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FELHASZNÁLÓI 
KÉZIKÖNYV

LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉS (OSZTOTT TÍPUS)
Általános használatra
Beltéri egység
RAS-B10, 13, 16N4KVRG-E
Kültéri egység
RAS-10, 13, 16J2AVSG-E1

MAGYARMAGYAR

R32 or R410A



BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A készülék üzembe helyezése 
előtt kérjük, olvassa el 
fi gyelmesen a biztonsági 
előírásokat.

Ez a készülék R32 anyaggal van 
feltöltve.

 ● A kézikönyvet tartsa könnyen hozzáférhető helyen.
 ● A készülék üzembe helyezése előtt kérjük, olvassa el fi gyelmesen a biztonsági 
előírásokat.
 ● Ezt a készüléket üzletekben, a könnyűiparban és farmokon szakértő vagy 
betanított személyek, ill. laikusok által történő használatra tervezték.
 ● Az itt felsorolt óvintézkedések VIGYÁZAT, FIGYELMEZTETÉS és FIGYELEM 
besorolásúak. Mindegyik fontos információkat tartalmaz a biztonsággal 
kapcsolatban. Feltétlenül olvassa el az összes óvintézkedést.

 VIGYÁZAT
 ● Ne mozdítsa el, ne szerelje, ne nyissa fel és ne vegye le a fedelet! Ellenkező 
esetben veszélyes feszültségű elektromos árammal érintkezhet. Az ilyen 
munkákat bízza a szakszervizre.
 ● A tápforrás kikapcsolásával nem szűnik meg az áramütés veszélye.
 ● A készüléket az elektromos berendezésekre vonatkozó helyi előírások szerint 
kell üzembe helyezni.
 ● Egy minden pólust nyitó kapcsolót vagy áramköri kioldót (min. 3 mm 
érintkezőközzel) kell a fi x kábelezésbe iktatni.
 ● A készüléket olyan helyiségben kell tárolni, ahol nincsenek folyamatos üzemű 
gyújtóforrások (pl. nyílt láng, működő gázkészülék vagy működő elektromos 
fűtőtest).
 ● A tűz, robbanás vagy személyi sérülés elkerülése érdekében ne működtesse a 
készüléket káros (pl. gyúlékony vagy korrodáló hatású) gázok közelében.

 FIGYELMEZTETÉS
 ● Ne maradjon hosszabb ideig közvetlenül a kiáramló hideg levegő útjában!
 ● A levegőbemenetbe/-kimenetbe ne dugja be az ujját vagy más tárgyat.
 ● Ha valamilyen rendellenességet észlel (pl. égett szagot), azonnal állítsa le a 
klímaberendezést, és válassza le az elektromos hálózatról, vagy kapcsolja le az 
áramkör meg szakítóját.
 ● Ezt a berendezést nem használhatják 8 éves kor alatti gyerekek és 
megváltozott fi zikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, 
ill. tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a 
gyerekeket is), kivéve, ha felügyelet mellett dolgoznak, vagy ha tájékoztatást 
kaptak a berendezés biztonságos használatáról és a szóban forgó veszélyeket 
megértették. Gyermekek ne játsszanak a berendezéssel. A tisztítást és a 
felhasználói karbantartást gyerekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
 ● A készüléket nem használhatják csökkent fi zikai, érzékszervi vagy mentális 
képességű vagy megfelelő gyakorlattal és ismeretekkel nem rendelkező 
személyek (ideértve a gyermekeket is), hacsak nem felügyeli őket egy 
biztonságukért felelős személy.



BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

 ● A légkondicionáló berendezés felszerelését, karbantartását, javítását és 
leszerelését szakképzett klímaszerelőnek vagy szakképzett karbantartási 
szakembernek kell végeznie. Az ilyen munkák elvégzésére kérjen fel képesített 
beszerelőt vagy képesített szerviztechnikust.
 ● Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
 ● Ne használjon e megadottól eltérő típusú hűtőközeget (R32) a feltöltéshez 
vagy a cseréhez. Ellenkező esetben szokatlanul nagy nyomás alakulhat ki 
a hűtőkörben, ami a termék meghibásodását vagy robbanását, ill. személyi 
sérülést okozhat.
 ● Ne használjon olyan eszközt a fagymentesítési folyamat felgyorsítására vagy a 
tisztításhoz, amelyet nem a gyártó ajánlott.
 ● A készüléket olyan helyiségben kell tárolni, ahol nincsenek folyamatos üzemű 
gyújtóforrások (pl. nyílt láng, működő gázkészülék vagy működő elektromos 
fűtőtest).
 ● Ne feledje, hogy a hűtőközegek esetleg nem hordoznak illatanyagot.
 ● Ne lyukassza ki vagy ne dobja tűzbe, mert az eszköz túlnyomásos. Óvja az 
eszközt hőtől, nyílt lángtól, szikráktól vagy más gyújtóforrásoktól. Ellenkező 
esetben robbanás történhet, ami személyi sérülést vagy halált okozhat.

 VIGYÁZAT
 ● Ne mossa a berendezést vízzel! Ez áramütést okozhat.
 ● Ne használja a légkondicionálót egyéb célokra, például ételek tartósítására, 
állattartáshoz stb.
 ● Ne tegyen semmit a beltéri vagy a kültéri egységre. Ez személyi sérüléshez 
vagy a műszer károsodásához vezethet.
 ● Ne érjen az alumínium bordázathoz, mert sérülést okozhat.
 ● Az egység tisztítása előtt kapcsolja ki a főkapcsolót vagy az áramköri 
megszakítót.
 ● Ha a berendezés előreláthatólag hosszabb ideig nem lesz használva, akkor 
kapcsolja ki a főkapcsolót vagy az áramköri megszakítót.
 ● Hosszú ideig tartó használatot követően ajánlott a készülék szakértő általi 
karbantartása.
 ● A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a kézikönyvben leírtak be nem 
tartása által okozott károkért.
 ● A távvezérlő és a tartó mágnest tartalmaz, kérjük, tartsa távol olyan termékektől, 
amelyekre a mágnes hatással lehet (pl. elektronikus eszközöktől, mágnescsíkos 
kártyáktól stb.)
 ● Magas hőmérséklet, erős mágneses mező és közvetlen erőhatás gyengítheti a 
mágnes erejét.



BELTÉRI EGYSÉG KIJELZŐ1

A LEVEGŐFÚVÁS IRÁNYA3 

AUTOMATIKUS MŰKÖDÉS6
A készülék automatikusan választ hűtés, fűtés és ventilátor üzemmód közül, 
és vezérli a ventilátorsebességet.

1. Nyomja meg a MODEMOD  gombot : Válassza az Auto A beállítást.

2. Nyomja meg a  gombot : Be lehet állítani a kívánt

 hőmérsékletet. Min. 17°C, Max. 30°C.

3. Nyomja meg a FANFAN  gombot : Válassza az AUTO, LOW , 
LOW+ , MED , MED+ , HIGH  vagy Quiet 
(Csendes)  üzemmódot

SZÁRÍTÁS MÓD8

Nedvességmentesítésre a rendszer automatikusan szabályoz egy mérsékelt 
hűtőteljesítményt.

1. Nyomja meg a MODEMOD  gombot : Válassza a Szárítás üzemmódot .

2. Nyomja meg a  gombot : Be lehet állítani a kívánt

 hőmérsékletet. Min. 17°C, Max. 30°C.
Megjegyzés: Szárító üzemmódban a ventilátorsebesség beállítása csak 

automatikus lehet.

FŰTÉS és 8°C  MŰKÖDÉS7

1. Nyomja meg a MODEMOD  gombot : Válassza a Heat (Fűtés) 
funkciót.

2. Nyomja meg a  gombot : Be lehet állítani a kívánt

 hőmérsékletet. Min = 5°C, Max = 30°C.
*  a hőmérsékleti tartomány 5-16°C Fűtés mód 8°C-os működéssel kisebb 

energiafogyasztás mellett

3. Nyomja meg a FANFAN  gombot : Válassza az AUTO, LOW , 
LOW+ , MED , MED+ , HIGH  vagy Quiet 
(Csendes)  beállítást

Megjegyzés: DA 8°C mód használata aktív (hőmérsékleti tartomány 5-16°C), 
egyes funkciók, pl. QUIET, Hi POWER, TIMER OFF nem 
használhatók.

1 Nyomja meg a FIXFIX  gombot 
: A terelőlapot a kívánt függőleges 
állásba állítja.

2 Nyomja meg a FIXFIX  gombot 
: A terelőlapot a kívánt vízszintes 
állásba állítja.

3

V

V
H

H

H.DA

Lengés 
kikapcsolás

Függőleges
(fel-le)
lengés

Függőleges és
vízszintes
lengés

Vízszintes
(balra-jobbra)
lengés

HADA CARE 
FLOW

A SWING működés a MENU 
gombbal választható ki 

MENUMEN

● Függőleges (fel-le) lengés

● Vízszintes (balra-jobbra) 
lengés

● HADA Care fl ow

Megjegyzés:
● Ne mozgassa kézzel vagy más eszközzel a terelőlapot.
● A működésbe lépés során a légterelőlap automatikus mozgásba 

kerülhet.

● A kijelzés fényereje módosítható, kövesse az eljárást a ". oldalon.

1 ECO (Fehér).
2 Wi-Fi elérés (Fehér)
3 PURE (Fehér)
4 Időzítő (Fehér)
5 Üzemmód

- Hűvös (Kék)
- Meleg (Narancs)

A szűrők előkészítése
1. Nyissa fel a levegőbemenet rácsát, és vegye ki 

a levegőszűrőket.
2. A szűrők felszerelése. (lásd: felhasználói 

kézikönyv).

Az elemek behelyezése  (amikor vezeték nélküli 
üzemmódot használ.)

1. Távolítsa el a lecsúsztatható fedelet.
2. Helyezzen be 2 darab új elemet (AAA típusút), 
figyelve a (+) és a (–) pólus helyes irányára.

A távirányító alaphelyzetbe állítása
1. Távolítsa el az elemet.

2. Nyomja meg a  gombot.
3. Helyezze be az elemet.

HASZNÁLAT ELŐTTI TEENDŐK2

A TÁVIRÁNYÍTÓ4  

1 Infravörös jeladó
2 Elindítás/leállítás gomb
3 Üzemmódválasztó gomb
4 Hőmérséklet gomb
5 Ventilátorsebesség gomb
6 Menüválasztó gomb
7 Terelőlap fel-le gomb
8 Terelőlap jobbra-balra gomb
9 Ellenőrzés gomb*

*Ellenőrzés gomb az elem alatt

FIX

MODE

FAN MENU

FIXFIXFIX

FAN MEN

MOD

2

1

4

6

8

3

5

7

9

1. Nyomja meg a MODEMOD  gombot : Válassza a Hűtés  vagy a Csak 
ventilátor  üzemmódot.

2. Nyomja meg a  gombot : Be lehet állítani a kívánt

 hőmérsékletet. Min. 17°C, Max. 30°C.
Fan only (Csak ventilátor) Nincs hőfokkijelzés

3. Nyomja meg a FANFAN  gombot : Válassza az AUTO, LOW , 
LOW+ , MED , MED+ , HIGH  vagy Quiet 
(Csendes)  beállítást

HŰTÉS / CSAK VENTILÁTOR ÜZEMMÓD5



BEÁLLÍTÁS MENÜ9
A légkondicionáló több beállításának kiválasztásához, pl. Zsalu kiválasztása, 

Hi Power, OFF Timer és egyebek, használja a MENU gombot MENUMEN

FIX

MODE

FAN MENU

FIXFIXFIX

FAN MEN

MOD

9.1 ZSALUFORGATÁS és HADA CARE FLOW MŰKÖDÉS

A kényelmes légáramlás a funkciókkal választható ki.

Zsaluforgatás működés:

● A légáramlat függőleges és vízszintes elosztását a zsalu lengése 
automatikusan szabályozza.

HADA CARE FLOW működés:

● A mennyezet felé, felfelé irányuló légáramlás közvetett légáramlást biztosít 
a test felé és homogenizálja a helyiség hőmérsékletét.

Megjegyzés:
● HADA CARE FLOW üzemmódban a FIX gomb nem használható.

Zsaluforgatás és HADA CARE FLOW működés gomb

1. Nyomja meg a MENÜ gombot a menükiválasztás megnyitásához

MENUMEN

°C

Villog

Amíg a háromszög  villog, kiválasztható egy menü a TEMP. gomb 
megnyomásával.

2.  Lépjen be a Zsalu beállításába a MENU gomb ismételt megnyomásával.
A háromszög villogása abbamarad, helyette a funkcióbeállítás kezd villogni.

°C

Villog
MENUMEN

3.  Válassza a zsaluforgatást vagy a HADA CARE FLOW működést a TEMP. 
gomb megnyomásával.

°C

V

V

H H

H.DA

Lengés 
kikapcsolás

Függőleges
(fel-le)
lengés

Függőleges 
és

vízszintes
lengés

Vízszintes
(balra-jobbra)

lengés

HADA CARE FLOW

4.  Hagyja jóvá a kiválasztott működést a MENU gomb ismételt 
megnyomásával.

MENUMEN

°C

A funkció kiválasztása után megjelenik ismét a menüválasztó képernyő, ahol 
a háromszög villog .

5.  Lépjen ki a menübeállítás kijelzésről az EXIT gomb megnyomásával és 
nyomja meg a menü gombot.

MENUMEN

°C

°C

A beállítás menüből lépjen ki a normál kijelzésre (háromszög és és funkció 
nem villog).



9.2 CSENDES ÜZEMMÓD (kültéri egység)

Működtesse a kültéri egységet csendes üzemmódban, hogy Önnek és 
szomszédainak elegendő alvási idejük legyen. A funkció optimalizálja a fűtési 
kapacitást a csendes működés érdekében. A csendes üzemmódhoz két 
fokozat adható meg (1. csendes üzemmód és 2. csendes üzemmód).
Három beállítási paraméter áll rendelkezésre: Normál szint > 1. csendes 
üzemmód > 2. csendes üzemmód.

Csendes 1:

● A csendes működés ellenére a fűtési (vagy hűtési) kapacitás még mindig 
előnyt élvez a helyiségen belüli megfelelő kényelem biztosítása érdekében.

● Ez a beállítás tökéletes egyensúlyt teremt a fűtési (vagy hűtési) kapacitás 
és a kültéri egység zajszintje között.

Csendes 2:

● A fűtési (vagy hűtési) kapacitás igazítása a zajszinthez minden esetben, 
amikor a kültéri egység zajszintje sokkal nagyobb jelentőségű.

● Ez a beállítás 4 dB(A) értékkel csökkenti a kültéri egység maximális 
zajszintjét.

Megjegyzés:
● Amikor a csendes működés aktív, előfordulhat, hogy a fűtés (vagy hűtés) 

kapacitása nem elegendő.

Csendes üzemmód beállítás

1. Nyomja meg a MENÜ gombot a menükiválasztás megnyitásához

MENUMEN

°C

Villog

Amíg a háromszög  villog, kiválasztható egy menü a TEMP. gomb 
megnyomásával.

°C

A háromszög és a funkciójel 
is villog 
A funkció még nincs beállítva

2.  Adja meg a CSENDES beállítást a MENU gomb megnyomásával.
A háromszög villogása abbamarad, helyette a beállító funkció kezd villogni.

°C

MENUMEN

3. Válassza a CSENDES üzemmódot a TEMP. gomb megnyomásával.

°C

CSENDES#1 CSENDES#2 Nincs

4. Hagyja jóvá a kiválasztott működést a MENU gomb ismételt 
megnyomásával.

MENUMEN

°C

Csak a háromszög 
villog
A funkció már beállítva

A funkció kiválasztása után megjelenik ismét a menüválasztó képernyő, ahol 
a háromszög villog

5. Lépjen ki a menübeállítás kijelzésről az EXIT gomb megnyomásával.

MENUMEN

°C

9.3 Hi POWER ÜZEMMÓD Hi-P
A gyorsabb hűtés vagy fűtés érdekében a hőmérséklet és a légáram 
automatikus szabályozása (kivéve SZÁRÍTÁS és CSAK VENTILÁTOR 
üzemmódban)

1.  Nyomja meg a MENU gombot a menübeállítás megnyitásához, majd 
nyomja meg a TEMP. gombot a Hi POWER kiválasztásához 

MENUMEN

°C
A háromszög és a 
funkciójel is villog A funkció 
még nincs beállítva

2.  Hagyja jóvá a kiválasztott működést a MENU gomb ismételt 
megnyomásával.

MENUMEN

°C
Csak a háromszög villog 
A funkció már beállítva

3.  Lépjen ki a menübeállítás kijelzésről az EXIT gomb megnyomásával.

°C

9.4 ECO ÜZEMMÓD ECO
A helyiség hőmérsékletének automatikus szabályozása 
energiatakarékos módon (kivéve SZÁRÍTÁS és CSAK VENTILÁTOR 
üzemmódban)

1.  Nyomja meg a MENU gombot a menübeállítás megnyitásához, majd 
nyomja meg a TEMP. gombot az ECO kiválasztásához

MENUMEN

°C
A háromszög és a funkciójel 
is villog A funkció még nincs 
beállítva

2.  Hagyja jóvá a kiválasztott működést a MENU gomb ismételt 
megnyomásával.

MENUMEN

°C
Csak a háromszög villog A 
funkció már beállítva

3.  Lépjen ki a menübeállítás kijelzésről az EXIT gomb megnyomásával.

MENUMEN

°C

Megjegyzés:
● A hűtési művelet során a beállított hőmérséklet automatikusan 1 fokot 

emelkedik óránként 2 órán keresztül (maximum 2 fokos emelkedés).
A fűtési művelet során a beállított hőmérséklet csökkenni fog.



9.5 KANDALLÓ ÜZEMMÓD

Folyamatosan működésben tartja a beltéri egység ventilátorát a fűtés 
kikapcsolása után, hogy keringesse a más forrásokból származó hőt a 
helyiségen belül. Három beállítási paraméter áll rendelkezésre: 
Alapértelmezett beállítás > 1. kandalló üzemmód > 2. kandalló üzemmód.

Kandalló 1:

● Kikapcsolt fűtés mellett a beltéri egység ventilátora tovább működik a 
felhasználó által kiválasztott sebességen.

Kandalló 2:

● Kikapcsolt fűtés mellett a beltéri egység ventilátora tovább működik a 
gyárilag beállított, kifejezetten alacsony sebességen.

Kandalló üzemmód beállítás

1.  Nyomja meg a MENU gombot a menübeállítás megnyitásához, majd 
nyomja meg a TEMP. gombot a KANDALLÓ kiválasztásához

MENUMEN

°C

A háromszög és a funkciójel 
is villog A funkció még nincs 
beállítva

2.  Lépjen be a KANDALLÓ beállításába a MENU gomb ismételt 
megnyomásával.
A háromszög villogása abbamarad, helyette a funkció kezd villogni.

MENUMEN

°C

3.  Válassza a KANDALLÓ működést a TEMP. gomb megnyomásával.

°C

KANDALLÓ ÜZEMMÓD 1 KANDALLÓ ÜZEMMÓD 2 Nincs

4.  Hagyja jóvá a kiválasztott működést a MENU gomb ismételt 
megnyomásával.

MENUMEN

°C

Csak a háromszög villog A 
funkció már beállítva

A funkció kiválasztása után megjelenik ismét a menüválasztó képernyő, ahol 
a háromszög villog 

5.  Lépjen ki a menübeállítás kijelzésről az EXIT gomb megnyomásával.

MENUMEN

°C

Megjegyzés:
● Amíg a Tűzhely üzemmód be van kapcsolva, a beltéri egység ventilátora 

folyamatosan működik és hideg levegő befúvása fordulhat elő.
● A Kandalló csak Melegítés üzemmódban működik.

9.6 IDŐZÍTŐ KI ÜZEMMÓD

Állítsa be az Időzítő KI időpontot a légkondicionáló működése közben.

1.  Nyomja meg a MENU gombot a menübeállítás megnyitásához, majd 
nyomja meg a TEMP. gombot a TIMER OFF kiválasztásához.

MENUMEN

°C

A háromszög és a funkciójel 
is villog A funkció még nincs 
beállítva

2.  Adja meg a TIMER beállítást a MENU gomb megnyomásával.
A háromszög villogása abbamarad, helyette a beállító funkció kezd villogni.

MENUMEN

3.  Válassza a TIMER OFF funkciót a TEMP. gomb megnyomásával.
A TIMER OFF beállítása 0,5  és 12 óra között választható.

4.  Nyugtázza a TIMER OFF funkciót a MENU gomb megnyomásával..

MENUMEN

°C

Csak a háromszög villog 
A funkció már beállítva

5.  Lépjen ki a menübeállítás kijelzésről az EXIT gomb megnyomásával.

MENUMEN

°C

Megjegyzés:
● A klímaberendezés a beállításokat az üzemmód újbóli bekapcsolásáig 

megjegyzi.

TIMER OFF beállítás érvénytelenítése

6.  Miután a TIMER OFF beállítása megtörtént (5. sz.),  nyomja meg 
a MENU gombot, majd a TEMP. gombot a TIMER OFF funkció 
kiválasztásához.

MENUMEN

°C

Csak a háromszög villog 
A funkció már beállítva

7.  A MENU gomb ismételt megnyomásával törölheti a TIMER OFF beállítást.

MENUMEN

°C

A háromszög és a funkciójel 
is villog A funkció még nincs 
beállítva

8.  Lépjen ki a menübeállítás kijelzésről az EXIT gomb megnyomásával.

MENUMEN

°C



9.7 PLAZMA-IONOS ÜZEMMÓD PURE
A levegőben lebegő szennyeződések eltávolításának hatékonyságát a plazma-ion 
tisztítás fokozza, a szennyeződéseket, pl. baktériumokat, szagokat, füstöt, port és 
vírusokat összegyűjti, a plazma-ion tisztítás pedig inaktiválja.
1.  Nyomja meg a MENU gombot a menübeállítás megnyitásához, majd 

nyomja meg a TEMP. gombot az PURE kiválasztásához
MENUMEN

°C
A háromszög és a 
funkciójel is villog A funkció 
még nincs beállítva

2.  Hagyja jóvá a kiválasztott működést a MENU gomb ismételt 
megnyomásával.

MENUMEN

°C Csak a háromszög villog 
A funkció már beállítva

3.  Lépjen ki a menübeállítás kijelzésről az EXIT gomb megnyomásával.
MENUMEN

°C

Megjegyzés:
● A plazma-ion üzemmód nem távolítja ela káros anyagokat a cigarettafüstből 

(szén-dioxid stb.). Időnként nyisson ablakot, hogy a helyiség ki tudjon szellőzni.

9.8 TELJESÍTMÉNYVÁLASZTÁS ÜZEMMÓD

Ez a funkció akkor használható, ha más villamos készülékekkel közös 
megszakítója van. A maximális áramerősséget és energiafogyasztást korlátozza 
100%-ra, 75%-ra vagy 50%-ra, és a POWER-SELECTION (teljesítményválasztás) 
beállítással adható meg. Minél alacsonyabb a százalékérték, annál többet 
spórolhat, és annál hosszabb lesz a kompresszor élettartama.
Megjegyzések:
●  Mivel a POWER-SELECTION function (Teljesítményválasztás funkció) 

korlátozza a maximális áramot, elégtelen kapacitás következhet be.
1.  Nyomja meg a MENU gombot a menübeállítás megnyitásához, majd nyomja 

meg a TEMP. gombot az POWER-SEL kiválasztásához

Csak a háromszög villog

MENUMEN

°C

2.  Lépjen be a POWER-SEL beállításba a MENU gomb ismételt megnyomásával.
MENUMEN

°C

3.  Válassza a POWER SEL szintet a TEMP. gomb megnyomásával.

°C

100% 75% 50%

4.  Nyugtázza a POWER SEL szintet a MENU gomb megnyomásával.
MENUMEN

°C

5.  Lépjen ki a menübeállítás kijelzésről az EXIT gomb megnyomásával.
MENUMEN

°C

MANUAL DEFROST ÜZEMMÓD10
A kültéri egység hőcserélőjének fagymentesítése a fűtési folyamat közben

Nyomja meg és tartsa nyomva a MENUMEN  : ombot 5 másodpercre, ekkor 

a távirányítón a  ábra jelenik meg 1 formában 2 másodpercre.

1

A MŰKÖDÉSJELZŐ LÁMPA FÉNYESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA11
A kijelző fényerejének csökkentése vagy a kijelző kikapcsolása.

1. Nyomja meg és tartsa nyomva FANFAN  3 másodpercig, amíg a 
fényerő szint ( , ,  vagy ) meg nem jelenik a távirányító 
LCD-kijelzőjén, majd engedje el a gombot.

2. Nyomja meg a Növelés  vagy 
Csökkentés

 gombot a

 fényerő 4 szintjének beállításához.

Távirányító 
LCD-kijelző Működésjelző lámpa Fényerő

A lámpa teljes fényerővel világít.

100%

A lámpa 50%-os fényerővel világít.

50%

A lámpa működés közben 50%-os fényerővel 
világít, és a működést jelző lámpa kikapcsol.

50%

Minden lámpa ki van kapcsolva.

Minden ki van 
kapcsolva

● A  és  példában a lámpa 5 másodpercig világít, mielőtt kialszik.

AUTOMATIKUS ÚJRAINDÍTÁSI FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA12
A terméket úgy tervezték, hogy áramkimaradás esetén automatikusan 
újraindulhat 
ugyanabban az üzemmódban, amelyben az áramkimaradás előtt működött.

Információ

A termék szállítása kikapcsolt Automatikus újraindítás funkcióval történik.
Igény szerint kapcsolja BE.

Az Automatikus újraindítás funkció bekapcsolása

●  Nyomja meg és tartsa lenyomva az [OPERATION ] gombot a beltéri 
egységen 3 másodpercig
(3 sípolás hallható, és az OPERATION (üzemmód) lámpa 5 másodpercig 
másodpercenként 5-ször felvillan).

Az Automatikus újraindítás funkció kikapcsolása

●  Nyomja meg és tartsa lenyomva az [OPERATION ] gombot a beltéri 
egységen 3 másodpercig 
(3 sípolás hallható, de az OPERATION (működés) lámpa nem villog).

Megjegyzések:
●  Ha az ON (be) időzítő vagy OFF (ki) időzítő be van beállítva, akkor az 

AUTOMATIKUS ÚJRAINDÍTÁS FUNKCIÓ nem kapcsol be.

ÖNTISZTÍTÁS FUNKCIÓ 
(CSAK HŰTÉS ÉS SZÁRÍTÁS MŰKÖDÉS ESETÉN)13

A beltéri egységben lecsapódó pára miatti kellemetlen szagok ellen véd

1. Ha a  gombot „Hűtés” vagy „Szárítás” üzemmódban egyszer 
megnyomják, a ventilátor még 30 percig nem áll le, majd magától 
kikapcsol. Ez csökkenti a beltéri egység nedvességét.

2. Az azonnali leállításhoz nyomja meg kétszer a  gombot 30 
másodpercen belül.



IDEIGLENES MŰVELET14
Ha nem találja a távirányítót, vagy lemerültek benne 
az elemek.

● A RESET gomb megnyomásával a berendezés 
a távirányító nélkül is elindítható és leállítható.

● Az üzemmód AUTOMATIKUS működésre 
van állítva, a beállított hőmérséklet 24°C és a 
ventilátor működése automatikus sebességen 
van.

OPERATION/RESET gomb

A TÁVIRÁNYÍTÓN AZ A-B ÁLLÁS KIVÁLASZTÁSA15
Két légkondicionáló egymáshoz közel történő felszerelése esetén, az egyes 
beltéri egységek egymástól független használata távirányítóval.
A B távirányító beállítása.

1. Nyomja meg a RESET gombot a beltéri egységen, hogy a 
légkondicionálót bekapcsolja.

2. Irányítsa a távirányítót a beltéri egység felé.
3. Nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot a távvezérlő hátoldalán „00” 

lesz látható a kijelzőn. (1 kép)
4. Nyomja meg a MODEMOD  gombot, a  gomb lenyomva tartása 

közben. A “B” jelzés jelenik meg a kijelzőn és a “00” jelzés eltűnik, a 
légkondicionáló pedig kikapcsol. A B távirányító beállítása eltárolásra 
kerül. (2 kép)

Megjegyzés:  1. Ismételje meg az előző folyamatot az A távirányító 
visszaállításához.

 2. Az A távirányító állásnak nincs “A” jelzése.
 3. A távirányító gyári alapbeállítása az A állás.

1 2

ÜZEMMÓDOK ÉS TELJESÍTMÉNY16
1.  Három perces védelem funkció: Megakadályozza a berendezés 

működését 3 percig, ha közvetlenül működés után újraindították vagy 
bekapcsolták.

2.  Előfűtés: Fűtés üzemmód előtt 5 percig előmelegíti a berendezést.
3.  A meleg levegő szabályozása: Ha a szoba hőmérséklete elérte a beállított 

hőmérsékletet, a ventilátor sebessége automatikusan csökken, és a kültéri 
egység leáll.

4.  Automatikus jégmentesítés: Jégmentesítés üzemmódban a ventilátorok 
leállnak.

5.  Fűtési kapacitás: A rendszer hőt nyer ki a külső térből, és a helyiségben 
kibocsátja. Ha a külső hőmérséklet túl alacsony, javasolt a légkondicionáló 
mellett egy másik fűtő berendezés használata is.

6.  A hó lerakódásának figyelembe vétele: Olyan helyet kell a kültéri egység 
számára választani, ahová a szél nem hord a havat, falevelet vagy egyéb 
szezonális hulladékot.

7.  Kisebb pattogó zörej előfordulhat a berendezés működés e során, amely 
normális, mivel ezt a műanyag hőtágulása és összehúzódása okoz hatja.
Megjegyzés: A 2-6 pont fűtő modellre vonatkozik

A légkondicionáló üzemi feltételei

Hőmérs.

Működés
Kültéri hőmérséklet Szobahőmérséklet

Fűtés –15°C ~ 24°C 28°C alatt
Hűtés –15°C ~ 46°C 21°C ~ 32°C
Szárítás –15°C ~ 46°C 17°C ~ 32°C

 Elsőként kapcsolja le a hálózati megszakítót.
Beltéri egység és távirányító

● Ha kell, egy nedves ruhával tisztítsa meg a beltéri egységet és a 
távirányítót.

● Ne használjon benzint, hígítót, súrolóport vagy vegyszerrel kezelt 
törlőkendőt a tisztításhoz.

Levegőszűrő
Kéthetente tisztítsa ki a szűrőket.

1. Nyissa ki a levegőbemeneti rácsot.
2. Távolítsa el a levegőszűrőket.
3. Porszívózza vagy mossa ki, majd szárítsa meg a szűrőket.
4. Tegye vissza a levegőszűrőket és csukja vissza a levegőbemeneti 

rácsot.

KARBANTARTÁS17

A berendezés nem működik. A hűtés vagy fűtés teljesítménye túl 
gyenge.

● A tápkapcsoló ki van 
kapcsolva?

● Az áramköri megszakító 
kioldott, emiatt nincs áram?

● Áramszünet van?
● Bekapcsolási időzítés van 

beállítva?

● Eltömődtek a levegőszűrők?
● Lehet, hogy nem a kívánt hőmérséklet 

van beállítva?
● Ajtó vagy ablak nyitva van?
● Nem szabad az áramlás a kültéri 

egység levegőbemeneténél vagy 
-kimeneténél?

● A ventilátorsebesség alacsonyra van 
állítva?

● Nem ventilátor vagy szárítás 
(FAN/DRY) üzemmódban van a 
berendezés?

● A POWER SELECTION 
(Teljesítményválasztás) funkció 
75%-ra vagy 50%-ra van beállítva 
(Ez a funkció a távirányítótól függ).

HIBAELHÁRÍTÁS (ELLENŐRZŐ LISTA)18



VEZETÉK NÉLKÜLI CSATLAKOZÁS19

Toshiba Home AC Control
Keresse fel eszközén az app store-t a Toshiba Home AC Control alkalmazás 
letöltéséhez és telepítéséhez.

Regisztrációs folyamat

Nyisson meg egy alkalmazást, és végezze el a felhasználói regisztrációt.

1 Regisztráció ikon

5  Írjon be egy 6–10 karakter 
hosszú jelszót, amely betűk 
és számok kombinációja

2 Adjon meg egy e-mail 
címet

6 Ellenőrizze a feltételeket

3 Válasszon ki egy 
országot

7 Nyugtázza az 
információt

4 Adja meg a 
felhasználónevét

8   Az információ elküldésre kerül 
egy e-mailbe, majd kattintson a 
hivatkozásra a jóváhagyáshoz

Alkalmazás
Kulcsszó: Toshiba Home AC Control Android esetén: 5,0 verzió vagy későbbi.

iOS esetén: 9,0 vagy későbbi.

A Toshiba Home AC Control névjegye

1.  A Toshiba Home AC Control segítségével AC működés vezérelhető okostelefonnal vagy táblagéppel (mobileszközzel), 
internetkapcsolaton keresztül.

2.  Vezérlés bárhol lehetséges, a vezérlő szoftver felhőrendszeren fut és mobileszközön állítható be, és 
internetkapcsolaton keresztül fi gyeli az AC-működést.

3.  Mindenki vezérelhet, 1 vezeték nélküli adapter maximum 5 felhasználó 
(1 e-mailes regisztráció).

4. Multi AC rendszervezérlés, 1 felhasználó 10 AC-t vezérelhet.
5. Csoportvezérlés.
          5.1 3 AC-csoportot hozhat létre és vezérelhet.
          5.2 A max. 10 AC-t vezérelhet csoportonként.
Megjegyzés:
          1. Az adapter csak 1 e-mail címet regisztrálhat, ha új e-maillel regisztrál, ez az e-mail érvénytelen lesz.
          2. 1 e-mail cím felhasználható 5 eszköz regisztrációjához ugyanannak az AC-nek a vezérléséhez.

Toshiba Home AC Control alkalmazás támogatás



1  Válassza az „Add AC (Adapter)” (AC (adapter) 
hozzáadása) parancsot a fenti képernyőn.

2  Válassza az AC (adapteres) 
csatlakozási módot.

Beépített vezeték nélküli adapter
Aktiválja a vezeték nélküli 
adaptert a 
távirányítóval és az Auto 
bejelentkezéssel.

*Megjegyzés
1. A Wi-Fi router cseréje vagy a regisztrációhoz használt e-mail cím változása esetén nem kell megismételni a folyamatot a vezeték 

nélküli adapter hozzáadásához 
(Beépített típus: Nyomja meg a MODE gombot a távirányítón 5 másodpercig az AP mód aktiválásához).

2. Ha kicseréli a vezeték nélküli adaptert más A/C eszközökkel történő használathoz, a gyári értékekre történő visszaállítás szükséges 
a vezeték nélküli adapter ismételt hozzáadásához 
(Beépített típus: Nyomja meg a MODE gombot a távirányítón 5 másodpercig, majd válassza az "rb" lehetőséget).

Beépített típus, a vezeték nélküli adapter már telepítve van a egységgel.

2  Nyissa meg az alkalmazást és 
válassza a Log in (Bejelentkezés) 
ikont.

3  Írja be a felhasználónevet 
és a jelszót.

4  A bejelentkezés 
sikerült.

1 Csatlakoztassa a vezeték nélküli adaptert az áramforráshoz és kapcsolja be az áramellátást.

Bejelentkezés a Toshiba Home AC Control alkalmazásba.

Vezeték nélküli adapter hozzáadása Toshiba Home AC Control alkalmazással történő vezérléshez.



Wi-Fi router Felhasználónevét

Wi-Fi router jelszó

3 AC (adapter) csatlakozás

Nyomja meg és tartsa nyomva 
5 másodpercig a MODE gombot

WPS üzemmód

Kézi bevitel

A vezeték nélküli LED villogni kezd, 
amikor az AP üzemmód aktív

4 Aktív vezeték nélküli adapter távirányítón keresztül 

5 Csatlakozás Home Wi-Fi routerrel

6 A/C hozzáadás kész

7 A csatlakozás sikerült

A vezeték nélküli LED-lámpa abbahagyja 
a villogást.

Vezeték nélküli adapter hozzáadása Toshiba Home AC Control alkalmazással történő vezérléshez.

FIX

MODE

FAN MENU

FIXFIX

MEN

MOD

X

OD

AANFAA

FIXFIXFIXFI

FAFAFANA

MO



Toshiba Home AC Control alkalmazás

Kezdő képernyő

Menü

Heti ütemezés
Beállítás

All AC On/Off (Minden AC be/ki)

Csoport AC be/ki

Minden egyes AC be/ki

Csoport neve

Az AC eszköz offline

HIBA kód értesítés leírása 
(felbukkanó)

All AC (Minden AC) almenü
· Add Group (Csoport hozzáadása)
· Delete Group (Csoport törlése)
· Operation Setting (Működési 

beállítás)

Add AC (AC hozzádása)

Group (Csoport) almenü
· Select AC (AC kiválasztása
· Change group name (Csoportnév 

módosítása
· Group operation setting (Csoport 

működési beállítás)
Almenü AC
 · Működési beállítás
 · Change name (Név módosítása)
 · Delete AC (AC törlése)

Hőmérséklet / aktuális 
szobahőmérséklet beállítása

Minden egyes AC aktuális 
működési módja



Cool (Hűtés)

Fan only (Csak ventilátor)

Dry (Száraz)

Ki

Auto

Heat (Fűtés)

Minden AC működési módjának megadása

Csoport AC működési módjának megadása

Minden egyes AC működési módjának 
megadása

Üzemmód és feltétel beállítása.

Toshiba Home AC Control alkalmazás üzemmódjának kiválasztása.
5 működési módot biztosít



Ikon az AC kiválasztásához

Heti ütemezés

Időzítő BE-KI beállítása
BE-KI időzítő beállítása, 0,5 – 12 óra

Időzítő BE beállítása
csak Ki üzemmódból

Kikapcsolt mód

Üzemmód 
kiválasztása

Hőmérséklet beállítása

Beltéri hőmérséklet

Külső hőmérséklet

Ventilátorsebesség 
beállítása

Speciális funkció
Zsalu beállítása

Beállítás működési módban.



Csoport hozzáadása egy csoportban

AC törlése egy csoportban

Legfeljebb 3 csoport
1 csoport maximum = 10 egység.
Csoport hozzáadása

Csoport működés.

MODEMODM

Please make sure Factory Reset is 
performed before deleting AC from mobile 
application.

(See owner manual ʺPress and hold MODE 
button on remote control for 5 second and 
active dL functionʺ)



Idő kiválasztása Üzemmód kiválasztása

Program kiválasztása aktiváláshoz a kiválasztó mezőre kattintva

Heti ütemezés megadva
és aktív

Heti ütemezés megadva,
de nem aktív

Heti ütemezés
nincs megadva

Heti ütemezés megadása minden egyes egységhez

Nap kiválasztása Hétfő – Vasárnap

Az összes AC egység heti ütemezése Az összes AC egység heti ütemezése

Heti ütemezés megadása.

Heti ütemezés visszavonása.



Helyiség kiválasztása az energiafi gyeléshez

1 Válassza az energiafi gyelés módot 2 Energiafi gyelés kijelző
Költségszámítás és pénznem beállítása

Energiafi gyelés kijelző kiválasztása

Adatok exportálása és küldése e-mailben

Energiafigyelés

●  A látható energiafogyasztás csak becslés, mivel egyszerűen kerül kiszámításra. 
Időnként ez az érték eltérhet az energiamérő által mért értéktől.



Ha valamilyen probléma adódik, utánanézhet a Súgó menüben.

Megjegyzés:

● A vezeték nélküli adapter telepítését, karbantartását, javítását és leszerelését szakképzett klímaszerelőnek vagy 
szakképzett karbantartási szakembernek kell végeznie.

● Forduljon a kereskedőhöz és/vagy szervizhez, ha a berendezés hibásan működik.

A beltéri egység légbeömlő rácsának eltakarására szolgáló dekoratív szövet 
bekerült a tartozékok közé. A felhasználó igény szerint használhatja azt.
A szövet az alábbiak szerint szerelhető fel.

1.  Távolítsa el a légbeömlő rácsot.
Nyissa ki a légbeömlő rácsot és húzza maga felé.
Az ábrán látható módon.

Levegőbemeneti rács

2.  Készítse elő a kiválasztott szövetet a felszereléshez.
3.  Helyezze a szövetet a légbeömlő rács bal és jobb oldalába.

Illessze össze a velcro szalag horgát és hurokrészét.
Az ábrán látható módon.

Szövet Dekoratív szövet

Velcro horog
Velcro hurok

4.  helyezze a szövetet a légbeömlő rács felső és alsó részébe.
Illessze össze a velcro szalag horgát és hurokrészét.
Az ábrán látható módon.

Velcro hurok Velcro horog

Szövet

5.  Szerelje vissza a légbeömlő rácsot az 1. folyamat fordított 
sorrendjében.

Megjegyzés:
● A szövet feszessége attól függ, hogy a velcro horog és hurok hogyan 

lett felszerelve a légbeömlő rácsra, ezért járjon el megfelelően.

Karbantartás és eltarthatóság

● Tisztítsa meg a dekoratív szövetet, ha polerakódás található rajta.
● Legyen különösen óvatos a dekoratív szövet tisztításakor.
● Porszívóval és bútorkárpir vagy függöny tisztításához alkalmas puha 

kefés csővéggel tisztítsa ki a dekoratív szövetet.

Porszívó

● Ha a dekoratív szöveten makacs szennyeződés található, alkalmazzon 
száraz tisztítást vagy mossa ki kézzel meleg vízben, a többi ruhától 
elkülönítve (az elszíneződés megakadályozására), majd árnyékban 
szárítsa meg.

Megjegyzés:
● Kapcsolja „KI” és áramtalanítsa a légkondicionálót a levegőbemeneti 

rács és a dekoratív szövet eltávolítása előtt.
● Ügyeljen hogy a dekoratív szövet teljesen száraz legyen, 

mielőtt visszaszereli a levegőbemeneti rácsra.
● Ne tegye a dekoratív szövetet mosogatógépbe, mosógépbe, 

szárítógépbe, sütőbe, mikrohullámú sütőbe vagy nyílt láng közelébe.

FIGYELEM
● A dekoratív szövet mosással történő tisztítása esetleg hatással lehet a 

dekoratív szövet megjelenésére és felszerelhetőségére.
● A dekoratív szövetről a por eltávolításához ajánlott porszívót használni.

DEKORATÍV SZÖVET FELSZERELÉSE20




