítás: Gyerekzár
Ez a funkció meggátolja, hogy gyermeke vagy más személyek játsszanak a légkondicionálóval.

MAGYAR

• Nyomja

gombot.

• Többször nyomja

gombot amíg

• Amikor az ikon villog, nyomja meg

ikon villog.
gombot a jóváhagyáshoz.

• Ha ez a funkció aktiválva van, ikon, vagy CL felirat
látható a kijelzõn bármelyik gomb megnyomásakor, kivétel a
hõmérséklet beállítás. Infravörös távszabályzóval ilyenkor is
vezérelhetõ a készülék.
A gyermekzár kioldásához hosszan nyomja
gombot, amíg a
ikon villogni kezd, majd a
gombbal hagyja jóvá.

Funkció beállítás: Üzemmód váltási hõmérséklet
Ezzel a funkcióval állíthatja a be az Automata átváltás átváltási üzemmód hõmérsékletét.

1 Nyomja gombot.
2 Ismételten nyomja gombot amíg villogni kezd.
gombot. Az átváltási hõmérséklet: 1-7-ig állítható.
3 Nyomja
4 Nyomja gombot a mûvelet jóváhagyásához.
gombot a kilépéshez, vagy a rendszer
5 Nyomja
25 másodpercnyi inaktivitás után automatikusan kilép.
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Kezelési útmutató

Funkció beállítás: A rács emelése (Opcionális)
Ez a funkció a szûrõ tisztításakor a szûrõ leengedését
és felemelését teszi lehetõvé.
Ez a funkció csak az erre felkészített modelleknél érhetõ el.
• Nyomja

gombot

• Ismételten nyomja
• Nyomja

gombot amíg

ikon villogni kezd.

gombot a fel/le mozgatáshoz, vagy leállításhoz.

•

gomb: a rács mozgatása fel, vagy a mozgás leállítása.

•

gomb: a rács mozgatása le, vagy a mozgás leállítása.

A beállítás befejezése után nyomja meg az ESC gombot, vagy
a rendszer 60 másodpercnyi inaktivitás után automatikusan kilép.
Részletek:
Néhány modellnél nem érhetõ el ez a funkció. Ezeknél a kijelzõn sem. jelenik meg
<A rács emelés kijelzése az LCD kijelzõn>

Irány: fel

Irány: le

Irány: Stop

Funkció beállítás: Filter jelzés törlése
Ezt a funkciót a szûrõ tisztítására figyelmeztetõ jelzés törléséhez használjuk.
gombot.
1Nyomja
Ismételten nyomja

gombot amíg az

2 Amikor villog az ikon, nyomja meg az

ikon villogni kezd.
gombot.

Ha a szûrõ poros, csökken a hûtés és fûtés hatékonysága, ezért megnõ az energia fogyasztás.
Rendszeresen tisztítsa a szûrõt.
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Kezelési útmutató

Funkció beállítás: A légterelõ lapát állásszögének vezérlése
Ezt a funkciót a légbefúvás szögének beállítására használjuk.

gombot amíg

MAGYAR

1 Nyomja gombot.
2 Ismételten nyomja

ikon villogni kezd.

.
gombot az aktív terelõlapát kiválasztásához: 1/2/3/4/All
3 Nyomja
1-4: egyesével állíthatók a lapátok.
All: Az összes lapátot egyszerre vezérli.

4 Nyomja

a lapát számának kiválasztásához/ lapát szög.

Lapát szög: 6 lépés lehetséges (P1-P6) és Sd
Sd : Standard szög

5 Nyomja

gombot a szög értékének beállításához.

gombot a befejezéshez és a beállítás véglegesítéséhez.
6 Nyomja
(Ezt a funkciót feloldja a terelõlapát állítás gombjának
megnyomása).
gombot a kilépéshez, vagy a rendszer
7 Nyomja
25 másodperc inaktivitás után automatikusan kilép.
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Kezelési útmutató

Az aktuális idõ beállítása
nyomva a
1Tartsa
menübe lépéshez.

2Nyomja

gombot 4 másodpercig az idõ beállítás

gombot az aktuális nap beállításához.

gombot az AM/ PM beállításhoz
3Nyomja
AM (délelõtt)/ PM (délután) felirat villog.

4 Az AM/ PM érték a jobb oldali nyíl

megnyomásával állítható.

gombot az óra 'Hour' beállításához.
5Nyomja
(a 'Hour' felirat villog)

6 Az órát a fel / le nyilakkal

állíthatja be.

gombot a perc 'Minute' beállításhoz.
7 Nyomja
(a 'Minute' felirat villog)

8 A percet a fel / le nyilakkal
9Nyomja

állíthatja be.

gombot a jóváhagyáshoz.

mûvelet közben kiléphet
gomb megnyomásával.
10ABefejezetlen
mûveletbõl való kilépés esetén a változások nem
érvényesülnek. Marad az elõzõ beállítás.
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Kezelési útmutató

Programozás : Egyszerû idõzítés
Ha még nem állított be idõzítést, Egy egyszerû idõzítés beállítása lehetséges.

2 Nyomja
3 Nyomja

gombot a programozás elkezdéséhez.
felirat villogni kezd).

MAGYAR

1 Nyomja
(a

az idõzítés beállításához.

gombot a befejezéshez.

az idõzítés beállításának befejezése után átállítja az idõzítés idejét,
4 Ha
az elõzõ beállítás érvénytelenné válik.

❊Ha a beltéri egység be van kapcsolva, a kikapcsolás idejét állíthatjuk. Ha a beltéri egység
ki van kapcsolva, a bekapcsolás idejét állíthatjuk. Az idõzítés idõtartama 1-7 óra.

Programozás : Heti idõzítés
A heti idõzítést az aktuális idõ beállítása után végezze el.

1Nyomja

gombot az az idõzítés beállítás elkezdéséhez.

nyomja
2Ismételten
belépéshez. ( A

gombot a heti idõzítés menübe való
felirat villogni kezd).

3 A KI/ BE kapcsolási idõzítés beállítása egy héten belül.
- A fel/le
nyilakkal állítsa az idõzítést a bal/jobb nyilakkal
lépjen a következõ beállítási módba.
- Ha csak napot állít be és idõpontot nem, az nem számít érvényes
beállításnak.

4Nyomja

gombot a befejezéshez.
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Kezelési útmutató

Programozás : Elalvás idõzítés
Ezzel a funkcióval állíthatja be az elavás utáni kikapcsolást.

1Nyomja

gombot a programozás elkezdéséhez.

nyomja
gombot az elalvás (SLEEP) idõzítés beállításához.
2Ismételten
(a
felirat villogni kezd).

gombot az idõ beállításához.
3Nyomja
Az elalvási idõzítés 1-7 óra között állítható be.

meg az OK/CLEAR gombot a befejezéshez.
4Nyomja
Ha elalvás idõzítés van beállítva,
ikon látható.
Ha elalvás idõzítés nincs beállítva

ikon nem látható.

az idõzítés beállításának befejezése után átállítja az idõzítés idejét,
5Ha
az elõzõ beállítás érvénytelenné válik.

VIGYÁZAT
Megfelelõ elalvási idõzítést állítson be.
(a hosszú idõzítés miatt kitakarózás esetén megfázhat)
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Kezelési útmutató

Programozás : Bekapcsolási idõzítés
Ezzel a funkcióval egy beállított idõ eltelte után bekapcsolhatja a légkondicionálót.
gombot.

nyomja
2 Ismételten
beállításához.
Az

MAGYAR

1 Nyomja

gombot a bekapcsolási idõzítés

ikon villogni kezd.

3 Nyomja

gombot az AM(de) vagy PM (du) beállításához.

gombot az óra beállításához. Ha a Hour ikon villog,
4 Nyomja
állítsa be az órát.
A beállítás 1-12-ig lehetséges.

gombot a perc beállításához. Ha a Minute ikon villog,
5 Nyomja
állítsa be a percet.
A beállítás 0-59-ig lehetséges.

6 Nyomja

gombot a befejezéshez.
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Kezelési útmutató

Programozás : Kikapcsolás idõzítés
Ezzel a funkcióval egy beállított idõ eltelte után kikapcsolhatja a légkondicionálót.

1Nyomja

gombot.

nyomja
2Ismételten
beállításához.
Az

gombot a kikapcsolási idõzítés

felirat villog.

3Nyomja

gombot az AM(de) vagy PM (du) beállításához.

gombot az óra beállításához. Ha a Hour ikon villog,
4Nyomja
állítsa be az órát.
A beállítás 1-12-ig lehetséges.

gombot a perc beállításához. Ha a Minute ikon villog,
5Nyomja
állítsa be a percet.
A beállítás 0-59-ig lehetséges.

6Nyomja

gombot a befejezéshez.
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Kezelési útmutató

Programozás : Ünnepnap beállítása
Ezzel a funkcióval beállíthatja a munkaszüneti napokat, amikor a légkondicionáló nem kapcsol be.

MAGYAR

1 Nyomja

gombot az ünnepnap beállítás megkezdéséhez.

nyomja
gombot az ünnepnap
2 Ismételten
beállítás menübe lépéshez, a
felirat villogni kezd.

3 Nyomja

gombot és lépjen a holiday pozícióba.

gombot a kiválasztott nap megjelöléséhez
4 Nyomja
ünnepnap vagy nem. (❊ az ünnepnap aláhúzva jelenik meg).

ünnepnapot jelölt meg hétfõtõl vasárnapig, a
5 Ha
felirat jelenik meg az LCD kijelzõn.

a
gombot a kilépéshez, vagy a rendszer
6 Nyomja
10 másodperc inaktivitás után automatikusan kilép.

hogy a légkondicionáló kikapcsoljon minden ünnepnapon (holiday)
7 Lehetséges
(pl. 9:00, 10:00, 13:00 )
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Kezelési útmutató

Ventilátor Kit vezérlés (Opcionális)
Ha a légkondicionálóhoz egy külsõ ventilátor csatlakozik, lehetséges annak vezérlése.
meg a Ventilation gombot a
1 Nyomja
ventilátor ki/be kapcsolásához.
a ventilátor be van kapcsolva, a
2 Ha
‘Ventilation’ ikon látható a kijelzõn.

Ventilátor mûködik

Ventilátor áll

Ha kikapcsolja a ventilátort, a ‘Ventilation’
3 ikon
eltûnik a kijelzõrõl.
refer the Ventilation instruction in
4 Please
function setting menu in order to connect
a ventilator to air conditioner.
Ha a ventilátor kit nincs csatlakoztatva,
a ventilátor funkció nem mûködik.
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Karbantartás és javítás

Karbantartás és javítás
Beltéri egység
Rács, ház és távszabályzó
❐ Tisztítás elõtt kapcsolja ki a légkondicionálót, törölje át egy
lágy száraz ruhával. Ne használjon fehérítõt vagy oldószert.

FIGYELEM
A hálózati feszültséget kapcsolja le a beltéri egység
tisztításának megkezdése elõtt.
Levegõ kifúvás

Antibakteriális szûrõ

Levegõ
beszívás
Távszabályzó

Légszûrõk
A rács mögötti szûrõket kb. 2 hetente, vagy ha szükséges
még gyakrabban kell tisztítani.

Anti-bakteriális szû rõ
Levegõ kifúvás

Levegõ beszívás
Távszabályzó

Zár

1
Légszûrõ

Vegye ki a légszûrõket.
■ Fogja meg és húzza finoman oldalra
a nyilak irányába a zárakat.

FIGYELEM: A szûrõk kivétele közben
ne érintse a légkondicionáló fém részeit.
A fém részek élesek és sérülést okozhatnak
Légszûrõ

Zár

■ Soha ne használja a következõket:
• 40°C-nál melegebb víz.
Deformálhatja vagy elszínezheti a szûrõt
• Az oldószerek.
károsíthatják
a beltéri egység
felületét.
SI

Be

n zene

N NER

2

A szûrõk felületérõl porszívóval távolítsa el a
szennyezõdést, vagy vízzel mossa le..
■ Makacs szennyezõdés esetén használhat
langyos vízben oldott semleges mosószert is.
■ 50°C -os vagy melegebb víztõl a szûrõ
deformálódhat.

3

Vizes tisztítás után jól szárítsa meg a szûrõt
árnyékos, sugárzó hõtõl mentes helyen.
■ Ne tegye ki a szûrõt direkt napsütésnek
vagy más sugárzó hõnek (deformálódhat).

4

Helyezze vissza a szûrõt.

SCO
U RIN G
C LB
A R GER
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Plazma szûrõ (Opcionális)

A PLAZMA szûrõt, ami a szûrõk mögött helyezkedik el,
3 havonta vagy gyakrabban kell ellenõrizni és
tisztítani.

1

A szûrõk eltávolítása után, óvatosan húzza ki a
PLAZMA szûrõt.

2

Merítse a PLAZMA szûrõt langyos, semleges
mosószeres vízbe, 20-30 percre.

3

MAGYAR

Tisztítás

Szárítsa meg PLAZMA szûrõt árnyékos helyen
kb. 1 napig. Nagyon fontos, hogy a nedvesség
tökéletesen eltávozzon a szûrõrõl.

4

Gyõzõdjön meg arról, hogy a rács épségben van.

5

Szerelje vissza a PLAZMA szûrõt az eredeti
helyére.

Figyelem: Az eltávolítás után
10 másodpercen belül ne érintse meg
a PLAZMA szûrõt, az érintés során
áramütést szenvedhet.

Csere
• A szûrõ cseréje : 2 évente javasolt

1 Nyissa ki az elõlapot és

4 Szerelje vissza a szûrõt és csukja be az

vegye ki a szûrõt.

2 Vegye ki a PLAZMA szûrõt.

elõlapot.

2

3

3
2

3 Tegye be az új szûrõt.
1
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Ha a légkondicionálót hosszabb ideig nem használja.

Ha a légkondicionálót hosszabb
ideig nem használja.

Ha a légkondicionálót újra üzembehelyezi

1

Használja a légkondicionálót az alábbi
beállításokkal 2 - 3 óra hosszatt.
• Üzemmód neve: Ventilátor üzemmód
(lásd 20. oldal)
• Ez a mûvelet kiszárítja a légkondicionálót.

2

Kapcsolja le a kismegszakítót.

1

Tisztítsa, majd szárítsa meg a szûrõt,
helyezze vissza a beltéri egységbe.
(lásd 27. oldal.)

2

Gyõzõdjön meg arról, hogy a kültéri
és beltéri egység légcseréje nem
ütközik akadályba.

FIGYELEM: Kapcsolja le a
kismegszakítót, ha a légkondicionálót
hosszabb ideig nem használja.
Por gyûlhet össze, ami tüzet okozhat.

3

Ellenõrizze a földelõ vezetéket,
hogy megfelelõen van csatlakoztatva.

Hasznos információ
Légszûrõk és a villanyszámla.
Ha a légszûrõk porral telítõdnek, a hûtõ kapacitás
kb. 6%-kal csökken, ezért több energiát használ
a készülék a megfelelõ hõfok eléréséhez.
.

Tanácsok a helyes használathoz
Ne hûtse túl a szobát.

Ez egészségtelen és
pazarolja az elektromos energiát.

Gyõzõdjön meg arról hogy az
ajtók és ablakok be vannak zárva.
Amennyire lehet, kerülje az ajtók
és ablakok nyitását és próbálja a
hideget a szobában tartani.

Árnyékolja a helyiséget
függönnyel vagy redõnnyel.

Tartsa egyenletesen a
szobahõmérsékletet.

Ne engedje, hogy a direkt napsütés Úgy állítsa be a zsalukat, hogy
a szobába jusson, ha a
a légáramlat egyenletes hõfokot
légkondicionáló mûködik.
biztosítson a szoba egész területén.

Tisztítsa rendszeresen
a légszûrõt.
Az eltömõdött légszûrõ csökkenti
a légáramlást és ezzel a hûtõ és
párátlanító hatást. Tisztítsa a szûrõt
legalább kéthetente.

Idõnként szellõztesse
a szobát.
mivel az ablakok zárva vannak,,
néha nyissa ki õket, és idõnként
így szellõztesse a szobát.
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Karbantartás és javítás

Hibakeresés

Jelenség

Magyarázat

Úgy tûnik, mintha a kondenzvíz
szivárogna a légkondicionálóból.
A légkondicionáló nem mûködik
az újraindítást követõ kb. 3 percig.

• Az idõzítés beállításnál nem hibázott?
• A kismegszakító fel van kapcsolva, a biztosíték
nem olvadt ki?
• Ellenõrizze, hogy a szag nem a falból szõnyegbõl
bútorokból vagy egyéb kárpitozott anyagokból
származik.
• Kondenzvíz akkor keletkezik, ha a légkondicionáló
hideg légárama a szoba meleg levegõjével találkozik.
• Ez egy biztonsági késleltetés, ami a kompresszort védi.
• Várjon kb. 3 percet és a készülék mûködni kezd.

Nem hût/ fût hatásosan.

• A szûrõ nem koszos? Lásd szûrõ tisztítás.

A légkondicionáló nem mûködik.
.
Kellemetlen szag van a szobában.

• Lehet hogy a szoba levegõje nagyon forró.
Várjon egy kis ideig, hogy a a légkondicionáló
le tudja hûteni a szobát.
• Helyesen állította be a hõmérsékletet?
• Nincs elzárva a légáramlat útja?
A légkondicionáló zajos

• Ha víz áramláshoz hasonló zajt hall.
-Ez a hûtõközeg áramlásának zaja, ami a
légkondicionáló csöveiben áramlik.
• Ha sürített levegõ áramlásához hasonló zajt hall.

-Ez a kondenzálódó vízfeldolgozásának zaja
ami a légkondicionálón belülrõl érkezik.
• Ez a zaj a mûanyag alkatrészek tágulásából és
Pattogó hang hallatszik..
összehúzódásából adódik. A hõmérséklet
ingadozás okozza.
A távirányító LCD kijelzõje halvány • Távirányító csatlakozása jó?
•
vagy egyáltalán nincs kijelzés.
.
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MAGYAR

Mielõtt szerelõt hívna, ellenõrizze a következõket.... Ha ezután is fennáll a hiba, hívjon egy LG. légkondicionálók
javítására felhatalmazott szervizt.

