Kezelési útmutató
kazettás Fan Coil berendezéshez

FONTOS TUDNIVALÓK
Veszélyes

!

FIGYELEM

Ne telepítse házilagosan a készüléket! A készüléket csak arra
képzett szakember telepítheti!
!

VESZÉLY!

Ne szervizelje sajátmaga a készüléket! A berendezést csak arra
kiképzett szakember szervizelheti. A burkolatok kinyitása, vagy
levétele áramütést okozhat. A készülék kikapcsolása nem szünteti meg az áramütés veszélyét.
!

FIGYELEM

Ne dugja be a kezét (és semmilyen tárgyat) a készülék kifúvó
nyílásába, mert a forgó ventilátor lapátok súlyos sérülést okozhatnak, a ventilátor megsérülhet.

Ne

!

VESZÉLY!

Az áramütés elkerülése érdekében védje a készüléket a fröcscsenő, vagy spriccelő víztől, folyadéktól.
!

FIGYELEM!

Időnként jól szellőztessen ki, ha a készüléket használja (főleg, ha
gáztűzhelyet is üzemeltet a helységben). Ennek elmaradása
esetén oxigén-hiány alakulhat ki.

!

FIGYELEM!

A tisztítás megkezdése előtt mindig áramtalanítsa a készüléket az
áramütés elkerülése érdekében.
Mindig tartsa be a kezelési utasításban leírtakat.

!

FIGYELEM!

Ne használjon folyékony tisztítószereket, és/vagy spray-t a
tisztításhoz. A készüléket enyhén nedves puha ronggyal tisztísa.
Másként áramütés fordulhat elő.

Higító

!

FIGYELEM!

Ne használjon háztartási lefolyó-tisztítót a készülékhez, mert az
tönkre teheti a csepptálcát, hőcserélőt, stb.

!
Háztartási
lefolyó
tisztító

Ne

MEGJEGYZÉS

A jó működés feltétele, hogy a készüléket az ezen utasításban
megadott hőmérsékleti és páratartalom viszonyok között üzemeltesse. Ettől eltérő viszonyok közötti üzemeltetés a készülék
meghibásodását eredményezheti.

Távirányító gombok és funkciók
1. HĘmérséklet és idĘzítés beállítása (TEMP)
A kívánt hĘmérséklet és a kívánt idĘzített kibekapcsolási idĘ beállítására szolgál.
2. Üzemmód váltó gomb (MODE)
Valahányszor megnyomjuk, üzemmód váltás
történik a következĘ sorrendben:
AUTO (automatikus üzemmód)
COOL (hĦtĘ üzemmód)
DRY (szárító üzemmód)
HEAT (fĦtés) (ez csak hĦtĘ/fĦtĘ esetén)
FAN (csak ventilátor üzemmód)
és újra AUTO
3. Zsalumozgatás (SWING)
Ha ezt a gombot megnyomjuk, a légzsalu
automatikusan mozog, folyamatosan le-fel
terelve a légáramot. Ha még egyszer
megnyomjuk, a légzsalu leáll a kívánt
pozícióban.
4. Alaphelyzet visszaállítása (RESET)
A RESET gomb megnyomásával a készüléket
alaphelyzetbe, azaz kiindulási állapotba
helyezzük.
Az aktuális beállítások törlĘdnek.
5. Takarékos üzem (ECONOMIC RUNNING)
Ezzel a gombbal lehet bekapcsolni a takarékos
üzemmódot.
6. Beállítások rögzítése (LOCK)
Ha ezt a gombot használjuk, akkor az összes
beállítást rögzítjük. A távvezérlĘ egység nem fogad el újabb parancsot. Így elkerülhetjük, hogy
véletlenül, vagy játékból megváltozzanak a beállítások.
A LOCK ismételt megnyomásával kioldható ez az állapot.
7. IdĘzítés törlése (CANCEL)
Ezzel a gombbal tudjuk törölni a beállított bekapcsolási és a kikapcsolási idĘt.
8. IdĘzítés beállítása (TIMER )
Az idĘzített ki- illetve bekapcsolási mód kiválasztására szolgál.
9. Ki/be kapcsoló gomb (ON/OFF)
Nyomjuk meg a gombot egyszer a berendezés elindulásához, nyomjuk meg újra a berendezés
leállításához.
10. Ventilátor sebességet beállító gomb (FAN SPEED)
Valahányszor megnyomjuk ezt a gombot, megváltoztatjuk a ventillátor mĦködését a következĘ
sorrendben:
AUTO automatikus sebesség kiválasztás (nincs kijelzése)
LOW kis légsebesség
MED közepes légsebesség (néhány típusnál nincs közepes fokozat)
HIGH nagy légsebesség
11. VENT (Ennél a típusnál nem használatos)
Tartsa a távvezérlĘt a beltéri egység közelében (maximum 7 méter távolságra), ügyelve arra,
hogy ne legyen a jelek útjában függöny, ajtó vagy egyéb tárgy!

Távirányító kijelzĘje
1. Jel továbbítás kijelzĘ: Jelez ha a távirányító jelet továbbít
a beltéri egység felé.
2. Üzemmód kijelzĘ: AUTO, COOL, DRY HEAT (ez csak
hĦtĘ/fĦtĘ esetén)
3. Lock kijelzĘ. (a távirányító gombjainak rögzítését jelzi ki)
4. IdĘzítés kijelzése
5. Üzemmód kijelzĘ
6. Szám kijelzĘ: A beállított hĘmérsékletértéket mutatja, ill.
idĘzítéskor az idĘértéket.
7. ON/OFF kijelzĘ: Az ON/OFF gomb megnyomására
kigyullad, újbóli megnyomására elalszik.
8. Ventilátor fokozat kijelzĘ.( Az AUTO fokozatnak nincs kijelzése)
Automata üzemmód
Ha a légkondicionáló berendezést AUTO üzemmódba állítjuk, akkor a helység hĘmérsékletétĘl
függĘen automatikusan választ a hĦtĘ, fĦtĘ (csak hĦtĘ/fĦtĘ esetén) és ventillátor üzemmódok közül.
Csatlakoztassuk a berendezést az áramforráshoz. A beltéri egység OPERATION (üzemi állapot)
kijelzĘje villogni kezd.
1. Nyomjuk meg az üzemmód válltó gombot (MODE) és válasszuk az AUTO beállítást.
2. A hĘmérséklet beállító gombokkal állítsuk be a kívánt hĘmérsékletet.
3. A légkondicionáló elindításához nyomjuk meg az ON/OFF gombot. A beltéri egység kijelzĘjén az
OPERATION lámpa világítani kezd. A berendezés a szobahĘmérsékletnek megfelelĘen kiválasztja a
megfelelĘ üzemmódot. A berendezés kompresszora csak kb. 3 perc múlva kezd mĦködni.
4. A légkondicionáló berendezés leállításához nyomjuk meg az ON/OFF gombot.
AUTO üzemben a ventilátor sebessége nem szabályozható külön, a távirányítón a ventilátor
fokozatnál nincs visszajelzés.
Amennyiben az AUTO üzemmód nem megfelelĘ, magunk is beállíthatjuk a kívánt üzemmódot,
hĘmérsékletet.
HĦtés, fĦtés (ez csak hĦtĘ/fĦtĘ esetén), csak ventilátor üzemmódok
1. Üzemmód váltó gombbal (MODE) válasszuk ki COOL, HEAT vagy FAN üzemmódot.
2. HĘmérséklet beállító gombbal (TEMP), állítsuk be a kívánt hĘmérsékletet ( kivéve FAN üzem.)
3. A ventilátor sebesség (FAN) gombbal válasszuk ki az AUTO, LOW, MED, HIGH közül a kívánt
légsebességet.
4. A légkondicionáló elindításához nyomjuk meg az ON/OFF gombot. A beltéri egység kijelzĘjén az
OPERATION lámpa világítani kezd, a berendezés mĦködni kezd a kiválasztott üzemmódban.
A berendezés kompresszora csak kb. 3 perc múlva kezd mĦködni.
5. A légkondicionáló berendezés leállításához nyomja meg az ON/OFF gombot!
Szárító üzemmód
1.
2.
3.
4.

Üzemmód váltó gomb (MODE) válasszuk ki DRY üzemmódot.
HĘmérséklet beállító gombbal (TEMP), állítsuk be a kívánt hĘmérsékletet.
A ventilátor sebességet a berendezés automatikusan alacsonyra állítja be.
A légkondicionáló elindításához nyomja meg az ON/OFF gombot, a beltéri egység OPERATION
kijelzĘje világítani kezd. A berendezés kompresszora csak kb. 3 perc múlva kezd mĦködni.

A légkondicionáló berendezés leállításához nyomja az ON/OFF gombot!

Bekapcsolás előtti ellenőrzés
!

FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy a vezetékek nem szakadtak-e
Ellenőrizze, hogy a szűrő meg van-e és tiszta-e (nem minden típusnak van szűrője)
Ellenőrizze, hogy a levegő be/kilépő nyílások szabadok legyenek

Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket.

A levegőszűrő tisztítása
A készüléket védi a beáramló portól és piszoktól. Ha eltömődik, akkor romlik a hűtés hatékonysága.
A szűrőt legalább kéthetente (vagy sűrűbben) tisztítani kell.
Ha poros környezetben üzemel a készülék, a tisztítást gyakrabban kell elvégezni
Ha a szennyeződés erősen kötődik a szűrőhöz, akkor cserélni kell a szűrőt

Kazettás típus
1. Nyissa ki a szívórácsot
A rögzítő füleket nyomja befelé, majd nyissa le a rácsot

Figyelem:

A vezérlőegység vezetékét ki kell húzni mielőtt a diszrácsot leszereli

A

B

2. Vegye le a mellső rácsot (a szűrővel együtt), majd nyissa ki a rácsot
3. Vegye ki a szűrőt
4. Porszívóval, vagy vízzel tisztítsa meg a szűrőt. Ha erős a szennyeződés, használjon puha kefét
a tisztításhoz. Alapos szárítás után helyezze viszza a szűrőt.

