website http://www.lgservice.com

LG
Parapetes légkondicionáló
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

LG

Parapetes légkondicionáló kezelõi kézikönyv

TARTALOMJEGYZÉK
Az Ön készülékének adatai
Jegyezze fel készüléke típusát és a széria számát:
Típus #

1. Biztonsági elõírások

Széria szám #
Ezeket az adatokat a készülék oldalán levõ címkén találja.

2. Használati útmutató

Forgalmazó neve:

3. Karbantartás

Vásárlás dátuma:

4. Mielõtt szervizt hívna

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.
A hibakeresési tippek között sok, gyakran elõforduló
problémára kap választ. Ha elolvassa a hibakeresési tippeket
valószínûleg nem kell szerelõt hívnia

VIGYÁZAT
• A készülék javításához hívjon szerelõt.
• A készülék telepítéséhez kérje egy szakértõ segítségét
• Kisgyerekek ne használják készüléket felnõtt felügyelete
nélkül.
• A kisgyerekeket felügyelni kell, nehogy játsszanak a
légkondicionálóval.
• Ha a hálózati zsinórt ki kell cserélni, a munkát
egy erre felhatalmazott, szakemberrel végeztesse,
• A telepítést a helyi vezetékezési szabványoknak megfelelõen
egy arra felhatalmazott szakemberrel végeztesse.
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Biztonsági elõírások

Biztonsági elõírások
Személyi sérülések és anyagi kár elkerülése végett kövesse az alábbi utasításokat.

VIGYÁZAT
FIGYELEM

MAGYAR

■ A helytelen használat anyagi kárt és személyi sérülést okozhat. A veszély súlyosságát
az alábbi jelzések mutatják.
Ez a jelzés, halálos, vagy súlyos sérülés veszélyét jelzi.
Ez a jelzés, sérülés vagy anyagi kár veszélyét jelzi.

■ A szimbólumok jelentését az alábbi táblázat mutatja.

Soha ne tegye ezt.
Kövesse az utasításokat.

■ Telepítés
Ne használjon hibás, vagy
alulméretezett biztosítékot.
A légkondicionálót
külön biztosítékra kapcsolja.
• Áramütés veszélye áll fenn.

Az elõlapot és a vezérlõ dobozt
megfelelõen tegye a helyére.

VIGYÁZAT
Az elektromos bekötéshez
hívjon egy erre a feladatra
kiképzett és feljogosított
szerelõt.

Mindig földelje a terméket.

• Ne szerelje szét és ne javítsa
• Tûz és áramütés veszélye áll fenn.
a légkondicionálót házilagosan.
Áramütés érheti, tûz keletkezhet.

A klímához mindig külön
biztosítékot használjon.

• Tûz és áramütés veszélye áll fenn. • Helytelen vezetékezés tüzet,
vagy áramütést okozhat.

Megfelelõ értékû
biztosítékot telepítsen.
• Áramütés veszélye áll fenn.
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Biztonsági elõírások
Ne módosítsa, és ne
hosszabbítsa a hálózati kábelt.
• Áramütést szenvedhet.

Ne telepítse, ne helyezze át
rés ne javítsa a klímát
házilagosan.
• Áramütés, sérülés és
robbanásveszély áll fenn.

A telepítéshez hívjon egy LG klímák
telepítésére szerzõdött szakembert.

Ne telepítse a készüléket
hibás tartóra.

• Sérülés, robbanás és áramütés
veszélye áll fenn.

• Sérülést, balesetet és a termék
meghibásodásást okozhatja.

A termék kicsomagolásakor
legyen óvatos.
• A fém részek szélei élesek.
Különösen a hõcserélõk élei
okozhatnak sérülést.

Gyõzõdjön meg arról, hogy
a tartó konzol idõtálló.
• Ha a tartó idõvel leomlik,
a klíma leeshet, anyagi kárt
és személyi sérülést is
okozhat.

■ Üzemeltetés
Ne hagyja a légkondicionálót hosszú ideig
ideig üzemelni, ha a páratartalom magas,
és a nyílászárók nyitva vannak.

Gondoskodjon arról hogy a
hálózati kábel mûködés közben
ne sérüjön meg, ne húzódjon ki.

• Sok kondenzvíz gyûlhet össze
és a bútorokra kerülhet.

• Áramütést okozhat.

Ne húzza ki és ne dugja be
a villásdugót mûkö0dés
közben.
• Áramütés veszélye áll fenn.
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Ne nyúljon a klímához
nedves kézzel.
• Áramütés veszélye áll fenn.

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

Ne vezesse a hálózati kábelt
fûtõtest, vagy más
hõsugárzó közelében.
• Áramütés veszélye áll fenn.

Biztonsági elõírások
Ne hagyja, hogy az elektromos
alkatrészekre víz kerüljön.

• Robbanás és tûzveszély
áll fenn.

Ne használja a klímát nagyon
zárt térben huzamosabb ideig.
• Oxigén hiány keletkezhet.

MAGYAR

• Tûz, áramütés és a termék
meghibásodásának veszélye
áll fenn.

Ne tároljon vagy használjon
gyúlékony anyagokat a
légkondicionáló közelében.

Benzin

Ha gyúlékony gáz szivárog,
zárja el a gázt, szellõztessen
alaposa, meilõtt a klímát
bekapcsolja.
• Ne használja a telefont, és ne
kapcsoljon semmit ki vagy be.
Robbanás vagy tûz keletkezhet.

Mûködés közben ne nyissa ki
beszívó vagy kifúvó rácsot.
(Ne érintse az elektrosztatikus
ha ilyet tartalmaz a klíma.)
• Megsérülhet, áramütést
szenvedhet, a termék
meghibásodhat.

Ha furcsa zaj, vagy füst jön a
klímából, kapcsolja le a
kismegszakítót és hívjon egy LG
szerelõt.
• Áramütés veszélye áll fenn.
Tûz keletkezhet.

Ha a légkondicionálóba víz
kerül, hívjon egy LG klímák
javítására szerzõdött
szerelõt.
• Tûz és áramütés veszélye
áll fenn.

Szellõztessen, ha a klímát, gázfõzõvel egy
légtérben használja.
• Áramütés és oxigén hiány veszélye áll fenn.

Kapcsolja le a klímát és csukja be az
ablakot, ha erõs vihar
közeledik.
• Anyagi kár keletkezhet.
Áramütés veszélye áll fenn.

Ügyeljen arra, hogy víz
ne juthasson a készülékbe.

• Áramütést szenvedhet, a
klíma meghibásodhat.

A klíma tisztításakor és karbantartásakor
mindig kapcsolja le a kismegszakítót.
• Áramütést szenvedhet.
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Biztonsági elõírások
Ha a légkondicionálót hosszabb ideig nem
használja, kapcsolja le a kismegszakítót.
• Véletlenül bekapcsolódhat, vagy meghibásodhat.

Ügyeljen arra, hogy senki ne álljon a kültéri
egységre és semmi ne sehessen rá.
• Sérülést szenvedhet, a termék meghibásodhat.

FIGYELEM
■ Telepítés
Telepítés, vagy javítás után
mindig ellenõrizze a hûtõkör
gáztömörségét.

A kondenzvizet megfelelõen
vezesse el. Gravitációs úton
tudjon távozni.

• Alacsony hûtõközeg szint
• Rossz csatlakozás vízszivárgást
a klíma meghibásodását okozza. okozhat.

Vízszintesen szerelje a
a klímát.
• A vízszivárgást és a vibrációt
elõzheti meg.

90˚

Ne telepítse a kültéri egységet olyan
helyre, ahol a zaj és a kiáramló meleg
levegõ problémát okozhat.

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

• Problémát okozhat önnek, vagy
a szomszédoknak.

• Az egység nehéz. Sérülést okozhat.

Ne telepítse a kültéri egységet
oda, ahol tengeri szél, vagy
sós permet érheti.
• Korróziót okozhat, különösen a hõcserélõn.
A légkondicionáló hibás mûködését,
vagy a klíma meghibásodását okozhatja.

■ Használat
Ne üljön huzamosabb ideig a hideg
légáramlatban.
• Komolyan
megbetegedhet.
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Ne használja a klímát speciális célokra, mint étel
hûtése, mûalkotások állagmegóvása precíziós gépek
hûtése stb. Ez egy háztartási klíma, nem ipari gép
• Anyagi kár
keletkezhet.

Biztonsági elõírások
Ne akadályozza a beltéri, vagy
a kültéri egység légcseréjét.

Puha ruhával törölje át
a beltéri egységet. Ne
használjon oldószert stb..

• Sérülést szenvedhet.

MAGYAR

• A légkondicionáló meghibásodhat. • Tûz keletkezhet, a mûanyag
alkatrészek elszínezõdhetnek,
deformálódhatnak.

Ne érintse a fém alkatrészeket,
miközben a szûrõt kiveszi.
A fém részek élesek!

roló
Sú Higító

Ne lépjen a kültéri egységre
és ne tegyen rá semmit.

• Sérülés veszélye áll fenn.
A klíma meghibásodhat.

A szûrõt mindig helyesen
illessze a helyére. Tisztítsa
legalább kéthetente.
• A koszos, eltömõdött szûrõk
rontják a hatékonyságot, hibás
mûködést eredményezhetnek.

Ne igya meg a kondenzvizet. Használjon stabil széket
vagy létrát, ha a mennyezeten
elhelyezett beltérit tisztítja.

• A víz nem tiszta.
Megbetegedhet tõle.

• Sérülést szenvedhet.
Leeshet.

Ne töltse újra az elemeket és ne dobja
õket a tûzbe.
• Felrobbanhatnak.

Ne dugjon semmit a beszívó,
vagy kifúvó rácsba
mûködés közben.
• Éles mozgó alkatrészeket
tartalmaz, amik sérülést okozhatnak.

A távszabályzóban mindkét
elemet egyszerre cserélje,
azonos típusúakra. Új és régi
elemeket ne használjon
vegyesen.
• Tûz és robbanásveszély áll fenn.

Ha az elemekbõl folyadék kerül a bõrére vagy
ruhájára, bõ vízzel mossa le. Ne használja a
távszabályzót szivárgó elemekkel.
• A vegyszerek sérülést okozhatnak. A távszabályzó
tönkremehet.
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Használatba vétel elõtt

Használatba vétel elõtt
Felkészülés a használatra
1. Hívjon LG készülékek telepítésére felhatalmazott telepítõt a telepítéshez.
2. Csatlakoztassa megfelelõen a hálózati kábelt.
3. Használjon egy erre a célra kijelölt aljzatot (elosztó nem megengedett).
4. Ne használjon hosszabbítót.
5. Ne kapcsolja ki-be a készüléket a csatlakozó kihúzásával és bedugásával.
6. Ha a vezeték vagy csatlakozó megsérült, azonos paraméterekkel rendelkezõ példányra cserélje.

Használat
1. Ha sokáig tartózkodik a hideg légáramlatban, súlyos megfázási tünetek jelentkezhetnek.
Növényeket és kedvenc állatait se tegye ki hosszabb ideig a hideg légáramlatnak.
2. Ha gázsütõt, vagy hasonlót használ a helyiségben, jól szellõztessen ki, mert oxigén hiány keletkezhet.
3. Ne használja a légkondicionálót speciális célra, mint növények, állatok, precíziós berendezések
hûtésére és konzerválásra.

Tisztítás és karbantartás
1. Soha ne érintse meg a fém alkatrészeket, amikor a szûrõt cseréli. Az éles fém részek
sérülést okozhatnak.
2. A légkondicionáló belsejének tisztítására ne használjon vizet. A víz rontja a szigetelést, ami
áramütéshez vezethet.
3. A készülék tisztítása elõtt gyõzõdjön meg arról, hogy az ki van kapcsolva és a hálózati zsinór ki van húzva
az aljzatból. A ventilátor nagy sebességgel forog és véletlen bekapcsoláskor súlyos sérüléseket
okozhat.

Javítás
Javításhoz hívjon egy LG légkondicionálók javítására szerzõdött szakembert.

Az útmutatóban szereplõ szimbólumok
Ez a szimbólum áramütés veszélyét jelzi.
Ez a szimbólum figyelmezteti, hogy az adott mûvelet a
légkondicionáló meghibásodásához vezethet.
FIGYELEM
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Ez a szimbólum speciális megjegyzésre hívja fel a figyelmet.

Operating Instructions

Használati tanácsok
Távszabályzó
MAGYAR

1. Az elemeket az ábrán látható módon, a nyíl irányába
tolva vegye ki.
2. Helyezze be az új elemeket. Ügyeljen arra, hogy a (+) és (-) polaritás
helyes irányban legyen.
3. Tegye vissza az elemtartó fedelét.

FIGYELEM
: Kettõ db. AAA(1.5Voltos) elemet használjon. Ne használjon akkumulátort.

A távszabályzó használata és tárolása
• A távszabályzót a falon is tárolhatja a mellékelt
tartón.

• A távszabályzóval célozza meg a beltéri egység
jel vevõjét.

R

Jel vevõ
A távszabályzó jelét veszi. (A vételt nyugtázó hang: két rövid, vagy egy hosszú sípszó.)

Üzemmód jelzõ lámpák
On/Off

: Világít, ha a légkondicionáló be van kapcsolva.

Sleep Mode

: Elalvás funkció közben világít.

Timer

: Idõzítés közben világít.

Defrost Mode

: Leolvasztáskor és meleg indításkor
világít.(Csak hõszivattyús modelleknél)

Outdoor unit
operation

: Akkor világít, ha a kültéri egység mûködik.
(Csak hûtõ modelleknél)

Jelzõlámpák
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Kezelési útmutató

Infravörös távszabályzó (opcionális)
A távszabályzó infravörös jelet sugároz a vevõ felé.

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 FORDOLAT 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 BEÁLLTÓ 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.

.

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

Hûtés üzemmód

1

Nyomja meg a Start/Stop gombot.
A készülék egy sípszóval válaszol.

2

Nyissa fel a távszabályzó ajtaját. A Hûtés üzemmód
kiválasztásához nyomja meg az üzemmód választó gombot.
A gomb minden egyes megnyomásakor az üzemmód az
alábbi ábrán látható módon változik

Hûtés

(Hûtõ
modell)

3

Automata

Egészséges
párátlanítás

Fûtés
(Csak hõszivattyús modelleknél)

(Hõszivattyús
modell)

Állítsa be a kívánt szobahõmérsékletet.
A hõmérsékletet 18°C-30°C - ig lehet beállítani
1°C-os lépésekben.
A hõmérséklet emelése.

ON

A hõmérséklet csökkentése.

4

Állítsa be a kívánt ventilátor sebességet.
Alacsony, közepes, magas és káosz fokozat
közül választhat. A gomb minden
megnyomásakor, a ventilátor sebesség változik.

Természetes szél a káosz logikával
❏ A természetes szélhez hasonló légkeveréshez használja a káosz légkeverést. Ebben az üzemmódban
a légkondicionáló automatikusan változtatja a befúvás sebességét a káosz logikának megfelelõen.
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Kezelési útmutató

Automata üzemmód
Nyomja meg a Start/Stop gombot.
A készülék egy sípszóval válaszol.

2

Nyissa fel a távszabályzó ajtaját. Az automata üzemmód
kiválasztásához nyomja meg az üzemmód választó gombot.
A gomb minden egyes megnyomásakor az üzemmód az
alábbi ábrán látható módon változik.

Hûtés

(Hûtõ
modell)

ON

MAGYAR

1

3

Automata

Egészséges
Fûtés
párátlanítás (Csak hõszivattyús modelleknél)

(Hõszivattyús
modell)

A hõmérsékletet és a ventilátor sebességet az automatika
állítja be az aktuális szobahõmérséklet alapján.
Ha ezt meg akarja változtatni, nyomja meg a hõmérséklet
beállító gombok valamelyikét. A hõmérséklet meg fog
változni, max +/- 2°C -ot figyelembe véve a szobahõmérsékletet.

A hõmérséklet emelése.

A hõmérséklet csökkentése.

Az automata üzemmód közben:
❏ Ön nem tudja állítani a ventilátor sebességet. Ezt az automatika szabályozza.
❏ Ha a légkondicionáló ebben az üzemmódban nem úgy mûködik ahogy Ön szeretné. kapcsoljon át
egy másik üzemmódra, A légkondicionáló nem vált át automatikusan hûtésrõl fûtésre.
Az átváltást manuálisan kell elvégezni.
❏ Automata üzemmódban, a chaos swing gomb megnyomására a vízszintes szaluk automatikusan
legyezni kezdenek. Ha le akarja állítani az automata legyezést, nyomja meg a chaos gombot.
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Kezelési útmutató

Egészséges párátlanítás üzemmód

1

Nyomja meg a Start/Stop gombot.
A készülék egy sípszóval válaszol.

2

Nyissa fel a távszabályzó ajtaját. Az egészséges párátlanítás
üzemmód kiválasztásához nyomja meg az üzemmód
választó gombot.
A gomb minden egyes megnyomásakor az üzemmód az
alábbi ábrán látható módon változik

Hûtés

(Hûtõ
modell)

3

(Hõszivattyús
modell)

Automata

Egészséges
Fûtés
párátlanítás (Csak hõszivattyús modelleknél)

A ventilátor sebességet és a hõmérsékletet
az automatika állítja be optimális értékre.
Ön nem tudja azt megváltoztatni.

ON

TERMÉSZETES SZÉL KÁOSZ LÉGKEVERÉSSEL
❏ A komfortosabb érzés eléréséhez használja a káosz légkeverést.
A légkondicionáló a zsaluk mozgatásával és a ventilátor sebesség
automatikus szabályozásával kellemes légáramlást biztosít.

Egészséges párátlanítás közben
Ha az üzemmód választó gombbal az egészséges párátlanítás üzemmódot válsztja ki, a légkondicionáló
automatikusan beállítja ventilátor sebességet és a hõmérsékletet az aktuális szobahõmérséklet
figyelembevételével történõ optimális párátlanításhoz.
Ebben az estben a beállított hõmérsékletet nem jelzi ki, és Ön azt nem is tudja beállítani.
❏ Egészséges párátlanítás közben a ventilátor sebességet is az automatika állítja be.
Ebben az üzemmódban kellemes páratartalmat biztosít, még igen párás idõben is.
Ügyeljen arra, hogy a nyílászárók be legyenek csukva.
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Fûtés (csak hõszivattyús modelleknél)

1

Nyomja meg a Start/Stop gombot.
Egy sípszót hall.

2

Nyissa fe a távszabályzó fedelét, válassza a Heating (fûtés)
üzemmódot. Nyomja meg az üzemmód választó gombot.
A gomb minden megnyomásakor az alábbi ábra szerint
változik az üzemmód.

Hûtés

3

Automata

Párátlanítás

Fûtés
(csak hõszivattyús modelleknél)

Állítsa be a kívánt szobahõmérsékletet.
A hõmérsékletet 16°C-30°C-ig lehet beállítani
1°C-os lépésekben.
A hõmérséklet emelése

ON

A hõmérséklet csökkentése

4

Állítsa be a kívánt ventilátor
sebességet. Négy fokozat közül
választhat: alacsony, közepes, magas
és káosz. A gomb minden megnyomásakor
változik a ventilátor sebesség.

Természetes szél a káosz logikával
❏ A természetes szélhez hasonló légkeveréshez használja a káosz légkeverést. Ebben az üzemmódban
a légkondicionáló automatikusan változtatja a befúvás sebességét a káosz logikának megfelelõen.
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Kezelési útmutató

Jet Cool (gyors hûtés)

1

Nyomja meg a Start/Stop gombot.
A készülék egy sípszóval válaszol.

2

Nyomja meg a Jet Cool gombot
a gyors hûtés kiválasztásához. A
készülék szuper magas fordulatszámon
fog üzemelni kb. 30/60 percig.

3

A Jet Cool üzemmód törléséhez nyomja meg a Jet Cool,
a ventilátor fordulat szabályozó, vagy a hõmérséklet beállító
gombok egyikét és ezután újra normál hûtés üzemmódban
mûködik a légkondicionáló.

vagy

vagy

FIGYELEM
❏ Jet Cool üzemmódban a légkondicionáló bármelyik pillanatban nagy sebességgel kezdheti
fújni a hideg levegõt. A hõmérséklet automatikusan 18°C.-ra áll be. Ez különösen
abban az esetben hasznos, ha a szobát a legrövidebb idõ alatt szeretnénk lehûteni.
❏ A normál üzemmódba történõ visszaállításhoz nyomja meg a Jet Cool,
a ventilátor fordulat szabályozó, vagy a hõmérséklet beállító gombok egyikét és ezután újra
normál hûtés üzemmódban mûködik a légkondicionáló.
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Használati útmutató

NANO PLAZMA Légtisztítás (Opcionális)

1

Nyomja meg a Start/Stop gombot.
Egy sípszót hall.

2

Nyissa fel a távszabályzó ajtaját.
Nyomja meg a PLASMA gombot.
A Plazma légtisztítás beindul és
a gomb újbóli megnyomásával
leállítható.

3

Állítsa be a megfelelõ ventilátor sebességet.
Négy fokozat közül választhat: alacsony
közepes, magas és káosz. A gomb minden
megnyomásakor változik a ventilátor sebesség.
❈ A plazma légtisztító funkció minden üzemmódban
elérhetõ.

Csak PLAZMA légtisztítás
Ha megnyomja a PLASMA gombot, a légtisztítás
elkezdõdik.
A ventilátor gomb
(
) minden megnyomásakor
a ventilátor sebessége változik.
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Kezelési útmutató

2nd F (második funkció)
MAGYAR

1

Nyomja meg a Start/Stop gombot.
A készülék egy sípszóval válaszol.

2

Nyissa fel a távszabályzó fedelét és nyomja meg a 2nd F
gombot. Ezutánt a távszabályzón kékkel írt funkciók
elérhetõk a megfelelõ gomb megnyomásával.
(Ellenõrizze a kijelzõn 2nd funció kijelzését).
Az idõzítés beállítása az alábbiak szerint töténik:
CANCEL
ON

OFF

SET

CANCEL
ON

OFF

SET
AUTO CLEAN

3

A 2nd funkció kikapcsolható a gomb újbóli megnyomásával.

Újabb részleteket a következõ oldalon talál.
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Kezelési útmutató

Egyéb tulajdonságok
1. Nyomja meg a Sleep gombot és állítsa be azt az
idõpontot, amikor a készüléknek be kell kapcsolnia.

A SLEEP üzemmód törléséhez nyomja meg
néhányszor a SLEEP gombot, amig a csillag
(
) eltûnik a kijelzõrõl.

2. Az idõzítõt 1 órás lépésekben lehet beállítani
a Sleep gomb 1-7 szeri megnyomásával.
Minden nyomáskor 1 órával nõ az idõzítés.
Programozás közben a távszabályzót irányítsa.
a légkondicionáló felé.

MAGYAR

Sleep (elalvás) üzemmód

FIGYELEM Sleep üzemmódban alacsony
fordulaton üzemel (hûtés) vagy közepes
fordulaton (hõszivattyús) a nyugodt alvás miatt.
Hûtés üzemmódban a hõmérséklet automatikusan
1°C -ot nõ az elsõ 30 percben, majd újabb
1°C -ot a következõ 30 percben. Ezután már nem változik.
Ez a kényelmes alvás érdekében történik.

3. Gyõzõdjön meg arról, hogy a Sleep LED világít.

Az idõ beállítása
1. Az idõt csak akkor lehet beállítani, ha elõbb
megnyomja a RESET gombot. elemcsere után
is meg kell nyomni a RESET gombot, hogy
az idõt alaphelyzetbe állítsa.
Nyomja meg Start/Stop gombot.

3. Nyomja az idõ beállító gombokat, hogy a kívánt idõpontot
beállítsa.

CANCEL

4. Nyomja meg a TIMER SET gombot.

2. Nyomja meg a 2nd F gombot
Ellenõrizze a 2nd F ikont a kijelzõn.

SET

FIGYELEM Figyelje az AM (délután) és a
PM (délelõtt) jeleket a kijelzõn.

Késleltetett be/ki kapcsolás
5. Érvényesítse a beállított on/off idõzítést
A Timer SET gomb megnyomásával
közben a távszabályzót irányítsa a beltéri
egység jel vevõje felé.

1. Gyõzõdjön meg arról, hogy a pontos idõ be
van állítva a távszabályzón.
2. Nyomja meg a 2nd F gombot
3. Nyomja meg ON/OFF idõzítés
gombokat az idõzítõ kikapcsolásához.

ON

OFF

4. Nyomja az idõ beállító gombokat
a kívánt idõzítés beállításához.
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SET

Az idõzítés törlése.
Nyomja meg a TIMER CANCEL gombot,
CANCEL
miközben a távszabályzót a beltéri egység
SET
jel vevõjére irányítja.
(A beltéri egységen a TIMER lámpa, a távszabályzón
a TIMER jelzés kialszik)

FIGYELEM Válasszon egyet az alábbi négy üzemmód közül.

Idõzített kikapcsolás(OFF) Idõzített bekapcsolás ( ON )

CANCEL

közben a készülék mûködik

Idõzített be és kikapcsolás

Idõzített ki és bekapcsolás

Kezelési útmutató

A fügõleges légáram beállítása
FIGYELEM
❏ Ha megnyomja a CHAOS gombot, a légbefúvás
sebességét az elektronika állítja be. A befújt levegõt
egyenletesen osztja szét a káosz algoritmus szerint.
Ezzel a természetes szélhez hasonló kellemes
érzést biztosít.
❏ A fel/le zsaluk beállítását mindig a távszabályzóval
végezze. A zsaluk manuális állítása tönkreteheti
a zsalukat mozgató finom mechanikát.
1. Nyomja meg a Start/Stop gombot a bekapcsoláshoz.
2. Nyissa fel a távszabályzó ajtaját.
3. Nyomja meg a Chaos gombot a zsaluk le/fel
mozgásának beindításához.
4. A Chaos gomb újbóli megnyomásával
az aktuális helyzetben megáll a zsaluk mozgása.

❏ Ha a légkondicionlót kikapcsolja, a zsaluk
automatikusan bezáródnak.

A jobb/bal (vízszintes) légáramlat
beállítása
A vízszintes lgáramlatot kézzel kell beállítani.

VIGYÁZAT
: A vízszintes légáramlat kézi beállításánál
ne érintse meg a hõcserélõt.

Ventilátor üzemmód
A levegõt keveri hûtés vagy fûtés nélkül.
1. Nyomja meg a Start/Stop gombot. Egy sípszót hall.
2. Nyissa fel a távszabályzó ajtaját. Nyomja meg a ventilátor gombot. A gomb minden megnyomásakor változik a
ventilátor sebesség, káosz, alacsony, közepes és magas értékek között.

Káosz

Alacsony

Közepes

Magas

FIGYELEM

❏ A káosz légkeveréssel energiát takaríthat meg mert így az elektronika, a környezeti hõmérséklet
függvényében változtatja a légbefúvás sebességét.
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MAGYAR

A fel/le zsaluk beállítását mindig a távszabályzóval
végezze.

Kezelési útmutató

Kézi mûködtetés
Nyomja meg a bekapcsoló gombot a
beltéri egységen.Ekkor a klíma bekapcsol.
Ezt akkor használja, ha a távszabályzó nem
mûködik. A gomb újbóli megnyomására
a készülék kikapcsol.

Hûtõ modell
Üzemmód
Ventilátor ford.
Beállított hõm.

Hûtés
Magas
22°C

Bekapcsoló
gomb

R

Hõszivattyús modell
Szoba hõm. >24°C
Hûtés
Magas
22°C

Szoba hõm. 21°C- 24°C
Párátlanítás
Magas
Beszívott levegõ hõfoka

Szoba hõm. <21°C
Fûtés
Magas
24°C

Amikor az elõlap rácsa nyitva van:
❏ Amikor az elõlapot kinyitják, a légkondicionáló biztonsági okokból leáll. Néhány 60Hz-es modellnél
ilyenkor a beállítások, minüzemmód hõmérséklet beállítás, idõzítés stb. elvesznek és indításkor úra be kell
állítani õket.
❏ Az újraindításhoz csukja be az elõlapot és nyomja meg a Start/Stop gombot a távszabályzón.
Ha szükséges, állítsa be a hõmérsékletet, üzemmódot stb..

Automata újraindítás
Ha hálózatkimaradás után az áramszolgáltatás hereáll, a kilíma a kimaradás elõtti beállításokkal automatikusam mûködni
kezd.
Tehát ezt a funkciót nem kell elõzetesen aktiválni.
Alapbeállítás szerint a ventilÁtor alacsopny fordulaton kezd forogni és a kompresszor 3 perc múlva indul be.
Amint a kompresszor beindul, minden a hálózatkimaradás elõtti állapotnak megfelelõen mûködik.

VIGYÁZAT
: Ha hosszabb idõre távozik, kapcsolja le a kismegszakítót, hogy megakadályozza a véletlenszerû
automata újraindítást.

Hasznos információ
Ventilátor sebesség és hûtõ teljesítmény.
Az adatlapokon szereplõ hûtõ teljesítmény
magas fordulatszámon értendõ. A teljesítmény csökken,
ha közepes vagy alacsony ventilátor sebességet állít be.
Ajánlott a magas fordulatszám használata, ha a szobát
rövid idõ alatt le kívánja hûteni.
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Karbantartás és javítás

Maintenance and Service
Mielõtt bármilyen karbantartáshoz kezdene, kapcsolja le a kismegszakítót.

MAGYAR

Beltéri egység
Rács, ház és távszabályzó
❏ Kapcsolja ki a készüléket tisztítás elõtt.
Törölje át száraz puha ruhával ne használjon súroló, vagy oldószert.

FIGYELEM

: A kimegszakítót kapcsolja le a tisztítás megkezdése elõtt.
S úr o

❏ Soha ne használja a következõket:
• 40°C-nál melegebb víz. Elszínezõdést és deformációt okozhat.
• Oldószerek
Károsíthatják a mûanyag felületeket.

ló

H i g ító

SZÛRÕK
Az elõlap mögötti szûrõket kéthetente, vagy
gyakrabban kell ellenõrizni és tisztítani.

Függõleges zsalu
Vízszintes zsalu
Levegõ kifúvás

1. Emelje meg az elõlapot és óvatosan húzza
elõre a szûrõt.
2.Porszívózza ki a szûrõt. Ha nagyon szennyezett,
használjon szappanos vizet.
• Ha így sem sikerül, használjon enyhe
Légszûrõ
(az elõlap mögött)
mosószeres oldatot langyos vízzel.
• Ha 40°C -os vagy melegebb vizet használ,
(9k/12k)
deformálódhat a szûrõ.
3. A mosás után árnyékos helyen szárítsa meg.
4. Tegye vissza a szûrõt.

Beszívó nyílás

Kifúvó
nyílás

Függõleges zsalu
Beszívó nyílás

Légszûrõ

Vízszintes zsalu

(18k/24k)

NANO PLAZMA SZÛRÕ (OPCIONÁLIS)
Az elõlap mögötti nano plazma szûrõt 3 havonta, vagy gyakrabban ellenõrizze és tisztítsa.
1. Emelje meg az elõlapot és óvatosan húzza
elõre a NANO PLAZMA szûrõt.
2. Porszívózza ki.

2
NANO PLAZMA
szûrõ

3. Ügyeljen a rács épségére.
4. Óvatosan tegye vissza a NANO PLAZMA
szûrõt az eredeti helyére.

1
(9k/12k)

(18k/24k)

VIGYÁZAT
: A nano plazma szûrõ rácsát, vagy érintkezõjét a kivétel után 10 másodpercen belül ne érintse meg.
A sztatikus töltés miatt áramütést szenvedhet.
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Karbantartás és javítás

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 telítdnek, 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.
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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.

Mielõtt szerelõt hívna...
Hibakeresési tippek! Spóroljon pénzt és idõt!

Jelenség
A légkondicionáló nem mûködik.

A szobában kellemetlen szag van.

Úgy tûnik, hogy a kondenzvíz
szivárog a légkondicionálóból.
Az újraindítás után kb. 3 percig
nem indul a kompresszor.
Nem hût/fût hatásosan.

A légkondicionáló zajos.

Pattogó hang.

A távszabályzó kijelzõje
halvány, vagy nincs kijelzés.

Magyarázat
• Hõmérséklet beállítás megfelelõ?
• A hálózati kábel csatlakoztatva van?
• A biztosíték nem éget ki? A kismegszakító nem
oldott le?
• Ellenõrizze, hogy ez nem a szobában levõ
szõnyegbõl, bútorokból, ruhákból
származik.
• Kondenzáció akkor keletkezik, ha a klíma
hideg levegõje és a szoba melege találkoznak.
• Ez a kompresszor védelme miatt történik.
• Várjon kb. 3 percet és újra mûködik a
kompresszor.
• A szûrõ tiszta? Olvassa el a légszûrõ tisztítása
fejezetet.
• A szoba túl forró volt, amikor a légkondicionálót
beindította. Várjon egy ideig. A forró szoba
lehûtéséhez esetenként hosszabb idõ kell.
• A hõfokszabályzó megfelelõen van
beállítva?
• A kültéri és beltéri egységnél a légáramlás
szabad?
• Víz áramláshoz hasonló zaj.
-Ez lehetséges, hogy a hûtõközeg áramlási zaja
a légkondicionálón belül.
• Mintha sûrített levegõ áramlana ki olyan hangot
hall.
-Ez a kondenzvíz feldolgozása miatt van.
A légkondicionáló belsejébõl jön.
• Ez a hang a légkondicionálóban keletkezik, a
hõmérséklet változás miatti összehúzódás és
tágulás miatt.
• Az elemek megfelelõek?

Ezen az oldalon találja
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MAGYAR

A szerelõ kihívása elõtt ellenõrizze az alábbi pontokban leírtakat.... Ha ezek után is fennáll a hiba,
hívjon, egy LG klímák javítására szerzõdött szerelõt.
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