
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Köszönjük, hogy megvásárolta a légkondicionálót! A légkondicionáló használata 
előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és tartsa meg későbbre.

DC INVERTER FLEXI
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JEGYZET
A kézikönyvben található összes kép kizárólag magyarázó célból készült. Ezek kissé eltérhetnek a 
vásárolt klímaberendezéstől (modelltől függően). A tényleges forma érvényesül.
16kW megfelel az IEC 61000-3-12 szabványnak.
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FIGYELMEZTETÉS

Ne tegye ujjait, rudakat vagy más tárgyakat a levegő be- és 
kivezető nyílásába.
Ha a ventilátor nagy sebességgel forog, sérülést okoz.
Soha ne használjon tűzveszélyes permetet, például hajspray-t, 
lakk festéket a készülék közelében.
Ez tüzet okozhat.
Soha ne érintse meg a levegőkivezető nyílást vagy a vízszintes 
lapátokat, miközben a lengőkar be van kapcsolva. 
Az ujjak beakadhatnak vagy az egység elromolhat. 
Soha ne helyezzen semmilyen tárgyat a levegő be- és kivezető 
nyílásába. 
A nagy sebességgel forgó ventilátort érintő tárgyak veszélyesek 
lehetnek.
Soha ne vizsgálja meg és ne szervizelje meg a készüléket.
Segítségért forduljon szakemberhez, hogy végezze el ezt a munkát.

Ne dobja ki a terméket lakossági hulladékként. 
Az ilyen hulladékok összegyűjtése külön kerül 

kezelésre. 
Ne dobja ki az elektromos készülékeket lakossági 

hulladékként, hanem külön gyűjtőberendezést 
használjon.

FIGYELMEZTETÉS

1
Használati utasítás

Vegye fel a kapcsolatot az önkormányzatával a rendelkezésre 
álló kapcsolódási rendszerekről.

Ha az elektromos berendezéseket hulladéklerakókban vagy 
szeméttárolóban helyezik le, veszélyes anyagok szivároghatnak a 
talajvízbe, és bejuthatnak az táplálékláncba, károsíthatják 
egészségét és jólétét.

A hűtőközeg szivárgásának megelőzése érdekében forduljon a 
forgalmazóhoz.
Ha a rendszer be van építve és kis helyiségben működik, akkor meg kell 
őrizni a hűtőközeg koncentrációját, lehetőleg a határérték alatt. Ellenkező 
esetben az oxigén a helyiségben befolyásolható, súlyos balesetet okozva.

A légkondicionálóban lévő hűtőközeg biztonságos és normális 
esetben nem szivárog.
Ha a hűtőközeg szivárog a helyiségben, tűzzel, égővel, fűtőkészülékkel 
vagy sütővel, tűzhellyel érintkezik, akkor az tüzet okozhat, káros gázokat 
eredményezhet.

Kapcsolja ki az éghető fűtőberendezéseket, szellőztesse a 
helyiséget, és vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, ahol 
megvásárolta a készüléket.
Ne használja a klímaberendezést, amíg a szervizszemélyzet meg nem 
erősíti, hogy a hűtőközeg szivárgása meg lett javítva

FIGYELMEZTETÉS

1. FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
A felhasználó vagy más személyek sérülése és anyagi károk
elkerülése végett a következő utasításokat be kell tartani. Az
utasítások figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkező helytelen
működés károsodást vagy károkat okozhat.

Az itt felsorolt biztonsági óvintézkedések két kategóriába sorolhatók. 
Mindkét esetben fontos biztonsági előírások vannak felsorolva, 
amelyeket alaposan el kell olvasni.

FIGYELMEZTETÉS

A figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása halált 
okozhat. A készüléket a nemzeti előírásoknak 
megfelelően kell felszerelni.

Ne használja a légkondicionálót más célra.
A minőség romlásának elkerülése érdekében ne használja a készüléket 
precíziós műszerek, élelmiszerek, növények, állatok vagy műalkotások 
hűtésére. 

A tisztítás előtt feltétlenül állítsa le a műveletet, kapcsolja ki a 
megszakítót vagy húzza ki a tápkábelt.
Ellenkező esetben áramütés és sérülés következhet be.

Az áramütés vagy a tűz elkerülése érdekében győződjön meg róla, hogy 
földzárlat érzékelő van telepítve.

Győződjön meg róla, hogy a légkondicionáló földelve van.
Az áramütés elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a készülék 
földelve van, és hogy a földelővezeték nem csatlakozik gáz- vagy 
vízvezetékhez, villámhárítóhoz vagy telefon földvezetékhez.

A sérülések elkerülése érdekében ne távolítsa el a kültéri egység 
ventilátor védőfedelét.

Ne működtesse a légkondicionálót nedves kézzel.
Áramütés következhet be.

A légkondícionáló telepítéséhez kérjen a forgalmazótól ajánlatot. 
A nem szakszerű telepítés vízszivárgást, áramütést és tüzet okozhat. 

Forduljon a forgalmazóhoz a javításhoz és karbantartáshoz. 
A nem megfelelő javítás és karbantartás vízszivárgást, áramütést és 
tüzet okozhat. 
Annak érdekében, hogy elkerülje az áramütést, tüzet, vagy 
sérülést, ha bármilyen rendellenességet észlel (pl. tűzszagot), 
kapcsolja ki a tápegységet, és kérjen útmutatást a 
forgalmazójától.

Soha ne engedje, hogy a beltéri egység vagy a távirányító nedves 
legyen. 
Áramütést vagy tüzet okozhat.

Soha ne nyomja meg a távirányító gombját kemény, hegyes 
tárgyakkal.
A távirányító megsérülhet.

Soha ne cserélje ki a biztosítékot rossz áramerősség vagy egyéb 
vezetékek hibájára, amikor a biztosíték kiáramlik.
A huzal vagy a rézhuzal használata tönkre teheti az egységet vagy 
tüzet okozhat.

Nem egészséges, ha a tested hosszú ideig ki van téve a 
légáramlatnak.
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A figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása súlyos 
károkat okozhat a készülékben.



Ne érintse meg a hőcserélő bordákat.
Ezek a peremek élesek és sérüléseket okozhatnak.

Ne tegyen olyan tárgyakat a beltéri egység alá, amelyek 
károsodhatnak a nedvességtől.
Kondenzáció keletkezhet, ha a páratartalom 80% felett van, a 
lefolyó kifolyónyílása vagy a szűrő szennyezett

Hosszú használat után ellenőrizze az egység állványát és 
az esetleges károsodást.
Ha megsérült, az egység leeshet és sérülést okozhat.

Az oxigénhiány elkerülése érdekében elegendő 
szellőztetést végezzen a helyiségben, ha égővel ellátott 
berendezést használ a légkondicionálóval együtt.

Kifolyócsővel gondoskodjon a a megfelelő vízelvezetésről. 
A hiányos vízelvezetés az épület, a bútorok stb. nedvesedését 
okozhatja.

Soha ne érintse meg a vezérlő belső részeit.
Ne távolítsa el az előlapot. Bizonyos alkatrészek belül 
veszélyesek a megérintésre, és géphiba is előfordulhat.

Soha ne tegye ki kisgyerekeket, növényeket vagy állatokat 
közvetlenül a légáramlásba.
Káros hatással lehet rájuk.

Ne engedje, hogy a gyermek a kültéri egységre 
támaszkodjon, vagy rátegyen bármilyen tárgyat.
Komoly sérülést okozhat.

Ne üzemeltesse a klímaberendezést szobai füstölő, ill. 
rovarölő szer használata esetén.
A figyelmeztetés elmulasztása a vegyi anyagok lerakódását 
okozhatja az egységben, ami veszélyezteti azoknak az 
egészségét, akik vegyszerekre érzékenyek.

Ne helyezzen olyan tárgyakat, amelyek nyílt lángot hoznak 
létre, a légáramlás közelébe vagy a beltéri egység alá.
A hő vagy a láng az egység leégését, sérülését vagy 
deformációt okozhat.

Ne telepítse a légkondicionálót olyan helyre, ahol 
gyúlékony gáz szivároghat.
Ha a gáz kiszivárog, és a légkondicionáló körül marad, akkor 
tűz keletkezhet.

A készüléket kisgyermekek vagy betegek felügyelet nélkül 
nem használhatják.

A kisgyermekeket felügyelni kell annak biztosítása érdekében, 
hogy ne játszanak a készülékkel.

Ha a beltéri egység kapacitása meghaladja a 100% -ot, a 
beltéri egység kapacitása csökken.

Ha beltéri egység kapacitása egyenlő vagy meghaladja a 
120%-ot, a gép hatékonyságának biztosítása érdekében, 
próbálja meg a beltéri egységeket különböző 
időpontokban megnyitni.

A kültéri egység rolójának időszakonként tisztításra van 
szüksége, ha elakadt.
Ez az szerkezet a komponensek hőelvezető kivezetése, ha 
elakadt, az készüléek élettartama megrövidülhet, mert nem 
tesz jót neki ha túl van melegedve hosszú ideig.

A hűtőközeg hőmérséklete magas lesz, kérjük, tartsa távol 
az összekötő kábelt a rézcsőtől.

2. ALKATRÉSZEK (PARTS NAMES)
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Használati utasítás

MEGJEGYZÉS

A főkapcsoló bekapcsolása után a 12 órás előmelegítés 
elengedhetetlen. Kérjük, ne kapcsolja ki a tápellátást, ha a 
készülék 24 órás vagy rövidebb idő alatt leáll. (Ezzel fel kell 
melegíteni a forgattyúház hőcseréjét, hogy elkerülje a 
kondenzátor kényszerindítását.)
Ügyeljen arra, hogy ne zárja le a levegő be- és kivezető nyílását.
A blokkok csökkenthetik a készülék hatékonyságát vagy 
elindíthatják a védelmet, amely leállítja a készüléket.

Hűtőszabályozó 

Hűtőszabályozó
vezérlőgomb sw1

A kijelző vezérlőgombja sw2

sw1 sw2

A légkondicionáló tartalma a beltéri egység, akültéri, az összekötő 
cső és a távvezérlő. (lásd 1. ábra)

ALAPLAP
Kültéri egység

Ábra 2.1

Hűtőszabályozás
A kültéri egység hűtési vezérlését nyomjuk meg,
hogy a beltéri egységet hűtésrekényszerítse. Amikor a kültéri egység 
frekvenciája
 44 Hz-re vált, majd fut, a beltéri ventilátor nagy sebességgel működik
Nyomja meg újra a gombot, kilép a hűtőszabályzásból.



3. MÜKÖDÉSI TARTOMÁNY
Használja a rendszert a következő hőmérsékleten a 
biztonságos és hatékony működés érdekében. A 
légkondicionáló Max üzemi hőmérséklete. (Hűtés / fűtés)

MEGJEGYZÉS

1

2

3

Ha a fenti feltételeken kívül használja a klímaberendezést, 
előfordulhat, hogy az egység abnormálisan működik.

Az a  jelenség normális, hogy a légkondicionáló felülete 
kondenzálhat vizet, ha a relatív páratartalom nagyobb a 
szobában, kérjük, zárja be az ajtót és az ablakot.

Az optimális teljesítmény ezen üzemi hőmérséklet 
tartományon belül valósul meg.

3-1. Táblázat
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4. MŰKÖDÉS ÉS TELJESÍTMÉNY

MEGJEGYZÉS

Ha az áramellátás működés közben megszűnik, haladéktalanul állítsa 
le az összes műveletet.
A tápegység újra működik. A lámpa a beltéri egység kijelzőpaneljén 
villog. Ezután az egység automatikusan újraindul. 

Üzemzavar kezelése:
Hogyha üzemzavar keletkezik a világítás vagy a vezeték nélküli 
hálózat miatt, kérjük állítsa le a készüléket manuális hálózati 
kapcsolóval, majd kapcsolja be újra, majd nyomja meg az ON / 
OFF gombot.

A fűtési művelet olyan hőszivattyús folyamat, amely a külső 
levegőből felszabadul és ajtókban szabadul fel. Ha a kültéri 
hőmérséklet csökken, a fűtési kapacitás is ennek megfelelően 
csökken.
Más fűtőberendezések használata javasolt, ha a külső 
hőmérséklet túl alacsony.

Egyes szélsőséges hideg területeken, ha egy másik beltéri 
egységgel ellátott elektromos fűtőberendezést is vásárol, akkor 
jobb teljesítményre képes (lásd a beltéri egység használati 
útmutatóját a részletekért)

MEGJEGYZÉS

A beltéri egység motorja 20- 30 másodpercig fut tovább a 
maradékhő eltávolítása érdekében, amikor a beltéri egység a 
fűtési művelet során OFF/KI parancsot kap.

Ha a légkondicionáló meghibásodása zavart okoz, kérjük, 
csatlakoztassa újra a légkondicionálót, majd kapcsolja be 
újra.

1.

2.

Használati utasítás

Hőmérséklet
Mód

Hűtés

Fűtés

Kinti 
hőmérséklet

Szoba
hőmérséklet

4.3 Fűtőkapacitás

 Védelmi berendezések

Ez a védőberendezés lehetővé teszi, hogy a légkondicionáló 
leálljonamikor a klímaberendezést kényszeresen kell irányítani.

Amikor a védelmi berendezés be van kapcsolva, a művelet jelzőfénye 
továbbra is világít, amkor már a légkondicionáló nem megy. De a jelző 
indikátor villog.

A védőberendezés a következő feltételek mellett aktiválható:

Hűtési művelet

A kültéri egység levegőbemenete vagy légtelenítője blokkolva van
Erős szél folyamatosan fújja a levegő kimenetét akültéri egységnél.

Fűtési művelet

Túl sok por és szemét van a porszűrőhöz tapadva.

A beltéri egység levegő kimenete eltömődött.

Amikor a védőberendezés elindul, állítsa le a kézi kapcsolóval. 
Majd ezt követően indítsa újra a műveletet, ha a probléma 
megoldódott.

 Az áramkimaradásról

Háromperces védelmi funkció

A védelmi funkció megakadályozza a légkondicionáló 
működését körülbelül 3 percig, amikor a
működést követően azonnal újraindul.

Hűtés és fűtés

A beltéri egység az intelligens inverter segítségével központilag a 
klímaberendezés egyedileg vezérelhető, de a beltéri egység nem 
képes egyszerre hűteni és fűteni.

Amikor a hűtés és a fűtési művelet egymással konfrontálódik, a 
belső egység, amelyik hűtő módban fut, átvált készenléti 
állapotra vagy megjelenik a Nincs prioritás felirat a 
vezérlőpanelen. Azok az egységek, amelyek fűtés üzemmódban 
vannak,  futnak tovább. 

Ha a klímaberendezésen adminisztrátor futási módot adott meg, 
akkora légkondícionáló nem működhet más módokon, mint az 
előre beállított.A vezérlőpulton a készenléti állapot vagy a nincs 
prioritás felirat jelenik meg.

4.6 A fűtési működés jellemzői
A meleg levegőt nem szabad azonnal kiüríteni a fűtési művelet 
elején, 3-5 perccel ezelőtt (függ a beltéri 
és a kültéri hőmérséklettől) amíg a beltéri hőcserélő
felmelegszik, majd kifújja a meleg levegőt.

Működés közben, a kültéri egység ventilátorának motorja 
leállhat,ha túl magas hőmérséklet

Ventilátor működése közben, ha további beltéri 
egységek üzemelnek fűtés üzemmódban, a ventilátor 
leállhat, a meleg levegő fújásának elkerülése végett.

4.7 Leolvasztás a fűtési műveletben

Fűtés mód közben, a kültéri egység néha lefagyhat. A 
hatékonyság növelése érdekében az egység automatikus 
elkezdi a leolvasztást (kb. 2-10 perc), és ezután víz fog 
lefolyni a kültéri egységből

Leolvasztás közben, mindkét ventilátor motor a kültéri és a beltéri 
egységben is abbahagyja a működést.



Használati utasítás
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HIBAKÓDOK A KÜLTÉRI EGYSÉGHEZ
Táblázat 5-1

Jelzés

E0

E2

E3

E4

E5

P0

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P8

P7

E1

E6

E7

E8

Üzemzavar vagy védelem

1. Amikor készenléti állapotban van, a LED-ek kijelzik az online beltéri egységeket, amelyek kültéri egységekkel kommunikálnak.
2. Működés közben a LED kijelzi a kompresszor frekvencia értékét.
3. Leolvasztáskor,a LED kijelzőn megjelenik “dF” felirat.

EEPROM Hiba

PFC Hiba

Funkció utasítások megjelenítése

Kültéri chip és a beltéri chip kommunikációs hibája

Kommunikációs hiba az alaplap és az IR341 között

Külső egység érzékelő hibája

Feszültségvédelmi hiba

Közvetlen ventilátor hiba

A fűtő ventilátor hiba az A területen 5 percig tart

Kétszer E6 hiba történt 10 percen belül (a helyreállítás a kikapcsolás után történik)

A hűtőborda magas hőmérséklet elleni védelme

Magasnyomású védelem

Alacsony nyomás védelem

Kompresszor áramvédelme

Hőmérséklet kisülés elleni védelem

Kültéri kondenzátor magas hőmérséklet elleni védelme

IPM modulok védelme

Párologtató magas hőmérséklet elleni védelme

Typhoon védelem



6. A KÖVETKEZŐ JELENSÉGEK 
NEM LÉGKONDÍCIONÁLÓ 
HIBÁK

1. jelenség: A rendszer nem működik

2. jelenség: Hűtés üzemmód közben
vált a ventilátor üzemmódba

3. jelenség: Fehér "köd" áramlik ki az egységből

4. jelenség: Légkondicionálók zaja hűtéskor

A klímaberendezés nem indul el azonnal az távírányítón lévő 
ON / OFF gomb megnyomása után.Ha a működésjelző lámpa 
világít, a rendszer normális állapotban van. A kompresszor 
motor túlterhelésének megakadályozása érdekében a 
légkondicionáló 3 perccel a bekapcsolás után indul.

Ha a működési lámpa és a "PRE-DEF" jelző (hűtés és fűtés) 
vagy a csak ventilátor jelzés (csak hűtés) világít, akkor azt 
választja, hogy a fűtési modellt választja. Ha induláskor a 
kompresszor nem indul el,  a beltéri egységen megjelenik az 
"anti cold  wind" védelem a kiáramló kimeneti hőmérséklet 
miatt.

Annak érdekében, hogy megakadályozzák a beltéri 
párologtató fagyasztását, a rendszer automatikusan ventilátor 
üzemmódba vált, majd visszaállítja a hűtési módot. 

Amikor a szobahőmérséklet a beállított hőmérsékletre 
csökken, a kompresszor kikapcsol és a beltéri egység 
ventilátor üzemmódba vált; amikor a hőmérséklet emelkedik, a 
kompresszor újraindul. Ugyanez történik a fűtési üzemmódban 
is.

Jelenség 3.1: Beltéri egység

Jelenség 3.2:  Beltéri egység, kültéri egység

Jelenség 4.1: Beltéri egység

Hűtés közben magas páratartalom esetén Ha a beltéri egység 
belseje rendkívül szennyezett, a helyiség hőmérséklet-
eloszlása egyenetlenül alakul ki. A beltéri egység belsejét 
tisztítani kell. A készülék tisztításával kapcsolatban forduljon a 
szervizhez. Ez a művelethez szakképzett személyzet 
szükséges

Ha a rendszert a leolvasztás utáni fűtési üzemmódra 
váltotta át A leolvasztás által létrehozott nedvesség gőzzé 
változik és kiürül.

Egy folyamatos, alacsony "shah" hang hallható, ha a rendszer 
hűtési vagy leállási üzemmódban van.
Ha a leeresztő szivattyú (opcionális tartozékok) működik, ez a 
zaj hallható.

A "pishi-pishi" csikorgó hang hallható, amikor a rendszer leáll a 
fűtési művelet után.
A műanyag részek hőmérsékletváltozás által okozott bõvítése 
és összehúzódása ezt a zajt okozza.

Jelenség 4.2:  Beltéri egység, kültéri egység

Egy folyamatos, alacsony sziszegő hang hallható a rendszer 
működése közben.
Ez a beltéri és kültéri egységeken keresztül folyó hűtőközeg-
gáz hangja.

Sziszegő hang, amely hallható az indításkor vagy közvetlenül 
a leállítás vagy a leolvasztás után.
Ez a hűtőközeg által okozott zaj, amely áramlási megállás 
vagy áramlásváltozás miatt következik be.

Jelenség 4.3: Kültéri egység

Amikor a működési zaj hangja megváltozik. Ezt a 
zajt a frekvenciaváltás okozza.

5. Jelenség: Por távozik az egységből

6. jelenség: Az egységek szagosak lehetnek

Amikor a készüléket először használják sok idő után. 
Ez azért van, mert a por bejutott az egységbe.

Az egység felszívhatja a szobák, bútorok, cigaretta stb. 
illatát, majd újra kibocsátja.

7. jelenség: A kültéri egység ventilátorja nem 
forog.

Működés közben. A ventilátor sebességét a termék 
működésének optimalizálása érdekében szabályozzuk.

A működési lámpa gyorsan villog (kétszer másodpercenként) Ez 
a lámpa még mindig villog, miután kikapcsolta a készüléket, és 
újra bekapcsol.

A távvezérlő meghibásodott vagy a gomb nem működik 
megfelelően.

A biztonsági eszköz, mint például biztosíték, megszakító gyakran 
működésbe lép.

Tárgyak és víz került az egységbe

A beltéri egységből víz szivárog.

Egyéb hibák.

7. HIBAELHÁRÍTÁS

Ha az alábbi hibák valamelyike fordul elő, állítsa le a működést, 
kapcsolja ki a készüléket, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

Ha a rendszer nem működik megfelelően, kivéve a fent 
említett eseteket, vagy a fent említett hibák nyilvánvalóak, 
vizsgálja meg a rendszert az alábbi eljárások szerint. (lásd 
a 7-1. táblázatot)

7.1.      A légkondicionáló hibái és okai
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Megoldás

Tisztítsa meg a hőcserélőt.
Tisztítsa meg a légszűrőt.
Távolítsa el az összes szennyeződést, 
és adjon sima utat a levegőnek.
Zárja be az ajtókat és az ablakokat.
A függönyökkel vagy egyéb a 
napfénytől védő tárgyat szereljen fel.
Csökkentse a hőforrást.
Az AC hűtőteljesítmény csökken 
(normál). Ellenőrizze a szivárgást és 
helyesen töltse fel a hűtőközeget.

Áramkimaradás.
A tápkapcsoló ki van kapcsolva.
A tápkapcsoló biztosítéka égett. A 
távirányító elemei lemerültek vagy a 
vezérlő egyéb problémái.

A hőmérséklet nincs megfelelően beállítva. 
Adjon 3 percet  a kompresszor védelme miatti 
felálláshoz.

A hűtőközeg túl kevés vagy túl sok. 
Levegő vagy gáz nincs a hűtőkörben.

A kompresszor meghibásodott. 
A feszültség túl magas vagy túl alacsony. 
A rendszer áramköre blokkolva van.

A kültéri egység és a beltéri egység 
hőcserélője szennyezett.
A levegőszűrő piszkos.
A beltéri / kültéri egységek be- / 
kimenete zárolva van.
Ajtók és ablakok nyitva. 
A napfény közvetlenül süt.
Túl sok hőforrás.
Kültéri hőmérséklet túl magas.
A hűtőközeg szivárgása vagy a 
hűtőközeg hiánya.

Várja meg az áram visszatérését.
Kapcsolja be a készüléket.
Cserélje ki az elemeket, vagy 
ellenőrizze a vezérlőt.

Állítsa be a hőmérsékletet. 
Várjon.

Ellenőrizze a szivárgást, és helyesen 
töltse fel a hűtőközeget.
Vákuum és töltse fel a hűtőközeget. 
Kompresszor karbantartás vagy csere.
Telepítse a manosztátot.
Találjon okot és megoldást.

Használjon fűtőberendezést.
Zárja be az ajtókat és az ablakokat.
Ellenőrizze a szivárgást és 
helyesen töltse fel a hűtőközeget.

A külső hőmérséklet alacsonyabb, mint 7C  
Ajtók és ablakok nincsenek teljesen zárva.

A hűtőközeg szivárgása vagy a hűtőközeg 
hiánya.

Táblázat 7-1

6

A készülékek gyakran 
indulnak el vagy állnak le

Alacsony hűtési hatás

Alacsony fűtési hatás

Használati utasítás

Hibák A hiba okai

Az egység nem indul el

A levegő normálisan 
áramlik, de nem teljesen hűt
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7.2   A távirányító hibái és okai
A szervizelés vagy javítás kérése előtt ellenőrizze a következő 
pontokat.
(lásd a 7-2. táblázatot)

amikor az automatikus üzemmód van 
kiválasztva, a klímaberendezés automatikus
an választja meg a ventilátor sebességét

Table 7-2

Megoldás

202000171917

Hibák A hiba okai

A ventilátor sebességét nem 
lehet megváltoztatni

ellenõrizze, hogy a kijelzõn 
látható mód:
"AUTO"

ellenõrizze, hogy a kijelzõn 
látható mód: "DRY"

ha a "DRY" üzemmód van ki választva, a 
berendezés automatikusan változtatja a 
ventilátor sebességét. A ventilátor sebességét 
a "COOL", "ONLY FAN" és "HEAT" 
üzemmódba lehet kiválasztani

A távirányító nem működik
még az ON / OFF gomb 
lenyomásával sem.

Ellenőrizze, hogy a távirányító 
elemei lemerültek-e A tápegység ki van kapcsolva

Ellenőrizze, hogy a kijelzőn 
megjelenő üzemmód, a "FAN 
ONLY" látható

A hőmérsékletet ventilátor 
üzemmódban nem lehet beállítani

Ellenőrizze, hogy az időzítő 
művelete befejeződött-e, ha a 
kijelzőn megjelenik a "TIMER 
OFF"

A klímaberendezés működése a 
beállított időtartamig megáll

ellenőrizze, hogy az időzítő 
működése elindult, amikor 
"TIMER ON" felirat megjelenik  
a kijelzőn

a beállított időig a klímaberendezés 
automatikusan elindul és a 
megfelelő jelző kialszik

Ellenőrizze, hogy a távirányító 
jeladója megfelelően van-e 
irányítva a beltéri egység 
infravörös jelvevőjére, ha az 
ON / OFF gombot megnyomja

közvetlenül továbbítsa a távirányító 
jeladóját a beltéri egység infravörös 
jelvevőjéhez, majd ismételten nyomja 
be az ON / OFF gombot kétszer

A TEMP jelző nem világít

A kijelzőn lévő jelzés idő 
elteltével eltűnik

A TIMER ON kijelzõ bizonyos 
idõ elteltével kikapcsol

A beltéri egységről nem érkezik 
hang, akkor sem ha az  ON / 
OFF gombot lenyomja






