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Üzemmód gomb

Minden alkalommal, amikor 
megnyomja ezt a gombot, egy 
üzemmód aktiválódik a következő 
sorrendben: Automatikus(AUTO), 
Hűtés(COOL), Párátlanítás (DRY), 
Fűtés (HEAT), Csak Ventilláció(FAN) 
majd visszatér az AUTO-hoz. 

Ventillátor-sebesség gomb

Ez a gomb a ventillátor sebességének 
szabályozására használható. Minden 
alkalommal, amikor megnyomja ezt a 
gombot, egy ventillátor sebesség 
aktiválódik a következő sorrendben: 
Gyenge (LOW),Közepes (MED), Erős 
(HIGH)

Hőmérséklet
szabályozó gomb

A gomb megnyomásával változtathatja 
a hőmérsékletet, vagy beállíthatja 
az időkapcsolót 

HŐM. Növekedés

HŐM. Csökkenés

Ki/Bekapcsoló gomb
Nyomja meg a gombot, hogy 
működésbe hozza, majd nyomja meg 
még egyszer, hogy leállítsa a 
berendezést.

Automata légáram
A gomb megnyomása után, a légáram 
iránya folyamatosan változik. A gomb 
újbóli megnyomá-sával a funkció 
kikapcsol.

A gomb lenyomásával letilthatja a 
távirányító gombjainak működését, 
hogy megelőzze a véletlen 
módosításokat. A gomb újbóli 
megnyomásával a letiltást feloldhatja.

Lezárás

A gomb megnyomásával az összes 
beállítás visszaáll a „gyári” normára, 
azaz, az üzemmód, és a ventillátor 
sebesség automatikus, a hőfok 
beállítása 24°C.

Beállítások törlése

Ezzel a gombbal az időkapcsoló 
beállításait érvénytelenítheti.

Törlés

TÁVIRÁNYÍTÓ

A TÁVIRÁNYÍTÓ KEZELŐGOMBJAI

7m

A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA A távirányító elhelyezése

!      Tartsa a távirányítót olyan helyzetben, ahonnan a beltéri egység 
képes annak jeleit venni (megengedett maximum távolság 7m)

!      Amikor az időzített üzemmódot választja ki, a távirányító 
automatikusan a meghatározott időpontnak megfelelő jelzést 
küld át a beltéri egységnek.

Ha olyan helyzetben tartja a távirányítót, mely meggátolja a 
megfelelő jelátvitelt, akár 15 perces késés is előfordulhat a jel 
leadása, és a parancs teljesítése között.

FIGYELEM!
!      A légkondicionáló nem működik, ha függöny, ajtó, vagy más tárgy meggátolja a távirányítótól a beltéri egységig történő jelátvitelt.
!      A távirányítót óvja mindennemű folyadéktól! Ne tegye ki a távirányítót erős napfénynek vagy hőhatásnak.
!      Ha a beltéri egység infravörös jelfogója erős napfénynek van kitéve, a klímaberendezés nem működik rendeltetésszerűen. Függönnyel 

akadályozza meg, hogy napfény érje a jelfogót.

Ha más elektromos berendezés reagál a távirányítóra, távolítsa el a készüléket vagy kérjen tanácsot az értékesítőtől.

E
P

T
M

F NA
H GI HMEDLOW

AUTOCOOLDRY
HEAT

MODE
O

F
N/OF

P E
S E D

FAN

T
R

IME

ING
SW

VENT

N
CA

CEL

U
N

R
NNIG

ECONOMIC

RESET
LOCK

SETT EMPERATURE ( o
C)

Ventilátor funkció
A gomb megnyomásával elindízhatja 
a ventilátor funkciót (Néhány modell 
nem rendelkezik vele)

Időkapcsoló

A gomb segítségével elindíthatja az 
időkapcsolót. (Hőmérséklet beállítások 
a TEMP gombbal)

Az energiatakarékos üzemmód 
beindítására szolgál. Aktiválása után 
megeshet, hogy néhány funkció nem lép 
életbe. A gomb ismételt megnyomásával 
visszaállíthatja az eredeti állapotot.

Energiatakarékos üzemmód

TURBOLED DISPLAYAIR DIRECTION

Kijelző ki-be kapcsolása
Turbo Üzemmód

Légterelő Lapát
Ezzel a gombbal lehet mauálisan
léptetni a légterelő lapátot.

Ezzel a gombbal lehet a beltéri egységen
a kijelzést ki-be kapcsolni.



A TÁVIRÁNYÍTÓ KIJELZŐJE
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Jelátvitel kijelzője
Akkor jelez, ha a 
távirányító jelet küld a 
beltéri egység felé.

Hőfokszabályzó kijelzője
A beállított hőmérsékletet jelzi 
(17-30°C). Amennyiben a 
készülék csak ventilláció (FAN 
ONLY) módban van, nincs 
hőfok-kijelzés.

Működés kijelző
Ha a berendezés üzemel, 
világít, ha áll nem.

TIMER ON OFF

Lezárás kijelzése
Ez a kijelző emlékeztet, hogy 
a távirányító gombjait 
letiltottuk.

Üzemmód kijelző
Az aktuálisan beállított 
üzemmód neve mellett 
jelenik meg a kijelzőn 
(AUTO, COOL, DRY, 
HEAT, FAN)

Ventillátor-sebesség 
kijelzése
A beállított ventillátor 
sebességet jelzi (LOW, 
MED, HIGH, AUTO). 
„AUTO”-t akkor mutathat, 
ha az üzemmód is 
automatikus, vagy ha az 
párátlanító.

Időzítő kijelzője
Az időzítő beállításait 
mutatja (24 órás 
kijelzéssel).

Az illusztráción minden kijelzés látható a magyarázat végett. A valóságban azonban csak az éppen aktuális kijelzések lesznek 
láthatóak a távirányítón!
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ELEMCSERE A TÁVIRÁNYÍTÓBAN

A távirányító 2 db alkáli száraz elemmel működik 
(R03/LR03X2)

!      Vegye le az elemtartó fedelét. Cserélje ki a 
lemerült elemeket újakra.

!      Mielőtt az elemtartó fedelét visszateszi, 
ellenőrizze a kijelzőpanelt.

Megjegyzés
Elemcsere esetén ne használjon régi, vagy különböző típusú elemeket, mert a távirányítót károsíthatja.
Ha több hétig nem használja a távirányítót, akkor távolítsa el az elemeket, mert a kifolyó sav a távirányítót  károsíthatja.
Normál használat mellett az elem élettartama kb. fél év.
Cserélje ki az elemeket, ha a beltéri egység nem jelzi sípolással a fogadott jelet vagy, ha az átviteljelző lámpa a távirányítón nem jelzi az 
átvitelt.


