
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
SZPLIT RENDSZERŰ FALI LÉGKONDICIONÁLÓ HU





E
N

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta.
A megfelelő működés érdekében kérjük, olvassa el figyelmesen a 
kézikönyvet.

Ha elvesztette a Felhasználói Kézikönyvet, kérjük, forduljon a helyi 
ügynökhöz vagy látogasson el a www.kaisai.hu webhelyre
vagy küldjön e-mailt az info@soos.hu címre az elektronikus 
változathoz.
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Olvassa el a biztonsági óvintézkedéseket üzemeltetés és telepítés előtt
A helytelen telepítés az utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos károkat vagy sérüléseket okozhat. 
A lehetséges károk vagy sérülések súlyossága  FIGYELEM vagy VIGYÁZAT osztályba sorolható.

 FIGYELEM
Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek és csökkent képességekkel, fogyatékossággal élők, 
szenzoros vagy mentális képességekkel nem rendelkező vagy tapasztalatlan és felkészítetlen személyek csak 
akkor használhatják, ha felügyelik őket, vagy kioktatást kaptak a készülék biztonságos használatával 
kapcsolatban. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek nem végezhetnek tisztítást és 
karbantartást felügyelet nélkül. 

FIGYELMEZTETÉSEK A TERMÉK HASZNÁLATÁRA

• 

• 

Biztonsági intézkedések

• Ha rendellenes helyzet merül fel (például égett szag), azonnal kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápfeszültséget. 
Az áramütés, tűz vagy sérülések elkerülése érdekében hívja a forgalmazót

• Ne dugja be az ujját, rudakat vagy más tárgyakat a levegő be- vagy kimeneti nyílásába. Ez sérülést okozhat, mivel a 
ventilátor nagy sebességgel foroghat.

• A készülék közelében ne használjon gyúlékony spray-ket, például hajlakkot, lakkot vagy festéket. Ez 
tüzet  okozhat.

• Ne működtesse a légkondicionálót éghető gázok közelében. A kibocsátott gáz összegyűlhet az egység 
körül, és robbanást okozhat.

• Ne működtesse a légkondicionálót nedves helyiségben, például fürdőszobában vagy mosókonyhaban. Ha túl 
sok víznek kitéve az elektromos alkatrészek rövidzárlatot okozhatnak. 

• Ne tegye ki testét hosszabb ideig közvetlenül hideg levegőnek.
Ne engedje, hogy a gyermekek játszanak a légkondicionálóval. A gyermekeket az egység körül mindig  
felügyelni kell .

• Ha a légkondicionálót tűzhellyel vagy más fűtőberendezéssel együtt használják, alaposan szellőztesse ki 
a helyiséget az oxigénhiány elkerülése érdekében.
Bizonyos funkcionális környezetekben, például konyhákban, szerver helyiségekben stb.,kifejezetten 
javasolt az erre a célra tervezett légkondicionáló berendezések használata. 

           FIGYELEM

Ez a szimbólum jelzi a személyi sérülések 
vagy halálos veszélyek lehetőségét.

         VIGYÁZAT

Ez a szimbólum vagyoni károk vagy súlyos 
következmények veszélyét jelzi.
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•

•

•

•

•

•

• 

•

• 

TISZTÍTÁSI  ÉS KARBANTARTÁSI FIGYELMEZTETÉSEK
• Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az áramellátást. Ennek elmulasztása áramütést 

okozhat.
• Ne tisztítsa a légkondicionálót túl sok vízzel.
• Ne tisztítsa a légkondicionálót éghető tisztítószerekkel. Az éghető tisztítószerek tüzet vagy deformációt 

okozhatnak.

 VIGYÁZAT
• Kapcsolja ki a légkondicionálót, és húzza ki a tápellátást, ha hosszú ideig nem használja.
• Vihar idején kapcsolja ki és húzza ki a készüléket.
• Győződjön meg arról, hogy a kondenz víz  akadálytalanul kifolyhat-e az egységből.
• Ne működtesse a légkondicionálót nedves kézzel. Ez áramütést okozhat.
• A készüléket csak a rendeltetésszerű  használat céljára használja.
• Ne másszon fel és ne tegyen tárgyakat a kültéri egység tetejére.
• Ne engedje, hogy a légkondicionáló hosszú ideig nyitott ajtók  vagy ablakok mellett működjön, vagy 

ha a páratartalom nagyon magas. 

ELEKTROMOS FIGYELMEZTETÉSEK
•

•

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

Csak a megadott tápkábelt használja. Ha a tápkábel sérült, akkor a veszély elkerülése érdekében a gyártót, 
a szervizt vagy más hasonló képzettséggel rendelkező személyt kell értesíteni a csere miatt.
Tartsa tisztán a hálózati csatlakozót. Távolítsa el a port vagy szennyeződést, amely felhalmozódik a 
dugóra vagy annak környékére. A piszkos dugók tüzet vagy áramütést okozhatnak.
Ne húzza a hálózati kábelt a készülék kihúzásához. Tartsa szorosan a csatlakozót, és húzza ki a 
konnektorból. Közvetlenül a kábel  húzása károsíthatja azt, ami tüzet vagy áramütést okozhat.
Ne módosítsa a tápkábel hosszát, és ne használjon hosszabbítót a készülék tápellátására.
Ne ossza meg az elektromos aljzatot más készülékekkel. A nem megfelelő  betáplálás tüzet vagy 
áramütést okozhat.
A terméket a telepítéskor megfelelően földelni kell, mert áramütést okozhat. 
Minden elektromos munkánál kövesse az összes helyi és országos huzalozási szabványt, előírást és a 
Telepítési Kézikönyvet. Csatlakoztassa szorosan a kábeleket és szorosan rögzítse azokat, hogy a külső 
erők ne károsítsák a sorkapcsokat. A nem megfelelő elektromos csatlakozások túlmelegedhetnek, tüzet és 
áramütést okozhatnak. Minden elektromos csatlakoztatást a beltéri és kültéri egységek paneljén található 
villamos csatlakozási rajznak megfelelően kell elvégezni.
Az összes vezetéket megfelelő módon kell elrendezni annak érdekében, hogy a vezérlőpanel fedele 
megfelelően bezáródjon. Ha a vezérlőpanel fedele nincs megfelelően lezárva, az korrózióhoz vezethet, és a 
sorkapcsok csatlakozási pontjai felmelegedhetnek, felgyulladhatnak vagy áramütést okozhatnak.
Ha a tápfeszültséget állandó vezetékhez csatlakoztatja, akkor egy olyan többpólusú leválasztókészüléket 
kell alkalmazni, amelynek valamennyi pólusa legalább 3 mm távolságra van, és amelynek szivárgási 
árama nem haladja  meg a 10 mA-t, a szivárgó áram védő-eszköznek (RCD) legfeljebb 30 mA névleges 
üzemi árama legyen, és  leválasztó kapcsolót is be kell építeni a rögzített huzalozásba, a huzalozási 
szabályoknak megfelelően.

VEGYE FIGYELEMBE A BIZTOSÍTÉKOK MŰSZAKI ADATAIT
A légkondicionáló áramköri lapja (PCB) biztosítékkal van ellátva, hogy biztosítsa a túláram védelmet. A 
biztosíték specifikációi az áramköri lapra kerülnek, például:
Beltéri egység: T3.15AL/250VAC, T5AL/250VAC, T3.15A/250VAC, T5A/250VAC, stb. 
Kültéri egység: T20A/250VAC(<=18000Btu/h egység), T30A/250VAC(>18000Btu/h egység)
MEGJEGYZÉS: Az R32 vagy R290 hűtőközeggel rendelkező egységeknél csak a robbantásmentes 
kerámia biztosíték használható.
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 FIGYELMEZTETÉSEK A TERMÉK TELEPÍTÉSÉHEZ

1. A telepítést hivatalos kereskedőnek vagy szakembernek kell elvégeznie. A hibás telepítés 
vízszivárgást, áramütést vagy tüzet okozhat.

2.  A telepítést a telepítési útmutató szerint kell elvégezni. A nem megfelelő telepítés vízszivárgást, 
áramütést vagy tüzet okozhat.(Észak-Amerikában a telepítést a NEC és a CEC követelményeinek 
megfelelően csak felhatalmazott személyzet végezheti.)

3.

4.

5.

6.

 

7.

9.

10.

11.

8. 

  

 Vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szakemberrel a készülék javításához vagy karbantartásához. 
Ezt a készüléket a nemzeti kábelezési előírásoknak megfelelően kell felszerelni.
Csak a mellékelt tartozékokat, alkatrészeket  használja a telepítéshez. A nem szabványos alkatrészek 
használata vízszivárgást, áramütést, tüzet és a készülék meghibásodását okozhatja.
Telepítse az egységet olyan szilárd helyre, amely megtartja az egység súlyát. Ha a kiválasztott hely nem 
tudja megtartani az egység súlyát, vagy a telepítés nem történt meg megfelelően, akkor az egység leeshet, 
és súlyos sérüléseket és károkat okozhat.
 Szerelje be a vízelvezető csöveket a jelen útmutató utasításainak megfelelően. A nem megfelelő 
vízelvezetés  károkat okozhat otthonában és vagyonában.
Kiegészítő elektromos fűtőkészülékkel rendelkező berendezések esetén ne szerelje be az egységet 
éghető anyagoktól számított 1 méteren belül.
Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol éghető gázok szivárgásának vannak kitéve. Ha éghető gáz 
halmozódik fel az egység körül, tüzet okozhat.
Ne kapcsolja be a készüléket, amíg az összes munka be nem fejeződött.

A légkondicionáló mozgatásakor vagy áthelyezésekor konzultáljon tapasztalt szerviztechnikusokkal az 
egység lecsatlakoztatásáról és újratelepítéséről.
A "hogyan telepítse a készüléket" támogatására, kérjük, olvassa el a részleteket a "beltéri egység telepítése" 
és a "kültéri egység telepítése" szakaszokban.

Megjegyzés a fluortartalmú gázokról (az R290 hűtőközeget használó egységre nem vonatkozik)

1.  Ez a légkondicionáló egység fluoridozott üvegházhatású gázokat tartalmaz. A gáz típusával és 
mennyiségével kapcsolatos konkrét információkat lásd a magán a készüléken található címkén vagy a
 „Kezelői kézikönyv - Termékismertető adatlap” vagy a kültéri egység csomagolásán. (Csak az Európai 
Unió termékei).

2. A berendezés beszerelését, szervizelését, karbantartását és javítását szakembernek kell elvégeznie.
3. A termék lebontását és újrahasznosítását a tanúsított szakembernek kell elvégeznie.
4.  Azon berendezések esetében, amelyek legalább 5 tonna széndioxid-egyenértékű mennyiségű 

fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmaznak, de kevesebb, mint 50 tonna szén-dioxid-egyenértéket 
tartalmaznak, ha a rendszerben szivárgásérzékelő rendszer van telepítve, akkor legalább 24 havonta 
ellenőrizni kell a szivárgást.

5. Ha az egységet szivárgás ellenőrzik, erősen ajánlott az  ellenőrzések megfelelő nyilvántartása. 
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 FIGYELMEZTETÉS az R32 / R290 hűtőközeg használatához

2

2

2

Tűzveszélyes hűtőközeg használata esetén a készüléket jól szellőző helyiségben kell tárolni, ahol a 
helyiség mérete megegyezik a működésre előírt helyiség területével.
R32 berendezések esetén:

A készüléket 4 m2-nél nagyobb alapterületű helyiségben kell felszerelni, üzemeltetni és tárolni. 
A készüléket nem szabad nem szellőtzethető helyre telepíteni, ha az a hely kisebb, mint 4m2    
Az R290 hűtőközeg töltetű -modellek esetében az minimális helyiségméret szükséges:
>9000Btu/h és <=12000Btu/h egység:17m

> 12000Btu/h és <=     18000Btu/h egység:26   
18000Btu/h és<=24000Btu/h units: 35m 

Az újrahasznosított mechanikus csatlakozók és a hollandis-peremes csatlakozók beltérben 
történő használata tilos.  (EN általános követelmények).
A beltéri felhasználású mechanikus csatlakozók szivárgási sebessége a legnagyobb 
megengedett nyomás 25% -ánál nem haladhatja meg a 3 g / évet. Amikor a mechanikus 
csatlakozókat beltérben újrafelhasználják, a tömítés alkatrészeit meg kell újítani. Amikor a 
felujított illesztéseket beltérben újrafelhasználják, a felfüggesztési részt újra kell gyártani. (UL 
általános követelmények)
Amikor a mechanikus csatlakozókat beltérben újrafelhasználják, a tömítés alkatrészeit meg 
kell újítani. Amikor a felújított illesztéseket beltérben újrafelhasználják, a felfüggesztési részt 
újra kell gyártani. (IEC szabványkövetelmények)

Ez a készülék hűtőközeget és egyéb potenciálisan veszélyes anyagokat tartalmaz. A készülék 
ártalmatlanításakor a törvény előírja a speciális gyűjtést és kezelést. A készüléket ne dobja háztartási 
hulladékként vagy válogatás nélkül a kommunális hulladékba.
A készülék ártalmatlanításakor a következő lehetőségek közül választhat:

• A készüléket a kijelölt települési elektronikus hulladékgyűjtőbe dobja.
• Új készülék vásárlásakor a kiskereskedő ingyenesen visszaveszi a régi készüléket.
• A gyártó ingyenesen visszaveszi a régi készüléket.
• Eladhatja a készüléket hitelesített fémhulladék-kereskedőknek.

Különleges figyelmeztetés
A készülék erdőben vagy más természetes környezetben történő elhelyezése veszélyezteti az egészségét és 
káros a környezetre. A veszélyes anyagok kiszivároghatnak a talajvízbe és bejuthatnak az élelmiszerláncba.

A termék helyes megsemmisítése
(Elektromos és elektronikus hulladékok)

Európai Ártalmatlanítási Irányelvek
A terméken vagy az irodalomban feltüntetett jelölés azt jelzi, hogy az elektromos hulladékot 
és az elektromos berendezéseket nem szabad keverni az általános háztartási hulladékkal.
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Az egység specifikációi és jellemzői

Beltéri egység kijelzője

Kijelző kód 
jelentése 

Betáp kábel (Néhány egységen )

Távszabályzó
Távszabályzó tartó 
(Néhány egységen)

Funkcionális szűrő
(A főszűrő hátulján - Néhány egységnél)

Légterelő

      Előlap

Kijelzőablak

(A) (B) (C) (D)

“ ” 

“ ”  

 amikor az ECO funkció be van kapcsolva(néhány egységnél)

Az üzemmódtól függően különböző színű fény világít (néhány 
egységnél):
COOL és DRY módban hideg színű fény. 
HEAT módban meleg színben jelenik meg.

“        ”  amikor a vezeték nélküli vezérlés funkció aktiválva van (néhány egységnél)

“       
”   3 másodpercre, ha:

• A TIMER ON be van állítva(ha az egység                
• FRESH , SWING, TURBO , SILENCE  vagy SOLAR PV ECO funkció be van kapcsolva 

“       ” ki van kapcsolva, akkor is bekapcsol, ha az időzítő be van állítva)

“       
”   3 másodpercre, ha:

• Az TIMER OFF beállítva
• A FRESH SWING, TURBO, SILENCE vagy SOLAR PV ECO funkció ki van kapcsolva 

“

“

“

“

”     

         

       

       ”   amikor a hideg levegő elleni védelem be van kapcsolva      

              leolvasztáskor (csak hűtős -fűtősmodellek )

                 ”   amikor az egység öntisztít

                 ”   ha a 8 °C fűtési funkció be van kapcsolva

“           ” Megjeleníti a hőmérsékletet, a működési funkciót és a hibakódokat: 

MEGJEGYZÉS: A különböző modelleknek eltérő az előlapja és a képernyője. A vásárolt 
légkondicionálóhoz nem minden az alább leírt mutató elérhető. Ellenőrizze a vásárolt egység beltéri 
kijelzőjét.
A kézikönyv illusztrációi magyarázó jellegűek. A beltéri egység tényleges alakja kissé eltérhet. A 
tényleges forma irányadó.
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• TIMER ON is set (if the unit is OFF,              remains on when TIMER ON is set )
• FRESH , SWING, TURBO , SILENCE  or SOLAR PV ECO  feature is turned on

• TIMER OFF is set
• FRESH , SWING, TURBO , SILENCE  or SOLAR PV ECO

(E)

“       ” 

Tápkábel (néhány egységnél)

Távszabályzó
Távirányító tartó 
(néhány egység)

Funkcionális szűrő
(A főszűrő hátulján - Néhány egységnél)

Légterelő

      Előlap

     Kijelzőablak

Kijelzőablak
Az egység beépített fényérzékelővel 
rendelkezik a környezeti fényerő észlelésére. A 
világítás kikapcsolása után a kijelző 7 
másodperc elteltével kikapcsol, ezzel energiát 
takarít meg és kényelmes alvást kínál Önnek.

“
• ATIMER ON be van állítva(ha az egység            értéke bekapcsolt állapotban marad, amikor aTIMER ON be van állítva.              

   • FRESH, SWING, TURBO, vagy SILENCE funkciók be vannak kapcsolva

“           ” 3 másodpercre, ha:
• TIMER OFF be van állítva
• FRESH, SWING, TURBO, vagy a SILENCE a szolgáltatások ki vannak kapcsolva
“

“          

“

“

“

     Kijelző kód    
       jelentése 

“ ” Megjeleníti a hőmérsékletet, a működési funkciót és a hibakódokat:            

” 3 másodpercre, ha:

Ventilátor üzemmódban az egység megjeleníti a szobahőmérsékletet.
Más módokban az egység megjeleníti a hőmérsékleti beállítást.
A távirányítón lévő LED gomb lenyomásával kikapcsolja a képernyőt, 15 másodpercig ismételten 
nyomja meg a LED gombot, hogy megjelenítse a szobahőmérsékletet, ha 15 másodperc után 
ismét megnyomja, akkor bekapcsolja a képernyőt.

“           

        ”     leolvasztáskor (hűtős-fűtős berendezésekhez)

                      ”     amikor az egység öntisztít (néhány egység)

                     ”   amikor a 8 ° C vagy a 12 ° C fűtési mód be van kapcsolvabe (néhány egység)

                        

           

                       

” amikor a FRESH szolgáltatás be van kapcsolva (néhány egységnél)

” amikor az ECO funkció aktiválva van (néhány egységnél)

” amikor a vezeték nélküli vezérlés funkció aktiválva van (néhány egységnél)
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Üzemi hőmérséklet

Ha a légkondicionálót a következő hőmérsékleti tartományokon kívül használja, bizonyos 
biztonsági védelmi funkciók aktiválódhatnak, és az egység kikapcsolhat.

Szoba 
hőmérséklet 

17°C-32°C 
 0°C-30°C

10°C-32°C 

Külső 
hőmérséklet

18°C-43°C 

-7°C-24°C

 11°C-43°C 

-7°C-43°C
((Alacsony hőmérsékletű   hűtőrendszerekhez) 18°C-43°C 

18°C-52°C 
 (Speciális trópusi modellekhez)

18°C-52°C  
(Speciális trópusi modellekhez)

COOL üzemmód HEAT üzemmód DRY üzemmód

COOL üzemmód HEAT üzemmód DRY üzemmód

Szobahőmérséklet 17°C - 32°C 0°C - 30°C 10°C - 32°C

Kültéri hőmérséklet 

0°C - 50°C

-15°C - 30°C 0°C - 50°C

 0°C - 52°C

(Speciális trópusi 
modellekhez)

 0°C - 52°C

(Speciális trópusi 
modellekhez)

-15°C - 50°C 
(Alacsony 

hőmérsékletű
hűtőrendszerekhez)   

Az egység teljesítményének további optimalizálása érdekében tegye a következőket:
• Az ajtókat és ablakokat zárva kell tartani.
• A TIMER ON és TIMER OFF funkciókkal korlátozhatja az

energiafelhasználást.
• Ne blokkolja a levegő be- és kimeneteit.
• Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg a légszűrőket.

Inverteres szplit típus 

Fix sebességű típus

Kiegészítő villamos 
fűtőkészülékkel rendelkező 
kültéri egységekhez
Ha a külső hőmérséklet 0 ° 
C alatt van, erősen 
javasoljuk, hogy az egység 
mindig csatlakoztatva 
legyen a hálózathoz, hogy 
biztosítsa a folyamatos 
folyamatos működéshez 
szükséges kompresszor 
hőmérsékletet.

MEGJEGYZÉS: A szoba relatív páratartalma kevesebb, kell legyen, mint 80%. Ha a páratartalom 
ezen értéket meghaladja, akkor a légkondicionáló felületén páralecsapódást keletkezhet. Állítsa a 
függőleges levegőáramlás-légterelőt a maximális szögére (függőlegesen a padlóra), és állítsa be a 
HIGH fan módot. 
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•

•

•

•

Más funkciók

• Automatikus újraindítás (néhány egység)
Ha az egység elveszíti az áramellátást, akkor 
automatikusan újraindul a korábbi 
beállításokkal, amint az energia helyreállt 

• Alvó üzem

• Harmatosodás védelem (néhány egység)
Amikor a készüléket kikapcsolja a COOL, AUTO 
(COOL) vagy DRY üzemmódból, a 
légkondicionáló nagyon alacsony ventilátor 
fordulattal folytatja a kondenzvíz kiszárítását  a 
penészesedés megakadályozása érdekében.

• Vezeték nélküli vezérlés (néhány egység)
A vezeték nélküli vezérlés lehetővé teszi a
légkondicionáló mobiltelefon és vezeték
nélküli kapcsolat révén történő vezérlését. Az
USB-eszközhöz való hozzáféréshez a cseréhez
és a karbantartáshoz szakemberre van szükség.

• Légterelő állásszög memória (néhány 
egység) A készülék bekapcsolásakor a zsalu 
automatikusan visszatér korábbi szögéhez.

• Hűtőközeg-szivárgás észlelése
(néhány egység)
A beltéri egység automatikusan megjeleníti az „EC”
vagy az „EL0C” vagy villogó LED-eket (típusfüggő), 
amikor hűtőközeg-szivárgást észlel. 

Állítsa be a  
hőmérsékletet 1hr 1hr

Hagyja 
működni

Alvó üzem

Energiatakarékosság alvás közben

Fűtési mód( -1 °C) óránként  
az első két órában

Hűtés mód(+1° C)  óránként
az első két órában

Az infravörös távirányító használatára vonatkozó 
útmutató nem található ebben a szakirodalmi 
csomagban. A légkondicionálóhoz nem minden 
funkció érhető el. Kérjük, ellenőrizze a vásárolt 
egység beltéri kijelzőjét és távirányítóját.

A SLEEP funkció csökkenti az 
energiafelhasználást alvás közben (és nem kell 
megváltoztatni a  hőmérsékleti beállításokat). 
Ezt a funkciót csak távirányítóval lehet 
aktiválni. Az alvó funkció nem érhető el FAN 
vagy DRY módban. 

Nyomja meg a SLEEP gombot  elalvás előtt.    
HŰTÉS üzemmódban az egység megemeli a 
hőmérsékletet 1 óra elteltével 1 ° C-kal, és 
további egy óra elteltével további 1 ° C-kal. 
FŰTÉS módban az egység 1 óra elteltével 1 ° 
C-kal csökkenti a hőmérsékletet, és további egy
óra elteltével további 1 ° C-kal csökkenti.
Az alvásfunkció 8 óra elteltével leáll, és a
rendszer az utolsó beállítással tovább működik.
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Kézi vezérlés gomb

A levegőáramlás függőleges szögének beállítása 

Amíg az egység be van kapcsolva, használja a 
távvezérlő SWING/DIRECT gombját a légáramlás 
irányának (függőleges szög) beállításához. A 
részleteket lásd a Távirányító kézikönyvében.

A légáram vízszintes szögét kézzel kell beállítani. Fogja 
meg a terelőrúdot (lásd B ábra), és kézzel állítsa be a 
kívánt irányba. Néhány egységnél a légáram vízszintes 
szöge távirányítóval állítható be. Kérjük, olvassa el a 
Távirányító kézikönyvét.

MEGJEGYZÉS A LÉGTERELŐ ÁLLÁSSZÖGÉRŐL 

COOL vagy DRY mód használatakor ne állítsa a 
légterelőt túl függőleges szögbe hosszú ideig. Ez a  
víz kikondenzálódását okozhatja  a légterelő lapon, 
amely lecsöpöghet a padlóra vagy a bútorra. COOL 
vagy HEAT üzemmód használata esetén a zsalu túl 
vertikális szögbe állítása csökkentheti az egység 
teljesítményét a korlátozott levegőáramlás miatt.

 VIGYÁZAT
Ne tegye az ujjait a készülék fúvó- és szívóolda-
lához vagy annak közelébe. Az egységen belüli 
nagy sebességű ventilátor sérülést okozhat.

 B. ábra

A. ábra

A levegőáramlás szögének beállítása

A levegő vízszintes szögének beállítása

• 

Az egység kézi működtetése:
1. Nyissa ki a beltéri egység előlapját.
2. Keresse meg a MANUAL CONTROL gombot a 

készülék jobb oldalán.
3. Nyomja meg egyszerre a MANUAL CONTROL 

gombot a KÉNYSZERÍTETT üzemmód aktiválásához.
4.  Nyomja meg ismét a MANUAL CONTROL gombot a 

KÉNYSZERÍTETT HŰTÉS üzemmód aktiválásához.
5. A készülék kikapcsolásához nyomja meg harmadik 

alkalommal a MANUAL CONTROL gombot.
6. Csukja be az előlapot.

 VIGYÁZAT
A kézi gomb csak tesztelési célokra és csak vészhelyzeti 
működésre szolgál. Kérjük, csak akkor használja ezt a 
funkciót, ha a távirányító elveszik, és feltétlenül 
szükséges. A normál működés visszaállításához használja 
a távirányítót az egység aktiválásához. A kézi működtetés 
előtt az egységet ki kell kapcsolni.

Kézi működtetés (távirányító nélkül) Terelő rúd 

Tartomány
MEGJEGYZÉS: Ne mozgassa a lamellát kézzel. Ennek 
következtében a zsalu nem lesz szinkronban. Ha ez 
történik, kapcsolja ki az egységet, és húzza ki néhány 
másodpercre a hálózati csatlakozóból, majd indítsa újra az 
egységet. Ez visszaállítja alaphelyzetbe a légterelőt.

H
U

111



• 

A beltéri egység tisztítása

 TISZTÍTÁS VAGY 
KARBANTARTÁS ELŐTT!!!

 VIGYÁZAT
A készülék tisztításához csak puha, száraz ruhát 
használjon. Ha az egység különösen szennyezett, 
akkor meleg vízzel átitatott ruhával tisztítsa meg.

• A készülék tisztításához ne használjon 
vegyszereket vagy vegyileg kezelt kendőket

• A készülék tisztításához ne használjon benzint, 
festékhígítót, polírozóport vagy más oldószert. 
Ezek a műanyag felület repedését vagy 
deformálódását okozhatják .

• Az előlap tisztításához ne használjon 40 ° C-nál
forróbb vizet. Ez a panel deformálódását vagy 
elszíneződését okozhatja.

A légszűrő tisztítása
Az eltömődött légszűrő csökkentheti a készülék 
hűtési hatékonyságát, és az egészségre is káros 
lehet. Minden héten tisztítsa meg a szűrőt.

1. Emelje fel a beltéri egység előlapját.
2. Fogja meg a szűrő végén található fület, emelje 

fel, majd húzza maga felé
3. Most húzza ki a szűrőt.
4.

5.

Ha szűrőjén van kicsi   légfrissítő szűrő, vegye 
le a nagyobb szűrőről. Tisztítsa meg ezt a 
légfrissítő szűrőt  porszívóval.
Tisztítsa meg a nagy légszűrőt meleg, 
szappanos vízzel. Használjon enyhe 
mosószert.

Ápolás és karbantartás

6. Öblítse le a szűrőt friss vízzel, majd rázza le a 
fölösleges vizet.

7. Szárítsa meg a szűrőt hűvös, száraz helyen, és 
ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.

8. Száraz állapotban tegye vissza a légfrissítő 
szűrőt a nagyobb szűrőre, majd csúsztassa 
vissza a beltéri egységbe.

9. Csukja be a beltéri egység előlapját.

 VIGYÁZAT
A készülék kikapcsolása után legalább 10 percig 
ne érintse meg a légfrissítő (plazma) szűrőt.

Légszűrők

Távolítsa el a légfrissítő szűrőt a nagyobb 
szűrő hátuljáról (néhány egység)
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MINDIG  KAPCSOLJA KI ÉS HÚZZA KI A 
LÉGKONDICIONÁLÓ RENDSZERET,  

TISZTÍTÁS  ÉS KARBANTARTÁS ELŐTT. 



Légszűrő emlékeztetők (opcionális)

Légszűrő tisztítási emlékeztető
240 órás használat után a beltéri egység kijelzőjén a 
„CL” felirat fog villogni. Ez egy emlékeztető a szűrő 
tisztítására. 15 másodperc után a kijelző visszatér az 
előző kijelzéshez.

Az emlékeztető visszaállításához nyomja meg a LED 
gombota távirányítón négyszer, vagy nyomja meg a 
gombot MANUAL CONTROL gombot háromszor. 
Ha nem állítja vissza az emlékeztetőt, akkor a „CL” 
jelzőfény újra villogni fog, amikor újraindítja az 
egységet.

Légszűrő csere emlékeztető
2880 órás használat után a beltéri egység kijelzőjén 
az „nF” felirat fog villogni. Ez egy emlékeztető a 
szűrő cseréjére. 15 másodperc után a kijelző 
visszatér az előző kijelzéshez.

Az emlékeztető visszaállításához nyomja meg a LED 
gombot a távirányítón négyszer, vagy nyomja meg a 
MANUAL CONTROL gombot háromszor. Ha nem 
állítja vissza az emlékeztetőt, akkor az „nF” jelzőfény 
újra villogni fog, amikor újraindítja az egységet.

Karbantartás– hosszú üzemszünet után 

Ha azt tervezi, hogy hosszabb ideig nem használja 
a légkondicionálót, akkor tegye a következőket:

Tisztítsa meg az összes szűrőt Kapcsolja be a FAN funkciót, 
amíg az egység teljesen kiszárad

Kapcsolja ki az egységet, és 
húzza ki az áramellátást 

Vegye ki az elemeket a 
távirányítóból  

Karbantartás és szezon előtti ellenőrzés

Hosszú leállás után vagy  gyakori használat elõtt 
tegye a következõket:

Ellenőrizze, nincs-e sérült vezeték Tisztítsa meg az összes szűrőt

Ellenőrizze, nincs-e szivárgás     Cserélje ki az elemeket

Ügyeljen arra, hogy semmi ne akadályozza  az összes levegő be- és 
kimenetet.

 VIGYÁZAT

 VIGYÁZAT
• A kültéri egység karbantartását és tisztítását 

csak hivatalos forgalmazó vagy engedéllyel 
rendelkező szolgáltató végezheti.

•  Bármilyen javítását csak a hivatalos 
viszonteladó vagy annak  engedélyével 
rendelkező személy végezhet. 
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•  A szűrő cseréje vagy a tisztítása előtt kapcsolja 
ki az egységet, és húzza ki a konnektorból.

• A szűrő eltávolításakor ne érintse meg az egység 
fém alkatrészeit. Az éles fém élek megvághatják 
a kezét.

• A beltéri egység tisztításához ne használjon 
vizet. Ez tönkreteheti a szigetelés    t és áramütést   okozhat.

• Szárítás közben ne tegye ki a szűrőt közvetlen 
napfénynek. Ez deformálhatja a szűrőt. 



•

•

•

•

•

•

Mielőtt a szervizt hívná.......
A következő problémák nem jelentnek hibát, és a legtöbb esetben nem igényelnek javítást.

Probléma Lehetséges okok
Az egység nem kapcsol be, 
ha megnyomja az ON/
OFF gombot

Az egység 3 perces védelmi funkcióval rendelkezik, amely 
megakadályozza az egység túlterhelését. A készüléket nem lehet 
újraindítani a kikapcsolástól számított három percen belül.

Az egység megváltoztathatja a beállítást, hogy megakadályozza a jegesedés 
kialakulását a kültéri  vagy a beltéri egységben. Amint a hőmérséklet 
megemelkedik, az egység újra elkezdi az előzőleg kiválasztott üzemmódot.

Elérte a beállított hőmérsékletet, amelyen az egység kikapcsolja a kompresszort. 
Az egység tovább működik, amikor a hőmérséklet újra megváltozik.

Nedves területeken a szoba és a kondicionált levegő közötti nagy 
hőmérsékleti különbség fehér ködöt okozhat.

A beltéri egység fehér 
ködöt bocsát ki 

Mind a beltéri, mind a 
kültéri egység fehér 
ködöt bocsát ki

Ha a készülék leolvasztása után HEAT módban újraindul, a kiolvasztás 
során keletkező nedvesség miatt fehér köd szabadulhat fel.

Hibaelhárítás

Az egység COOL/HEAT 
üzemmódból FAN 
üzemmódra vált

A beltéri egység hangot 
ad

Szélzaj hangja hallatszik, amikor a zsalu visszaállítja helyzetét. 

A készülék HEAT üzemmódban történő működtetése után vinnyogó hang 
hallható   az egység műanyag alkatrészeinek tágulása és összehúzódása miatt.

A beltéri egység és a 
kültéri egység is zajt ad

Halk  sziszegő hang működés közben: Ez normális, és az okozza, hogy a hűtőközeg-
gáz áramlik mind a beltéri, mind a kültéri egységen keresztül.

Halk sziszegő hang, amikor a rendszer elindul, éppen leállt, vagy leolvad: Ez a zaj 
normális, és az  okozza, hogy a hűtőközeg-gáz mozgása leáll vagy az iránya 
megváltozik.
 A műanyag és fém alkatrészek normál tágulása és összehúzódása, amelyet az üzem 
közben fellépő hőmérsékleti változások okozhatnak, nyikorgó hangot okozhatnak.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Ha a következő események közül bármelyik előfordul, azonnal kapcsolja ki a készüléket!
• A tápkábel sérült vagy rendkívül meleg
• Égett szaga van
• A készülék hangos vagy rendellenes hangot bocsát ki
• Folyamatosan kiég egy biztosíték vagy a kismegszakító gyakran kiold
• Víz vagy egyéb tárgyak eshetnek a készülékbe, vagy jönnek ki  az egységből

NE PRÓBÁLJA MEG EGYEDÜL JAVÍTANI A BERENDEZÉST, VEGYE FEL 
A KAPCSOLTOT A SZERVIZZEL !!!!!!
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Probléma Lehetséges okok
A kültéri egység zajokat 

ad A készülék az aktuális üzemmódja alapján különféle hangokat fog hallani. 

A beltéri vagy a kültéri 
egységből por távozik

A készülék hosszabb használaton kívüli időszakon keresztül felhalmozhat port, amelyet a 
készülék bekapcsolásakor bocsát ki. Ezt enyhíteni lehet, ha az egységet hosszú inaktivitási 
időszakok alatt lefedik.

Az egység rossz 
szagot bocsát ki

Az egység elnyeli a környezetből származó szagokat (például bútorok, 
főzés, cigaretta stb.), amelyeket a működése során kibocsát.

Az egység szűrői penészesek és tisztítani kell őket.

A kültéri egység 
ventilátora nem működik 

Működés közben a ventilátor a sebességét szabályozza, a termék működésének 
optimalizálása érdekében. 

A működés szokatlan, 
kiszámíthatatlan, vagy 
az egység nem reagál

A mobiltelefon-tornyok és a távoli átjátszó adók zavarása a készülék meghibásodását 
okozhatja. Ebben az esetben próbálkozzon a következővel:

• Húzza ki a készüléket, majd csatlakoztassa újra.
• A működés újraindításához nyomja meg a távirányító ON/OFF gombját 

JEGYZET:Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a helyi kereskedőhöz vagy a legközelebbi 
ügyfélszolgálathoz. Mutassa be nekik az egység meghibásodásának részletes leírását, valamint a 
modellszámát. 

Hibaelhárítás

Hiba esetén kérjük, ellenőrizze a következő pontokat, mielőtt kapcsolatba lépne egy javító céggel.

Probléma Lehetséges okok Megoldás

Gyenge hűtési 
teljesítmény

Állítsa lejjebb a hőmérsékletetA hőmérséklet beállítása magasabb 
lehet, mint a   szobahőmérséklet

A beltéri vagy kültéri egység 
hőcserélője szennyezett

Tisztítsa meg az érintett hőcserélőt

A légszűrő piszkos Távolítsa el a szűrőt és tisztítsa meg az 
utasítások szerint

Bármelyik egység levegőbemenete 
vagy -kimenete el van zárva

Kapcsolja ki az egységet, távolítsa el az 
akadályt és kapcsolja be újra

Az ajtók és ablakok nyitva vannak Üzemelés közben ügyeljen arra, hogy 
minden ajtó és ablak bezárva legyen

Zárja be az ablakokat és a függönyöket az erős 
napsütéses időszakokban

Csökkentse a hőforrások mennyiségét

A napfény túlzott hőt generál

Túl sok hőforrás a helyiségben 
(emberek, számítógépek, 
elektronika stb.)

Kevés a hűtőközeg, szivárgás   vagy 
hosszú távú használat miatt.(???)

Ellenőrizze a szivárgást, szükség esetén  
töltse fel  hűtőközeggel

A SILENCE funkció be van 
kapcsolva (opcionális funkció)

A SILENCE funkció csökkentheti a termék 
teljesítményét az üzemi frekvencia csökkentésével. 
Kapcsolja ki a SILENCE funkciót. 
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•
•

Probléma Lehetséges okok Megoldás

Az egység nem működik

Áramkimaradás Várja meg, amíg az áram visszatér

A tápellátás ki van kapcsolva Kapcsolja be a készüléket

A biztosíték kiégett Cserélje ki a biztosítékot

A távirányító elemei lemerültek Cserélje ki az elemeket

A készülék 3 perces védelme 
aktiválva volt

Várjon három percet a készülék 
újraindítása után

Az időzítő aktív Kapcsolja ki az időzítőt

Az egység gyakran 
indul és áll le

Túl sok vagy túl kevés hűtőközeg 
van a rendszerben

Ellenőrizze a szivárgást és töltse fel 
a rendszert hűtőközeggel.

Nem komprimálható gáz vagy 
nedvesség jutott a rendszerbe.

Vákuumolja le és töltse fel a 
rendszert hűtőközeggel

A kompresszor meghibásodott Cserélje ki a kompresszort

A feszültség túl magas vagy 
túl alacsony

Telepítsen egy feszültség stabilizátort a 
feszültség szabályozására

Gyenge fűtési teljesítmény

A kültéri hőmérséklet 
rendkívül alacsony Használjon kiegészítő fűtőberendezést 

A hideg levegő az ajtókon és az 
ablakon keresztül jut be

Ügyeljen arra, hogy használat közben 
minden ajtó és ablak bezárva legyen    

Kevés a hűtőközeg, szivárgás vagy 
hosszú távú használat miatt.(????)

Ellenőrizze a szivárgást, és töltse fel a 
berendezést hűtőközeggel.

A jelzőlámpák továbbra is 
villognak Lehet, hogy az egység leállítja a működést, vagy tovább folytathatja 

biztonságos működését. Ha a jelzőlámpák továbbra is villognak, 
vagy hibakódok jelennek meg, várjon kb. 10 percet. A probléma 
megoldódhat. Ha nem oldódik meg, húzza ki a tápellátást, majd 
csatlakoztassa újra. Kapcsolja be az egységet. Ha a probléma 
továbbra is fennáll, húzza ki az áramellátást, és vegye fel a 
kapcsolatot a legközelebbi ügyfélszolgálattal.

A hibakód megjelenik, és 
a következő betűkkel 
kezdődik a beltéri egység 
ablakának kijelzőjén
beltéri egység:
  E(x), P(x), F(x)
  EH(xx), EL(xx), EC(xx)
  PH(xx), PL(xx), PC(xx)

•

• 
• 

JEGYZET:Ha a fenti ellenőrzések és diagnosztika elvégzése után továbbra is fennáll a probléma, 
azonnal kapcsolja ki a készüléket, és lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizközponttal. 
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Európai Ártalmatlanítási Irányelvek

Ez a készülék hűtőközeget és egyéb potenciálisan veszélyes anyagokat tartalmaz. A készülék 
ártalmatlanításakor a törvény előírja a speciális gyűjtést és kezelést. A készüléket ne dobja ki háztartási 
hulladékként vagy válogatás nélkül.
A készülék ártalmatlanításakor a következő lehetőségek közül választhat:

• A készüléket a kijelölt települési elektronikus hulladékgyűjtőbe dobja.
• Új készülék vásárlásakor a kiskereskedő ingyenesen visszaveszi a régi készüléket.
• A gyártó ingyenesen visszaveszi a régi készüléket.
• Eladhatja a készüléket minősített fémhulladék-kereskedőknek. 

Különleges figyelmeztetés
A készülék erdőben vagy más természetes környezetben történő elhelyezése  veszélyezteti az egészségét 
és káros a környezetre. A veszélyes anyagok kiszivároghatnak a talajvízbe és bejuthatnak az 
élelmiszerláncba.

5

A kivitel és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A 
részletekért forduljon az értékesítési irodához vagy a gyártóhoz.
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E
N  LÉGKONDÍCIONÁLÓ

Használati utasítás

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta.   
A megfelelő működés érdekében kérjük, olvassa el figyelmesen a kézikönyvet.
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A gombok kialakítása a tipikus modelleken alapul, és kissé eltérhet a ténylegesen vásároltól, a tényleges 
alak irányadó
Az összes leírt funkciót az egység hajtja végre. Ha az egységnek nincs ez a tulajdonsága, akkor a 
távvezérlő relatív gombjának megnyomásával nem történik megfelelő művelet.
Ha nagy eltérések vannak a Távirányító ábra és a Távirányító között
FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ a funkció leírásáról, az irányadó.
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Funkciógombok
Mielőtt elkezdené használni az új légkondicionálót, győződjön meg róla, hogy megismerte a 
távirányítót. Az alábbiakban röviden bemutatjuk magát a távirányítót. A légkondicionáló 
működtetésével kapcsolatos útmutatásokat lásd a jelen útmutató Alapvető / előzetes funkcióinak 
használata fejezetében.
JEGYZET:Kérjük, ne válassza a HEAT üzemmódot, ha a vásárolt gép csak hűtős. A fűtési 
üzemmódot a csak hűtős készülék nem támogatja.

NOT SURE WHAT A FUNCTION DOES?
Refer to the How to Use Basic Functions
and How to Use Advanced Functions 
sections of this manual for a detailed 
description of how to use your air conditioner.

SPECIAL NOTE
Button designs on your unit may differ
slightly from the example shown.
If the indoor unit does not have a particular
function, pressing that function s button on
the remote control will have no effect.

TIPS FOR USING REMOTE CONTROL

The remote control must be used within 8
meters of the unit. 
The unit will beep when remote signal is 
received.
Curtains, other materials and direct 
sunlight can interfere with the infrared 
signal receiver.
Remove batteries if the remote control
will not be used more than 2 months.

INSERTING AND REPLACING BATTERIES

INSTALLING REMOTE CONTROL HOLDER

Your air conditioning unit comes with two 
AAA batteries. Put the batteries in the 
remote control before use:
1. Remove the back cover from the remote 
    control, exposing the battery compartment.
2. Insert the batteries, paying attention to 
    match up the (+) and (-) ends of the 
    batteries with the symbols inside the 
    battery compartment. 
3. Install the back cover on.

The remote controller can be attached to a wall 
or stand by using a remote controller holder
(optional part, not supplied with the unit).

Before installing the remote controller, check 
    that the air conditioner receives the signals 
    properly.

 the remote controller in the holder.

1. 

2. Install the holder with two screws.
3. Put

 BATTERY NOTES
For optimum product performance:

Do not mix old and new batteries, or
batteries of different types.
Do not leave batteries in the remote control
if you don t plan on using the device for
more than 2 months. 

 BATTERY DISPOSAL

Do not dispose of batteries as unsorted
municipal waste. Refer to local laws for 
proper disposal of batteries.

,

,

HANDLING THE REMOTE CONTROLLER

Remove the back cover 
to install batteries

Put the remote controller
in the holder.

Mode Fan

TimerTimer

Follow
   me

Short
  cut

  Self
clean

LED

Turbo

ON/OFF

ON/OFF 
Be- vagy kikapcsolja az 

egységet

TURBO 
Lehetővé teszi az egység 
számára, hogy a lehető 
legrövidebb időn belül 
elérje az előre beállított 
hőmérsékletet. Ha ezt a 
gombot több mint 2 
másodpercig lenyomva 
tartja, akkor a FRESH 
funkció aktiválódik.

FAN
A ventilátor sebességét a követ-
kező sorrendben választja meg: 
AUTO g LOW g
MED  HIGHg

MEGJEGYZÉS: Ha ezt a gombot 
2 másodpercig lenyomva tartja, a 
SILENT funkció aktiválódik.

TEMP
Növeli a   hőmérsékletet 1°C-os 
lépésekben.
Max. hőmérséklet 30 ° C.

TEMP
Csökkenti a hőmérsékletet 1°C-
os lépésekben
Min. hőmérséklet 17OC. 

 LED
Be ill. kikapcsolja a beltéri 
egység kijelzőjét.

FOLLOWME 
Hőmérséklet-érzékelő és 
szobahőmérséklet-kijelző 
gomb.

MODE 
A művelet görgetése               

módok a következők:
AUTO COOLggDRYg
HEAT FANg

ECO 
Indítja és leállítja az 
energiatakarékos funkciót. Ha          
ezt a gombot több mint 2 
másodpercig lenyomva tartja,       
az alvás funkció aktív lesz.

              TIMER 
Az időzítő beállítja az egység      
be- és kikapcsolását   (lásd: Ho-
gyan kell használni? Alapvető 
funkciók az utasításokhoz)

SHOUT CUT
Beállítja és aktiválja a 
kedvenc előbeállításokat. 

SWING 
 A függőleges légterelő mozgásának 
megállításához vagy indításához és 
a bal / jobb légáramlás kívánt 
irányának beállításához 
használható. A függőleges légterelő 
6 fokos szöget változtat minden 
egyes megnyomásnál. Ha 2 
másodpercnél tovább nyomja, akkor 
aktiválódik a függőleges lamella 
automatikus lengés funkció.

SELF CLEAN
Elindítja és leállítja az egység 
öntisztító funkcióját.

SWING 
A vízszintes zsaluzat 
mozgásának megállításához 
vagy indításához, vagy a kívánt 
fel / le légáramlás irányának 
beállításához használható. A 
zsalu minden gombnyomásnál 6 
fokos szögben mozdul el. Ha 2 
másodpercnél tovább nyomja, a 
zsalu automatikusan felfelé és 
lefelé fordul.
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Function Buttons
Before you begin using your new air conditioner, make sure to familiarize yourself with its remote
control. The following is a brief introduction to the remote control itself. For instructions on how to
operate your air conditioner, refer to the How to Use The Basic/Advance Functions section of 
this manual.
NOTE：Please do not select HEAT mode if the machine you purchased is cooling only 
type. Heat mode is not supported by the cooling only appliance.

NOT SURE WHAT A FUNCTION DOES?
Refer to the How to Use Basic Functions
and How to Use Advanced Functions 
sections of this manual for a detailed 
description of how to use your air conditioner.

SPECIAL NOTE
Button designs on your unit may differ
slightly from the example shown.
If the indoor unit does not have a particular
function, pressing that function s button on
the remote control will have no effect.

TIPS FOR USING REMOTE CONTROL

The remote control must be used within 8
meters of the unit. 
The unit will beep when remote signal is 
received.
Curtains, other materials and direct 
sunlight can interfere with the infrared 
signal receiver.
Remove batteries if the remote control
will not be used more than 2 months.

INSERTING AND REPLACING BATTERIES

INSTALLING REMOTE CONTROL HOLDER

Your air conditioning unit comes with two 
AAA batteries. Put the batteries in the 
remote control before use:
1. Remove the back cover from the remote 
    control, exposing the battery compartment.
2. Insert the batteries, paying attention to 
    match up the (+) and (-) ends of the 
    batteries with the symbols inside the 
    battery compartment. 
3. Install the back cover on.

The remote controller can be attached to a wall 
or stand by using a remote controller holder
(optional part, not supplied with the unit).

Before installing the remote controller, check 
    that the air conditioner receives the signals 
    properly.

 the remote controller in the holder.

1. 

2. Install the holder with two screws.
3. Put

 BATTERY NOTES
For optimum product performance:

Do not mix old and new batteries, or
batteries of different types.
Do not leave batteries in the remote control
if you don t plan on using the device for
more than 2 months. 

 BATTERY DISPOSAL

Do not dispose of batteries as unsorted
municipal waste. Refer to local laws for 
proper disposal of batteries.

,

,

HANDLING THE REMOTE CONTROLLER

Remove the back cover 
to install batteries

Put the remote controller
in the holder.

NOTE: Holding this button 
down for 2 seconds will
activate Silence feature.

Mode Fan

TimerTimer

Follow
   me

Short
  cut

  Self
clean

LED

Turbo

ON/OFF

FAN
ON/OFF 

Turns the unit on or off

MODE
Scrolls through operation 
modes as follows: 

AUTO gCOOLgDRY g
HEATgFAN

Selects fan speeds in 
the following order: 
AUTO g LOW g
MED g HIGH

ECO 

TURBO 
Enables unit to reach 
preset temperature in
shortest possible time.
If hold down this button 
for more than 2 seconds,
the Fresh feature is
activated. 

TEMP
Increases temperate in 

O1 C increments. 
OMax. temperature is 30 C. 

TEMP
Decreases temperate in 

O1 C  increments. 
Min. temperature is 17OC.

TIMER 
Sets timer to turn unit on
and off(see How to Use
Basic Functions for
instructions)

LED
Turns indoor unit s LED 
display on and off.

,

FOLLOW ME

SELF CLEAN
Starts and stops the unit
self clean feature.

Temperature sensing and 
room temperature display 
button.

Starts and stops energy 
efficient feature. If hold 
down this button for 
more than 2 seconds,
the sleep feature is
activated. 

SWING 

SWING 

SHOUT CUT
Sets and activates your
favourite pre-settings.

Used to stop or start vertical 
louver movement and set the 
desired left/right air flow 
direction. The vertical louver 
changes 6 degree in angle 
for each press. If keep 
pushing more than 2 seconds, 
the vertical louver auto swing 
feature is activated. 

Used to stop or start hori-
zontal louver movement 
or set the desired up/down 
air flow direction. The louver 
changes 6 degree in angle 
for each press. If keep 
pushing more than 2 
seconds, the louver will 
swing up and down 
automatically.
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Function Buttons
Before you begin using your new air conditioner, make sure to familiarize yourself with its remote
control. The following is a brief introduction to the remote control itself. For instructions on how to
operate your air conditioner, refer to the How to Use The Basic/Advance Functions section of 
this manual.
NOTE：Please do not select HEAT mode if the machine you purchased is cooling only 
type. Heat mode is not supported by the cooling only appliance.

NEM BIZTOS BENNE, MI AZ A FUNKCIÓ?
A légkondicionáló használatának részletes 
ismertetését lásd ennek a kézikönyvnek az 
Alapvető funkciók és a Speciális funkciók 
használata című részében.    

KÜLÖNLEGES MEGJEGYZÉS

TANÁCSOK A TÁVVEZÉRLŐ HASZNÁLATÁHOZ

A távirányítót az egységtől 8 méteren 
belül kell használni.
A készülék hangjelzést ad, ha veszi a 
távvezérlő jeleit .
Függönyök, egyéb anyagok és a közvet-
len napfény zavarhatja az infravörös 
vevőkészüléket.
Távolítsa el az elemeket, ha a távirányítót 
2 hónapnál tovább nem használja.

AZ ELEMEK BERAKÁSA ÉS CSERÉJE
A légkondicionáló egység távszabályzója két 
AAA elemmel rendelkezik. Használat előtt 
helyezze az elemeket a távirányítóba:
1. Távolítsa el a hátlapot a távirányítóról, és

tegye ki az elemtartó rekeszt
2.  Helyezze be az elemeket, ügyelve arra,

hogy az elemek (+) és (-) végei 
megegyezzenek az elemtartó rekesz 
belsejében található szimbólumokkal. 

3. Helyezze vissza a hátlapot.

 A TÁVVEZÉRLŐ TARTÓ TELEPÍTÉSE

    

 

A távirányítót falhoz vagy állványhoz lehet 
csatlakoztatni egy távirányító tartójának 
segítségével (opcionális alkatrész, nem tartozik a 
készülékhez).
1. A távirányító telepítése előtt ellenőrizze, hogy a
légkondicionáló megfelelően fogadja-e a jeleket.
2. Helyezze fel a tartót két csavarral.
3. Helyezze a távirányítót a tartóba.

 MEGJEGYZÉSEK AZ ELEMEKRŐL
Az optimális termékteljesítmény érdekében:          
   Ne keverje össze a régi és az új, illetve a  
  különféle típusú elemeket.

Ne hagyjon elemeket a távirányítóban, ha nem 
tervezi a készülék használatát 2 hónapnál 
hosszabb ideig.

 

 AZ ELEMEK MEGSEMMISÍTÉSE 

Ne dobja el az elemeket válogatás nélküli kommunális 
hulladékként. Az elemek megfelelő megsemmisítésére 
vonatkozóan olvassa el a helyi törvényeket.

Az egység gombjainak kialakítása kissé 
eltérhet a bemutatott példától.
Ha a beltéri egységnek nincs 
meghatározott funkciója, akkor a 
távvezérlőn a s gomb megnyomására 
nincs hatása.

,

A TÁVVEZÉRLŐ KEZELÉSE

Távolítsa el a hátlapot az 
elemek behelyezéséhez

Helyezze a távirányítót a 
tartóba.

NOTE: Holding this button 
down for 2 seconds will
activate Silence feature.

Mode Fan

TimerTimer

Follow
   me

Short
  cut

  Self
clean

LED

Turbo

ON/OFF

FAN
ON/OFF 

Turns the unit on or off

MODE
Scrolls through operation 
modes as follows: 

AUTO gCOOLgDRY g
HEATgFAN

Selects fan speeds in 
the following order: 
AUTO g LOW g
MED g HIGH

ECO 

TURBO 
Enables unit to reach 
preset temperature in
shortest possible time.
If hold down this button 
for more than 2 seconds,
the Fresh feature is
activated. 

TEMP
Increases temperate in 

O1 C increments. 
OMax. temperature is 30 C. 

TEMP
Decreases temperate in 

O1 C  increments. 
Min. temperature is 17OC.

TIMER 
Sets timer to turn unit on
and off(see How to Use
Basic Functions for
instructions)

LED
Turns indoor unit s LED 
display on and off.

,

FOLLOW ME

SELF CLEAN
Starts and stops the unit
self clean feature.

Temperature sensing and 
room temperature display 
button.

Starts and stops energy 
efficient feature. If hold 
down this button for 
more than 2 seconds,
the sleep feature is
activated. 

SWING 

SWING 

SHOUT CUT
Sets and activates your
favourite pre-settings.

Used to stop or start vertical 
louver movement and set the 
desired left/right air flow 
direction. The vertical louver 
changes 6 degree in angle 
for each press. If keep 
pushing more than 2 seconds, 
the vertical louver auto swing 
feature is activated. 

Used to stop or start hori-
zontal louver movement 
or set the desired up/down 
air flow direction. The louver 
changes 6 degree in angle 
for each press. If keep 
pushing more than 2 
seconds, the louver will 
swing up and down 
automatically.
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Mode 

Mode 

Fan

Fan

ON/OFF

ON/OFF

5 6

1. Press the MODE button to select 
COOL mode.

2. Set your desired temperature using
     the Temp       or Temp       button.
3. Press the FAN button to select the 
    fan speed.
4. Press the ON/OFF button to start the 
     unit.

In AUTO mode, the unit will automatically 
select the  COOL, FAN, HEAT or DRY mode
based on the set temperature.
1. Press the MODE button to select Auto mode.
2. Set your desired temperature using the 

Temp        or Temp        button.
3. Press the  ON/OFF button to start the unit.

,
NOTE: FAN SPEED can t be set in Auto mode. 

SETTING TEMPERATURE

AUTO operation

The operating temperature range for units is
O17-30 C. You can increase or decrease the 

Oset temperature in 1 C increments.

COOL operation

3

4

1

1

3

2

2

A távvezérlő LCD képernyő kijelző How To Use The Basic Functions
Az információk akkor jelennek meg, amikor a távirányító be van kapcsolva.

Alvási mód kijelző

Follow me funkció 
kijelző

Billentyűzár funkció 
kijelző

Nem elérhető ennél
a berendezésnél

Nem elérhető ennél
a berendezésnél

Csendes funkció 
kijelző

ON/OFF kijelzés
 Akkor jelenik meg, amikor az 
egységbe van kapcsolva, és 
kikapcsoláskor eltűnik.

(         ) Hőmérsékleti tartomány: 
17-30oC
Az időzítő beállítási tartománya:
0-24 óra

FAN üzemmódban ez a 
kijelző üres.

Ventilátor sebesség kijelző    
Kijelzi a ventilátor sebességét

Akkor jelenik meg, amikor az 
ECO funkció aktiválva van

Battery kijelző
Kevés az energia az elemben

Hőmérséklet / időzítő kijelző
Megjeleníti az alapértelmezés szerint 
beállított hőmérsékletet vagy az 
időzítő beállítást, ha az Időzítő az 
ON/OFF funkciókat használja 

Adatátvételi kijelző 
Kigyullad, amikor a 
távvezérlő jelet küld a 
beltéri egységhez

MODE kijelző     
Megjeleníti az aktuális 
üzemmódot, beleértve:

TIMER ON kijelző

Megjelenik mikor TIMER 
ON be van állítva

TIMER OFF kijelző 
(        )
Megjelenik,mikor a 
TIMER OFFbe van állítva

Jegyzet:
Az ábrán látható összes mutató egyértelmű bemutatás céljából szolgál. De a tényleges működés során csak 
a relatív funkcionális jelek jelennek meg a kijelzőn.

Alacsony 

     Közepes 

Nagy 

Autómata  

Ezt a ventilátor 
sebességet nem lehet 
AUTO vagy DRY módban 
beállítani.

TimerTimer

Follow
   me

Short
  cut

Short
  cut

  Self
clean

LED

Turbo

TimerTimer

Follow
   me

  Self
clean

LED

Turbo
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Mode 

Mode 

Fan

Fan

ON/OFF

ON/OFF

5 6

1. Press the MODE button to select 
COOL mode.

2. Set your desired temperature using
     the Temp       or Temp       button.
3. Press the FAN button to select the 
    fan speed.
4. Press the ON/OFF button to start the 
     unit.

In AUTO mode, the unit will automatically 
select the  COOL, FAN, HEAT or DRY mode
based on the set temperature.
1. Press the MODE button to select Auto mode.
2. Set your desired temperature using the 

Temp        or Temp        button.
3. Press the  ON/OFF button to start the unit.

,
NOTE: FAN SPEED can t be set in Auto mode. 

SETTING TEMPERATURE

AUTO operation

The operating temperature range for units is
O17-30 C. You can increase or decrease the 

Oset temperature in 1 C increments.

COOL operation

3

4

1

1

3

2

2

Remote LCD Screen Indicators How To Use The Basic Functions
Information are displayed when the remote controller is powered up.

Transmission Indicator

Sleep mode display

Follow me feature 
display

LOCK feature 
display

Not available for
this unit

Not available for
this unit

Silence feature 
display

Lights up when remote 
sends signal to indoor 
unit 

ON/OFF display
Appears when the unit
is turned on, and disappears 
when the it is turned off. 

TIMER ON display
(         )

Battery display

Fan speed display
Displays selected fan speed:

Temperature/Timer display
Displays the set temperature 
by default, or timer setting 
when using TIMER ON/OFF 
functions

Temperature range: 
o17-30 C

Timer setting range: 
0-24 hours

This display is blank when 
operating in FAN mode.

Displays when ECO
feature is activated

Low battery detectionMODE display
Displays the current 
mode, including:  

Displays when TIMER 
ON is set

TIMER OFF display
(        )
Displays when TIMER 
OFF is set

This fan speed  can not be 
adjusted in  AUTO or DRY
mode. 

Note:

operation only the relative functional signs are shown on the display window.
All indicators shown in the figure are for the purpose of clear presentation. But during the actual 

Low speed 

Medium speed 

High speed 

Auto fan speed 

TimerTimer

Follow
   me

Short
  cut

Short
  cut

  Self
clean

LED

Turbo

TimerTimer

Follow
   me

  Self
clean

LED

Turbo

Mode 

Mode 

Fan

Fan

ON/OFF

ON/OFF
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1. Nyomja meg a MODE gombot a COOL
üzemmód kiválasztásához.

2. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a 
TEMP+ és a TEMP- gombbal.                 

3. Nyomja meg a FAN gombot a ventilátor  
    sebességének kiválasztásához
4. Az egység elindításához nyomja meg a 

ON/OFF  gombot.

AUTOMATIKUS ÜZEMMÓDBAN módban a készülék auto-
matikusan kiválasztja a HŰTÉS, VENTILÁTOR, FŰTÉS vagy 
SZÁRÍTÁS üzemmódot a beállított hőmérséklet alapján.
1. Nyomja meg a MODE gombot az Auto üzemmód kiválasztásához.
2. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a Temp+ vagy a Temp- gombok
     segítségével.
3. Az egység elindításához nyomja meg az ON/OFF
    gombot.

MEGJEGYZÉS: A Ventilátor sebesség nem  
állítható be Auto üzemmmódban. 

HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

AUTO működés

Az egységek üzemi hőmérsékleti tartománya 
17-30 ° C. A beállított hőmérsékletet 1°C-os 
lépésekben növelheti vagy csökkentheti.

HŰTÉS üzemmód

3

4

1

1

3

2

2

Remote LCD Screen Indicators Az alapvető funkciók használata
Information are displayed when the remote controller is powered up.

Transmission Indicator

Sleep mode display

Follow me feature 
display

LOCK feature 
display

Not available for
this unit

Not available for
this unit

Silence feature 
display

Lights up when remote 
sends signal to indoor 
unit 

ON/OFF display
Appears when the unit
is turned on, and disappears 
when the it is turned off. 

TIMER ON display
(         )

Battery display

Fan speed display
Displays selected fan speed:

Temperature/Timer display
Displays the set temperature 
by default, or timer setting 
when using TIMER ON/OFF 
functions

Temperature range: 
o17-30 C

Timer setting range: 
0-24 hours

This display is blank when 
operating in FAN mode.

Displays when ECO
feature is activated

Low battery detectionMODE display
Displays the current 
mode, including:  

Displays when TIMER 
ON is set

TIMER OFF display
(        )
Displays when TIMER 
OFF is set

This fan speed  can not be 
adjusted in  AUTO or DRY
mode. 

Note:

operation only the relative functional signs are shown on the display window.
All indicators shown in the figure are for the purpose of clear presentation. But during the actual 

Low speed 

Medium speed 

High speed 

Auto fan speed 

TimerTimer

Follow
   me

Short
  cut

Short
  cut

  Self
clean

LED

Turbo

TimerTimer

Follow
   me

  Self
clean

LED

Turbo
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1. Nyomja meg az MODE gombot a DRY
üzemmód kiválasztásához.

2. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a Temp+
vagy a Temp- gombokkal

3. Az egység elindításához nyomja meg az
ON/OFF gombot. ,

 MEGJEGYZÉS: A FAN SPEED  DRY 
módban nem módosítható.

1. Nyomja meg a MODE gombot a FAN
üzemmód kiválasztásához.

2. Nyomja meg a FAN gombot a ventilátor
sebességének kiválasztásához

3. Az egység elindításához nyomja meg az
ON/OFF gombot.

,

SZÁRÍTÁS művelet (páramentesítés)

Ventilátor üzemmód

MEGJEGYZÉS: Nem állíthatja be a 
hőmérsékletet FAN módban. Ennek 
eredményeként a távirányító LCD 
képernyőjén nem jelenik meg hőmérséklet.

1. Press the MODE button to select 
HEAT mode.

2. Set your desired temperature using
     the Temp         or Temp       button.
3. Press the FAN button to select the 
    fan speed.
4. Press the ON/OFF button to start the 
     unit.

HEAT operation

NOTE: As outdoor temperature drops, the
performance of your unit s HEAT function
may be affected. In such instances, we
recommend using this air conditioner in
conjunction with other heating appliance.

,

Az alapvető funkciók használata How To Use The Basic Functions

3

3

1

1

2

2

4
1

3

2Mode FanON/OFF

Mode FanON/OFF

Mode FanON/OFF

TimerTimer

Follow
   me

  Self
clean

LED

Turbo

TimerTimer

Follow
   me

  Self
clean

LED

Turbo

TimerTimer

Follow
   me

  Self
clean

LED

Turbo Short
  cut

Short
  cut

Short
  cut
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1. Press the MODE button to select DRY
    mode.
2. Set your desired temperature using the 

Temp        or Temp        button.
3. Press the ON/OFFbutton to start the unit.

,
NOTE: FAN SPEED can t be changed in 
DRY mode. 

1. Press the MODE button to select FAN
    mode.
2. Press the FAN button to select the 
    fan speed.
3. Press the ON/OFFbutton to start the 
    unit.

,
NOTE: You can t set temperature in FAN
mode. As a result, your remote control s
LCD screen will not display temperature.

DRY operation(dehumidifying)

FAN operation

,

1. Press the MODE button to select 
HEAT mode.

2. Set your desired temperature using
     the Temp         or Temp       button.
3. Press the FAN button to select the 
    fan speed.
4. Press the ON/OFF button to start the 
     unit.

HEAT operation

NOTE: As outdoor temperature drops, the
performance of your unit s HEAT function
may be affected. In such instances, we
recommend using this air conditioner in
conjunction with other heating appliance.

,

How To Use The Basic Functions How To Use The Basic Functions
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Mode FanON/OFF

Mode FanON/OFF

TimerTimer

Follow
   me

  Self
clean
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Turbo

TimerTimer

Follow
   me
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clean
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Turbo

TimerTimer
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Short
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1. Press the MODE button to select DRY
    mode.
2. Set your desired temperature using the 

Temp        or Temp        button.
3. Press the ON/OFFbutton to start the unit.

,
NOTE: FAN SPEED can t be changed in 
DRY mode. 

1. Press the MODE button to select FAN
    mode.
2. Press the FAN button to select the 
    fan speed.
3. Press the ON/OFFbutton to start the 
    unit.

,
NOTE: You can t set temperature in FAN
mode. As a result, your remote control s
LCD screen will not display temperature.

DRY operation(dehumidifying)

FAN operation

,

1. Nyomja meg a MODE gombot a 
HEAT üzemmód kiválasztásához.

2. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a 
TEMP + vagy a TEMP- gombbal           .

3. Nyomja meg a FAN gombot a ventilátor
sebességének kiválasztásához

4. Az egység elindításához nyomja meg az
ON/OFF gombot. 

FŰTÉS üzemmód

MEGJEGYZÉS: Ahogyan a kültéri 
hőmérséklet csökken, a készülék FŰTÉS 
funkcióját befolyásolhatja. Ilyen esetekben azt 
javasoljuk, hogy ezt a légkondicionálót más 
fűtőberendezéssel együtt használja

How To Use The Basic Functions Az alapvető funkciók használata
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2Mode FanON/OFF

Mode FanON/OFF

Mode FanON/OFF

TimerTimer

Follow
   me

  Self
clean

LED

Turbo

TimerTimer

Follow
   me

  Self
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Turbo

TimerTimer

Follow
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  Self
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NOTE:

" 0.0h "

When setting the TIMER ON or 
TIMER OFF functions, up to 10 hours, 
the time will increase in 30 minute 
increments with each press. After 10 
hours and up to 24, it will increase in 1 
hour increments. The timer will revert to 
zero after 24 hours.
You can turn off either function by 
setting its timer to   .

2. Nyomja meg ismételten a Temp+ vagy a
Temp-  gombot a készülék bekapcsolási
idejének beállításához.

3. Várjon 3 másodpercet, majd a  TIMER ON
funkció aktiválódik. A távirányító digitális
kijelzője visszatér a hőmérséklet-kijelzőhöz.
A TIMER ON  jelzőfény továbbra is világít, és
ez a funkció aktiválva van.

2. Press the Temp       or Temp       button 
    repeatedly to set the time when you want
    the unit to turn off.
3. Wait 3 seconds, then the TIMER OFF
    function will be activated. The digital
   display on your remote control will then
   return to the temperature display. The 
    "       " indicator remains on and this 
    function is activated. 

Példa : Az egység beállítása 2,5 órás  
  időzítésre

Example
hours.

: Setting unit to turn off after 5

ON/OFF
MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ONTIMER OFF

TEMP
SLEEP

3sec

x51

3

2

4

TIMER OFF function
The TIMER OFF function allows you to 
set a period  of time after which the unit 
will automatically turn off, such as when 
you wake up.

x10

ON/OFF
MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ONTIMER OFF

TEMP
SLEEP

3sec

1

3

2

4

A légkondicionáló egységének két 
időzítő funkciója van:
    TIMER ON - beállítja az időt  , amely után az 
egység automatikusan bekapcsol.    
    TIMER OFF - beállítja azt az időt , amely 
után az egység automatikusan kikapcsol.

TIMER ON funkció
A TIMER ON funkció lehetővé teszi, hogy 
beállítson egy időt , amely után az egység 
automatikusan bekapcsol, például amikor 
hazajön munkából.

Timer

Timer

or

or

Az Időzítő funkció beállítása

1. Nyomja meg a TIMER ON gombot, az  időzítő 
bekapcsolása jelző  megjelenik és villog. 
Alapértelmezés szerint a kijelzőn 
megjelenik a legutóbb beállított időszak és 
egy "h" (az órákat kijelző) 

 Megjegyzés: Ez a szám azt az időt 
jelzi, amikor az egységnek be kell 
kapcsolnia.
    Például, ha a TIMER ON funkciót 
2,5 órára állítja, akkor a képernyőn a 
"2.5h" felirat jelenik meg, a készülék 
pedig 2.5 óra után kapcsol be.

1. 

This number indicates the 
    amount of time after the current time 
    that you want the unit to turn off. 
    For example, if you set TIMER OFF for 
    5 hours,   will appear on the 
    screen, and the unit will turn off after 
    5 hours.

Press the Timer button, the Timer off 
    indicator "       " displays and flashes. By 
    default, the last time period that you set 
    and an "h" (indicating hours)will appear 
    on the display.

 Note:

 "  5.0h " 
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NOTE:

" 0.0h "

When setting the TIMER ON or 
TIMER OFF functions, up to 10 hours, 
the time will increase in 30 minute 
increments with each press. After 10 
hours and up to 24, it will increase in 1 
hour increments. The timer will revert to 
zero after 24 hours.
You can turn off either function by 
setting its timer to   .

2. Press the Temp       or Temp       button 
    repeatedly to set the time when you want
    the unit to turn on.
3. Wait 3 seconds, then the TIMER ON
    function will be activated. The digital
   display on your remote control will then
   return to the temperature display. The 
    "        " indicator remains on and this 
    function is activated. 

2. Press the Temp       or Temp       button 
    repeatedly to set the time when you want
    the unit to turn off.
3. Wait 3 seconds, then the TIMER OFF
    function will be activated. The digital
   display on your remote control will then
   return to the temperature display. The 
    "       " indicator remains on and this 
    function is activated. 

Example
hours.

: Setting unit to turn on after 2.5 

Example
hours.

: Setting unit to turn off after 5

ON/OFF
MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ONTIMER OFF

TEMP
SLEEP

3sec

x51

3

2

4

TIMER OFF function
The TIMER OFF function allows you to 
set a period  of time after which the unit 
will automatically turn off, such as when 
you wake up.

x10

ON/OFF
MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ONTIMER OFF

TEMP
SLEEP

3sec

1

3

2

4

TIMER ON function
The TIMER ON function allows you to set 
a period  of time after which the unit will 
automatically turn on, such as when you 
come home from work.

Your air conditioning unit has two 
timer-related functions:

TIMER ON- sets the amount of timer after
    which the unit will automatically turn on.

TIMER OFF- sets the amount of time after
    which the unit will automatically turn off.

Timer

Timer

or

or

Setting the TIMER function

1. 

This number indicates the 
    amount of time after the current time 
    that you want the unit to turn on. 
    For example, if you set TIMER ON for 
    2.5 hours,   will appear on the 
    screen, and the unit will turn on after 
    2.5 hours.

Press the Timer button, the Timer on 
    indicator "    " displays and flashes. By 
    default, the last time period that you set 
    and an "h" (indicating hours)will appear 
    on the display.

 Note:

 "  2.5h " 

1. 

This number indicates the 
    amount of time after the current time 
    that you want the unit to turn off. 
    For example, if you set TIMER OFF for 
    5 hours,   will appear on the 
    screen, and the unit will turn off after 
    5 hours.

Press the Timer button, the Timer off 
    indicator "       " displays and flashes. By 
    default, the last time period that you set 
    and an "h" (indicating hours)will appear 
    on the display.

 Note:

 "  5.0h " 
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JEGYZET: Az Időzítő be vagy az Időzítő 
kikapcsolása funkciók 10 óráig történő 
bekapcsolásakor az idő minden egyes 
megnyomásával 30 perces lépésekben 
növekszik. 10 óra és 24 óra között ez 1 
órás lépésekben növekszik. Az időzítő 
visszatér nullára 24 óra elteltével.
Bármelyik funkciót kikapcsolhatja úgy, 
hogy az időzítőjét "0.0h" -ra állítja.

2. Press the Temp       or Temp       button 
    repeatedly to set the time when you want
    the unit to turn on.
3. Wait 3 seconds, then the TIMER ON
    function will be activated. The digital
   display on your remote control will then
   return to the temperature display. The 
    "        " indicator remains on and this 
    function is activated. 

2. Nyomja meg ismételten a Temp+ vagy a
Temp- gombot a készülék kikapcsolásához 
szükséges idő beállításához.

3. Várjon 3 másodpercet, majd az TIMER OFF
funkció aktiválódik. A távirányító digitális 
kijelzője visszatér a hőmérséklet-kijelzőhöz.  
A TIMER OFF jelzőfény továbbra is világít, 
és ez a funkció aktiválva van. 

Example
hours.

: Setting unit to turn on after 2.5 

Példa : Az egység leállítása 5 óra elteltével 

ON/OFF
MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ONTIMER OFF

TEMP
SLEEP

3sec

x51

3

2

4

TIMER OFF funkció
Az TIMER OFF funkcióval beállíthatja azt 
az időpontot, amely után az egység 
automatikusan kikapcsol, például amikor 
felébred.

x10

ON/OFF
MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ONTIMER OFF

TEMP
SLEEP

3sec

1

3

2

4

TIMER ON function
The TIMER ON function allows you to set 
a period  of time after which the unit will 
automatically turn on, such as when you 
come home from work.

Your air conditioning unit has two 
timer-related functions:

TIMER ON- sets the amount of timer after
    which the unit will automatically turn on.

TIMER OFF- sets the amount of time after
    which the unit will automatically turn off.

Timer

Timer

or

or

Setting the TIMER function

1. 

This number indicates the 
    amount of time after the current time 
    that you want the unit to turn on. 
    For example, if you set TIMER ON for 
    2.5 hours,   will appear on the 
    screen, and the unit will turn on after 
    2.5 hours.

Press the Timer button, the Timer on 
    indicator "    " displays and flashes. By 
    default, the last time period that you set 
    and an "h" (indicating hours)will appear 
    on the display.

 Note:

 "  2.5h " 

1. Nyomja meg a TIMER OFF gombot, a 
TIMER OFF   jelzője  megjelenik és villog. 
Alapértelmezés szerint a kijelzőn 
megjelenik az utolsó beállított időtartam, és 
egy "h" (órákat jelző).
    Megjegyzés: Ez a szám azt az időt  jelzi, 
amely idő elteltével ki kívánja  kapcsolni az 
egységet.
    Például, ha 5 órára állítja az Időzítőt, 
akkor a képernyőn "5.0h" jelenik meg, és az 
egység 5 óra után kikapcsol.
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Example: Setting the unit to turn on after 6 hours, operate for 2 hours, then turn off
(see the figure below)

Your remote display

Current 
time 1PM

2PM 3PM 4PM 5PM 6PM 7PM 8PM 9PM

Timer starts 
Unit turns Unit turns

ON OFF

6 hours later
8 hours later

12

A TIMER ON és a  TIMER OFF egyszerre beállítása

Ne feledje, hogy mindkét funkcióhoz beállított időszakok az aktuális idő utáni órákra 
vonatkoznak. Tegyük fel például, hogy az aktuális idő 13:00 PM, és azt szeretné, hogy az 
egység automatikusan bekapcsoljon 19:00 kor. Azt akarja, hogy 2 órán keresztül 
működjön, majd 21:00 órakor automatikusan kikapcsoljon.

 Tegye a következőket:

ON/OFF

ON/OFF

MODE

MODE

SHORT

SHORT

CUT

CUT

TIMER ON

TIMER ON

TEMP

TEMP

3 

3 

sec

sec

4

8

3

7

X12

X16

2

6

1

5

Timer

Timer

or

or

Timer is set To turn ON 
6 hours from current time

Timer is set to turn OFF 
8 hours from current time 
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Example: Setting the unit to turn on after 6 hours, operate for 2 hours, then turn off
(see the figure below)

Your remote display

Current 
time 1PM

2PM 3PM 4PM 5PM 6PM 7PM 8PM 9PM

Timer starts 
Unit turns Unit turns

ON OFF

6 hours later
8 hours later

12

Setting both TIMER ON and TIMER OFF at the same time

Keep in mind that the time periods you set for both functions refer to hours after the
current time. For example, say that the current time is 1:00 PM, and you want the unit 
to turn on automatically at 7:00 PM. You want it to operate for 2 hours, then automa-
tically turn off at 9:00 PM. 

Do the following:

ON/OFF

ON/OFF

MODE

MODE

SHORT

SHORT

CUT

CUT

TIMER ON

TIMER ON

TEMP

TEMP

3 

3 

sec

sec

4

8

3

7

X12

X16

2

6

1

5

Timer

Timer

or

or

Timer is set To turn ON 
6 hours from current time

Timer is set to turn OFF 
8 hours from current time 

11

Példa: Annak beállítása, hogy az egység 6 óra elteltével bekapcsoljon, 2 órán át 
működjön, majd kapcsoljon ki (lásd az alábbi ábrát)

A távszabályzó kijelzője

Aktuális 
idő 1PM

2PM 3PM 4PM 5PM 6PM 7PM 8PM 9PM

Az időzítő 
elindul

Az egység 
be kapcsol

 Az egység ki 
kapcsol 

6 órával később
8 órával később

12

Setting both TIMER ON and TIMER OFF at the same time

Keep in mind that the time periods you set for both functions refer to hours after the
current time. For example, say that the current time is 1:00 PM, and you want the unit 
to turn on automatically at 7:00 PM. You want it to operate for 2 hours, then automa-
tically turn off at 9:00 PM. 

Do the following:

ON/OFF

ON/OFF

MODE

MODE

SHORT

SHORT

CUT

CUT

TIMER ON

TIMER ON

TEMP

TEMP

3 

3 

sec

sec

4

8

3

7

X12

X16

2

6

1

5

Timer

Timer

or

or

Az időzítő úgy van beállítva, 
hogy az aktuális időtől 6 órával 
később bekapcsoljon

Az időzítő úgy van beállítva, 
hogy az aktuális időtől 8 órával 
később kikapcsoljon 
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. 

A Follow me funkció lehetővé teszi hogy a 
távirányítóval, megmérje a hőmérsékletet a 
távirányitó jelenlegi helyzetén, és ezt a jelet 3 
percenként küldje el a klímaberendezéshez. 
AUTO, COOL vagy HEAT mód használatakor. 
A környezeti hőmérsékletet a távirányítón 
lessz érzékelve  a beltéri egység helyett. Ez a 
beállítás lehetővé teszi a légkondicionáló 
számára, hogy optimalizálja a környező 
hőmérsékletet és biztosítsa a maximális 
kényelmet.

Follow me funkció

ECO funkció
Silence function

Alvás funkció

O8 C Heating  Function

Megjegyzés: A SLEEP funkció nem 
érhető el FAN vagy DRY módban.  

A SLEEP funkció az energiafelhasználás 
csökkentésére szolgál alvás közben (és ehhez  
nincs szükség,a hőmérsékleti beállítások 
változtatására). Ezt a funkciót csak 
távirányítóval lehet aktiválni.

A speciális funkciók használata How To Use The Advanced Functions

The TURBO function makes the unit work 
extra hard to reach your present temperature 
in the shortest amount of time possible. 

When you select TURBO feature in COOL
mode, the unit will blow cool air with 

   strongest wind setting to jump-start the 
   cooling process.
    When you select TURBO feature in HEAT

mode, for units with Electric heat elements, 
    the Electric Heater will activate and 
    jump-start the heating process.  

A levegőben levő baktériumok növekedhetnek a  
nedvességben, amely az egység hőcserélőjén  
kondenzálódik. Rendszeres használat esetén 
ennek a nedvességnek a nagy része elpárolog az   
egységből. Amikor az öntisztító funkció be van 
kapcsolva, a készülék automatikusan megtisztul, 
a ventilátor elpárologtatja a vizet a hőcserélőről. 
Tisztítás után az egység automatikusan kikapcsol. 
Az öntisztító funkciót olyan gyakran használhatja, 
amilyen gyakran csak akarja.
Megjegyzés: Ezt a funkciót csak COOL vagy 
DRY módban aktiválhatja.  

Self clean funkció

TURBO function

Részletekért lásd: "alváskezelés" fejezetet  a 
"HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ" ban

MEGJEGYZÉS: Ez a funkció csak COOL 
módban érhető el. Hold down Fan speed button for 2 seconds

to activate/cancel Silent mode. Due to low 
frequency operation of compressor, it may 
result in insufficient cooling and heating 
capacity. (applicable to the air conditioner 
with Silent feature only)

Mode Mode Fan Fan

Timer TimerTimer Timer

ON/OFF ON/OFF

   
Turbo Turbo

When the air conditioner operates 
under heating mode with the set 

Otemperature of 17 C, press Temp      
button twice in one second will 
activate 8 Degree heating function. 
The unit will operate at a setting 

Otemperature of 8 C. The indoor 
unit display shows    FP   . ,,,,

Energiatakarékos üzemmódba lép.
Hűtés üzemmódban nyomja meg ezt a gombot, a 
távvezérlő automatikusan 24 ° C-ra állítja a 
hőmérsékletet, az automatikus ventilátor sebes-
séget az energiatakarékosság érdekében (de 
csak ha a beállított hőmérséklet alacsonyabb, 
mint 24 ° C). Ha a beállított hőmérséklet 
meghaladja a 24 ° C-ot, nyomja meg az ECO 
gombot, a ventilátor sebessége Auto értékre 
változik, a beállított hőmérséklet változatlan 
marad.
JEGYZET:
Az ECO gomb megnyomása, az üzemmód 
módosítása vagy a beállított hőmérséklet 24 ° C 
alá csökkentése leállítja az ECO működését.           
ECO üzemmódban a beállított hőmérsékletnek 
legalább 24 ° C-nak,vagy többnek  kell lennie.  
Ez  beállítás elégtelen hűtést eredményezhet. 
Ha kényelmetlenül érzi magát, csak nyomja meg 
ismét az ECO gombot, hogy leállítsa annak 
működését.

LED LED

LOCK funkció

Nyomja meg egyszerre a Turbo és a  
Self clean gombot egy másodpercig a 
billentyűzet lezárásához vagy 
feloldásához.

Tartsa lenyomva  egy 
másodpercig a LOCK funkció 

aktiválásához

Hold down Fan 
button for 2 
seconds to activate 
Silence function

Tartsa nyomva ezt 
a gombot 2 

másodpercig az 
alvás funkció 
aktiválásához  

Hold down this button 
for 2 seconds to 
activate fresh function

Press this button 
twice in one second

Oto activate 8 C 
heating function

Follow
   me

Follow
   me

  Self
clean

  Self
clean

Hold down TURBO button for 2 seconds, the 
Ionizer/Plasma Dust Collector(depending 
on models) is energized and will help to remove 
pollen and impurities from the air.

Short
  cut

Short
  cut

SHORTCUT function

Used to restore the current settings or 
resume previous settings.
Push this button when remote controller 
is on, the system will automatically revert 
back to the previous settings including 
operating mode, setting temperature, fan 
speed level and sleep feature (if activated). 
If pushing more than 2 seconds, the 
system will automatically restore the 
current operation settings including 
operating mode, setting temperature, 
fan speed level and sleep feature
(if activated ).
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The Follow me function enables the 
remote control to measure the temperature 
at its current location and 

. 
When using AUTO, COOL, or HEAT modes, 
measuring ambient temperature from the 
remote control (instead of from the indoor 
unit itself) will enable the air conditioner to 
optimize the temperature around you and 
ensure maximum comfort.

send this signal 
to the air conditioner every 3 minutes interval

Follow me function

ECO function
Silence function

SLEEP Function

O8 C Heating  Function

The SLEEP function is used to decrease 
energy use while you sleep (and don t 
need the same temperature settings to 
stay comfortable). This function can 
only be activated via remote control.

Note: The SLEEP function is not 
available in FAN or DRY mode. 

,

How To Use The Advanced Functions How To Use The Advanced Functions

The TURBO function makes the unit work 
extra hard to reach your present temperature 
in the shortest amount of time possible. 

When you select TURBO feature in COOL
mode, the unit will blow cool air with 

   strongest wind setting to jump-start the 
   cooling process.
    When you select TURBO feature in HEAT

mode, for units with Electric heat elements, 
    the Electric Heater will activate and 
    jump-start the heating process.  

Airborne bacteria can grow in the moisture
that condenses around heat exchanger in 
the unit. With regular use, most of this 
moisture is evaporated from the unit. 
When the self clean feature is activated, 
your unit will clean itself automatically. After 
cleaning, unit will turn off automatically. 
You can use self clean feature as often as 
you like. 
Note: You can only activate this function
            in COOL or DRY mode.

Self clean function

TURBO function

For the detail, see   sleep operation   in 
  USER S MANUAL.  

,
,,

,,
,,

,,

NOTE: This function is only available under 
COOL mode. Hold down Fan speed button for 2 seconds

to activate/cancel Silent mode. Due to low 
frequency operation of compressor, it may 
result in insufficient cooling and heating 
capacity. (applicable to the air conditioner 
with Silent feature only)

Mode Mode Fan Fan

Timer TimerTimer Timer

ON/OFF ON/OFF

Turbo Turbo

When the air conditioner operates 
under heating mode with the set 

Otemperature of 17 C, press Temp      
button twice in one second will 
activate 8 Degree heating function. 
The unit will operate at a setting 

Otemperature of 8 C. The indoor 
unit display shows    FP   . ,,,,

Used to enter the energy efficient mode.
Under cooling mode, press this button, 
the remote controller will adjust the 

Otemperature automatically to 24 C, fan 
speed of Auto to save energy(but only 

Oif the set temperature is less than 24 C). 
OIf the set temperature is above 24 C , 

press the ECO button, the fan speed 
will change to Auto, the set temperature 
will remain unchanged.
NOTE:
Pressing the ECO button, or modifying 
the mode or adjusting the set temperature  

Oto less than 24 C will stop ECO operation.
Under ECO operation, the set temper-

Oature should be 24 C or more. it may 
result in insufficient cooling. If you feel 
uncomfortable, just press the ECO 
button again to stop it.

LED LED

LOCK function

Press Turbo button and Self clean
button simultaneously for one second 
to lock or unlock the keyboard.

Hold together for one second
to activate LOCK function

Hold down Fan 
button for 2 
seconds to activate 
Silence function

Hold down this
button for 2 
seconds to 
activate sleep
function

Hold down this button 
for 2 seconds to 
activate fresh function

Press this button 
twice in one second

Oto activate 8 C 
heating function

Follow
   me

Follow
   me

  Self
clean

  Self
clean

Hold down TURBO button for 2 seconds, the 
Ionizer/Plasma Dust Collector(depending 
on models) is energized and will help to remove 
pollen and impurities from the air.

Short
  cut

Short
  cut

SHORTCUT function

Used to restore the current settings or 
resume previous settings.
Push this button when remote controller 
is on, the system will automatically revert 
back to the previous settings including 
operating mode, setting temperature, fan 
speed level and sleep feature (if activated). 
If pushing more than 2 seconds, the 
system will automatically restore the 
current operation settings including 
operating mode, setting temperature, 
fan speed level and sleep feature
(if activated ).
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The Follow me function enables the 
remote control to measure the temperature 
at its current location and 

. 
When using AUTO, COOL, or HEAT modes, 
measuring ambient temperature from the 
remote control (instead of from the indoor 
unit itself) will enable the air conditioner to 
optimize the temperature around you and 
ensure maximum comfort.

send this signal 
to the air conditioner every 3 minutes interval

Follow me function

ECO function
Silence funkció

SLEEP Function

8OC Heating  funkció

The SLEEP function is used to decrease 
energy use while you sleep (and don t 
need the same temperature settings to 
stay comfortable). This function can 
only be activated via remote control.

Note: The SLEEP function is not 
available in FAN or DRY mode. 

,

How To Use The Advanced Functions A speciális funkciók használata

A TURBO funkció meggyorsítja az egység   munkáját 
annak érdekében, hogy a lehető legrövidebb idő alatt 
elérje a kívánt hőmérsékletet.

Airborne bacteria can grow in the moisture
that condenses around heat exchanger in 
the unit. With regular use, most of this 
moisture is evaporated from the unit. 
When the self clean feature is activated, 
your unit will clean itself automatically. After 
cleaning, unit will turn off automatically. 
You can use self clean feature as often as 
you like. 
Note: You can only activate this function
            in COOL or DRY mode.

Self clean function

TURBO funkció

For the detail, see   sleep operation   in 
  USER S MANUAL.  

,
,,

,,
,,

,,

NOTE: This function is only available under 
COOL mode. A SILENCE üzemmód aktiválásához / 

törléséhez tartsa nyomva 2 másodpercig a 
FAN SPEED gombját. A kompresszor 
alacsony frekvenciájú működése miatt 
elégtelen hűtési és fűtési kapacitást 
eredményezhet. (csak a Csendes funkcióval 
rendelkező légkondicionálóra vonatkozik)

Mode Mode Fan Fan

Timer TimerTimer Timer

ON/OFF ON/OFF

   Turbo Turbo

Ha a légkondicionáló fűtési 
üzemmódban működik, a beállított 17°C 
hőmérsékleten, nyomja meg a Temp- 
gombot egy másodpercenként kétszer a 
8°C-os fűtés funkció aktiválásához. Az
egység 8°C beállított hőmérsékleten fog 
működni. , A beltéri egység kijelzőjén az 
FP jel lesz látható.

Used to enter the energy efficient mode.
Under cooling mode, press this button, 
the remote controller will adjust the 

Otemperature automatically to 24 C, fan 
speed of Auto to save energy(but only 

Oif the set temperature is less than 24 C). 
OIf the set temperature is above 24 C , 

press the ECO button, the fan speed 
will change to Auto, the set temperature 
will remain unchanged.
NOTE:
Pressing the ECO button, or modifying 
the mode or adjusting the set temperature  

Oto less than 24 C will stop ECO operation.
Under ECO operation, the set temper-

Oature should be 24 C or more. it may 
result in insufficient cooling. If you feel 
uncomfortable, just press the ECO 
button again to stop it.

LED LED

LOCK function

Press Turbo button and Self clean
button simultaneously for one second 
to lock or unlock the keyboard.

Hold together for one second
to activate LOCK function

Tartsa lenyomva a 
FAN gombot 2 
másodpercig a 
SILENT funkció 
aktiválásához

Hold down this
button for 2 
seconds to 
activate sleep
function

Ezt a gombot egy 
másodpercenként 
kétszer nyomja meg a 
8°C-os fűtés funkció 
aktiválásához               

Tartsa nyomva ezt a 
gombot 2 másodpercig 
a FRESH funkció 
aktiválásához

Follow
   me

Follow
   me

  Self
clean

  Self
clean

   Ha COOL módban a TURBO funkciót 
választja, akkor a készülék hideg levegőt fúj a 
legerősebb ventilátor beállítással a hűtési 
folyamat indításához.
   Ha HEAT üzemmódban a TURBO funkciót 
választja, az Elektromos fűtőelemmel rendelkező 
egységek esetén az Elektromos fűtőelem bekap-
csol és gyorsítja a fűtési folyamatot.

      Tartsa nyomva a TURBO gombot 2 másodper- 
      cig, az ionizáló / plazma porgyűjtő   (függően a
      modelltől) bekapcsol  és segít eltávolítani a   
      pollent és a szennyeződéseket a levegőből.  

Short
  cut

Short
  cut

SHORTCUT funkció.

Az aktuális beállítások visszaállítására vagy a 
korábbi beállítások folytatására szolgál.
Ezt a gombot nyomja meg, amikor a távvezérlő be 
van kapcsolva, a rendszer automatikusan visszatér 
az előző beállításokhoz, beleértve az üzemmódot, 
a hőmérsékleti beállítást, a ventilátor sebességét 
és az alvás funkciót (ha aktiválva van). 

Ha 2 másodpercnél tovább nyomja, a rendszer 
automatikusan visszaállítja az aktuális üzemi 
beállításokat, beleértve az üzemmódot, a beállított 
hőmérsékletet, a ventilátor sebességét és az alvás 
funkciót (ha aktiválva van).
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Használati utasítás

FONTOS JEGYZET:
Mielőtt telepítené vagy csatlakoztatná a Smart WI-FI kit-et, figyelmesen olvassa el a 
kézikönyvet. Ne felejtse el elmenteni ezt a kézikönyvet későbbi referencia céljából.
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SMART AC KIT  

Owner’s Manual

IMPORTANT NOTE:
Read the manual carefully before installing or connecting your Smart kit. Make sure to save this manual for future reference.

E
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C O N T E N S

1. 84
2. 84
3. 85
4. 85
5. 86
6. 87
7. How to use app........................................................................................................................................ 91
8. 
Special functions..................................................................................................................................... 

92
9. Cautions.................................................................................................................................................... 92
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Ezúton kijelentjük, hogy ez az AC megfelel az 1999/5 / EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb 
vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozattal kapcsolatban konzultálhat az értékesítési 
ügynökkel.

1. LEÍRÁS
Modell: OSK102

Szabvány: IEEE 802.11b/g/n
Antenna Típus: Wxternal omnidirectional Antenna
Frekvencia: WIFI 2.4G
Maximális átviteli teljesítmény: Max. 15 dBm
Üzemi hőmérséklet: 0°C~45°C/32°F~113°F
Működési páratartalom: 10%~85%
Teljesítmény bemenet:DC 5V/300 mA

2. ÓVINTÉZKEDÉSEK 
Alkalmazható rendszer: IOS, Android (Javaslat: IOS 7.0, Android 4.0).

JEGYZET:
• Különleges helyzetek miatt az alábbiakban egyértelműen állíthatjuk: Az Andriod és az IOS 

rendszer nem mindenben kompatibilis az APP-al.  Semmilyen felelősséget nem vállalunk az 
összeférhetetlenség miatt. 

Vezeték nélküli biztonsági stratégia
• A SMART KIT intelligens készlet csak a WPA-PSK / WPA2-PSK titkosítást támogatja. A WPA-

PSK / WPA2-PSK titkosítás ajánlott.
Vigyázat
• További információt a szolgáltatás webhelyén talál.
• Az okostelefon kamerájának legalább 5 millió pixel-esnek kell lennie, hogy leolvassa a QR-kódot.
• A különböző hálózati helyzetek miatt időnként megtörténhet a kérés időtúllépése, ezért meg kell 

ismételni a hálózat konfigurálását

Tartalom

1. Leírás....................................................................................................................................................................................85

2. Óvintézkedések................................................................................................................................................................85

3.    

 

4. ITelepítse az intelligens készletet. ..............................................................................................................................86

5. Felhasználó regisztráció..............................................................................................................................................  87

6.

7. Hogyan kell használni az alkalmazást .....................................................................................................................89

8. Különleges funkciók..................................................................................................................................................... 93
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Töltse le és telepítse az alkalmazást.........................................................................................................................86
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• A különböző hálózati helyzetek miatt a vezérlési folyamat időnként visszatérhet az időkorláthoz. 
Ha ez a helyzet fordul elő, akkor a tábla és az alkalmazás közötti megjelenítés lehet, hogy nem 
azonos, kérjük, ne érezzen zavart. 

JEGYZET: A vállalat nem vállal felelősséget az internet, a Wi-Fi Router és az intelligens eszközök által 
okozott problémákért és károkért. Kérjük, forduljon az eredeti szolgáltatóhoz további segítségért.

3. TÖLTSE LE ÉS TELEPÍTSE AZ ALKALMAZÁST.
Vigyázat: Az A QR-kód és a B QR kód csak az APP letöltéséhez érhető el.

QR Code A QR Code B 

• Android Telefon felhasználók: szkennelje be az  A QR-kódot, vagy lépjen be a Google Playbe, 
keresse a „Nethome Plus” alkalmazást, és töltse le.

• Iphone felhasználók: szkennelje be a B QR kódot, vagy lépjen az App Store-ba, keresse meg a 
„Nethome Plus” alkalmazást, és töltse le.

4. TELEPÍTSE A SMART KIT-ET.

1. Távolítsa el az intelligens készlet védősapkáját.

2. Nyissa fel az előlapot, és helyezze be az intelligens készletet a fenntartott interfészbe.
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Due to different network situation, control process may return time-out sometimes. If this 
situation occurs, the display between board and App may not be the same, please do not feel 
confused.

NOTE: Company will not be liable for any issues and problems caused by Internet, Wi-Fi Router 
and Smart Devices. Please contact the original provider to get further help.

3. DOWNLOAD AND INSTALL APP
Caution: QR Code A and QR Code B is only available for downloading APP.

QR Code A QR Code B 

Android Phone users: scan QR Code A or go to google play, search ‚Nethome Plus’ app and 
download it.
Iphone Users: scan QR Code B or go to App Store, search ‚Nethome Plus’ app and download it.

4. INSTALL THE SMART KIT

1. Remove the protective cap of the smart kit.

2. Open the front panel and insert the smart kit into the reserved interface.

E
N

3. Ragassza fel a SMART KIT-tel csomagolt QR-kódot a készülék oldalára ügyelve arra, hogy a 
mobiltelefon segítségével beolvasható legyen. Alternatív megoldásként a felhasználó képeket készíthet a 
QR-kódról, és elmentheti saját telefonjára.
VIGYÁZAT: Ez az interfész csak a gyártó által biztosított SMART KIT-tel kompatibilis.

5. FELHASZNÁLÓ REGISZTRÁCIÓ
• Mielőtt elvégezné a felhasználó regisztrációját és a hálózati konfigurációt, ellenőrizze, hogy 

mobilkészüléke csatlakozik-e a Wifi routerhez. Ezenkívül a Wifi útválasztó már csatlakozott-e az 
internethez, 

• Jobb, ha bejelentkezik az e-mail fiókjába, és aktív regisztrációs fiókját a linkre kattintva jelzi, ha 
elfelejtette a jelszót. 

2. Írja be e-mail címét és jelszavát, majd 
kattintson a „Regisztráció” gombra.

1. Kattintson a „Fiók létrehozása” elemre.

Tolja be 
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6. HÁLÓZATI KONFIGURÁCIÓ

Vigyázat:
• Fontos, hogy felejtsen el minden más hálózatot, és ügyeljen arra, hogy az Android vagy IOS eszköz 

csak a konfigurálni kívánt WIFI hálózathoz csatlakozzon .
• Ellenőrizze, hogy az Android vagy IOS eszköz WIFI funkciója megfelelően működik-e, és 

automatikusan vissza tud-e csatlakoztatni az eredeti WIFI-hálózathoz. 

Emlékeztető:
Amikor az AC AP üzemmódba lép, a légkondicionálót a távirányítója nem tudja vezérelni. Szükség van 
a hálózati konfiguráció befejezésére vagy a hálózati feszültség újbóli bekapcsolására a távvezérlővel 
történő vezérlése érdekében. Alternatív megoldásként 8 percet kell várnia, hogy az AC automatikusan 
kilépjen az AP üzemmódból.

ANDROID ESZKÖZ HASZNÁLATA HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁSOKHOZ
1. Győződjön meg arról, hogy mobilkészüléke már csatlakozik a használni kívánt wifi hálózathoz. 
Ezenkívül el kell felejtenie más irreleváns wifi hálózatot is, amennyiben ez befolyásolja a konfigurációs 
folyamatot.
2.  Kapcsolja le a berendezés villamos betáplálását.
3. Kapcsolja vissza a berendezést, és hétszer nyomja meg a távvezérlőn a „LED” gombot.
4.  Amikor az AC megjeleníti az AP kódot, ez azt jelenti, hogy az AC WIFI már belépett  az AP-módba.

Bizonyos típusú AC-knek nem kell a 2. lépés, hogy belépjen az AP-módba.

6. Szkennelje be a QR-kódot, amelyből 9 darab 
van csomagolva  intelligens készlettel.

5. Nyomja meg a“+Add Device”.gombot.
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6. NETWORK CONFIGURATION

Caution:
It is necessary to forget any other around network and make sure the Android or IOS device 
just connect to the WIFI network you want to configure.
Make sure the Android or IOS device WIFI function works well and can be connected back to 
your original WIFI network automatically.

Kindly reminder:
When AC enters into AP mode, the air-conditioning remote controller can’t control it. It is neces
sary to finish network configuration or power the AC again in order to control it. Alternatively, you 
need to wait 8 minutes to let the AC quit AP mode automatically.

USING ANDROID DEVICE TO DO NETWORK CONFIGURATION

1. Make sure your mobile device has already been connected to the wifi network which you want 
to use. Also, you need to forget other irrelative wifi network in case it influences your cofiguration 
process.
2. Disconnect the power supply of AC.
3. Connect the power supply of AC, and seven times press the „ LED ” button in the remote control.
4. When the AC displays AP , it means that the AC WIFI has already entered into AP Mode.

Some type of AC do not need the  step to be in AP mode.

6. Scan QR Code which 9 is packed with smart 
kit.

5. Press “+Add Device”.
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IOS ESZKÖZ HASZNÁLATA A HÁLÓZATI KONFIGURÁCIÓKHOZ

1. Győződjön meg arról, hogy mobilkészüléke már csatlakozik a használni kívánt wifi hálózathoz. 
Ezenkívül el kell felejtenie más irreleváns wifi hálózatot is, amennyiben ez befolyásolja a 
konfigurációs folyamatot.
2. Húzza ki a berendezés hálózati vezetékét(egyes egységeknél).
3. Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a konnektorba, és nyomja meg hétszer a ,, LED "gombot a 
távirányítón.
4. Amikor az AC „AP” feliratot jelenít meg, ez azt jelenti, hogy az AC WIFI már belépett  az AP 
üzemmódba. 

9. A konfiguráció sikeres: az eszköz megjelenik a 
listán.

7.  Válassza ki a saját WiFi hálózatát, például a My 
Home (a kép csak hivatkozási célokat szolgál).
8. Írja be a saját WiFi router jelszavát, majd 
kattintson az OK gombra.
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8. Kattintson a beállításokra a beállítási oldalra 
lépéshez, válassza a WLAN / WIFI lehetőséget.

7. Olvassa el a fenti utasításokat, és nyomja meg a 
"HOME" gombot, hogy visszatérjen az eszköz 
interfészéhez.

6. Szkennelje be a QR-kódot, amelyből 9 darab 
van csomagolva az intelligens készlettel.

5. Nyomja meg a “+Add Device” gombot.
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8. Click settings to enter the setting page, 
select WLAN/WIFI.

7. Read the instruction above and press the
Home button to return to the device interface.

6. Scan QR Code which 9 is packed with smart 
kit.

5. Press “+Add Device”.
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10. Írja be a beállított jelszót: 12345678, és 
kattintson a „Csatlakozás” gombra.

12. Válassza ki a saját WiFi hálózatát, például a My 
Home (a kép csak hivatkozási célokat szolgál).
13. Írja be a saját WiFi router jelszavát, majd 
kattintson az OK gombra.

10. Válassza a net_ac_XXXX lehetőséget.

11. Térjen vissza az APP-hoz, majd 
kattintson a Tovább gombra.
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14. A konfiguráció sikeres: az eszköz látható

JEGYZET:
A hálózati konfiguráció befejezésekor az APP 
sikerességjelző szavakat jelenít meg a képernyőn. A 
különféle internetes környezetek miatt lehetséges, hogy az 
eszköz állapota továbbra is offline állapotban jelenik meg. 
Ha ez a helyzet előfordul, akkor húzza ki és frissítse az 
eszközlistát az alkalmazáson, és ellenőrizze, hogy az eszköz 
állapota online állapotba kerül-e. Alternatív megoldásként a 
felhasználó kikapcsolhatja és újra bekapcsolhatja a 
légkondícionálót, az eszköz állapota néhány perc múlva 
online lesz.

7. AZ APP HASZNÁLATA

Kérjük, ellenőrizze, hogy mind a mobilkészülék, mind a 
légkondicionáló csatlakozik-e az internethez, mielőtt az 
alkalmazást a légkondicionáló interneten keresztüli 
vezérléséhez használja, kérjük, kövesse a következő lépéseket:

1. Írja be saját fiókját és jelszavát, kattintson a 
„Bejelentkezés” elemre. “Sign in”.

2. Válassza ki a cél kondicionálót, hogy 
belépjen a fő kezelőfelületre.

H
U

41



E
N

NOTE:
When finishing network configuration, APP will display 
success cue words on the screen.
Due to different internet environment, it is possible that 
the device status still display offline. If this situation oc
curs, it is necessary to pull and refresh the device list on 
the APP and make sure the device status become online. 
Alternatively, user can turn off the AC power and turn 
on it again, the device status will become online after 
few minutes.

7. HOW TO USE APP

Please ensure both your mobile device and air conditio
ner are connected to the Internet before using app to
control the air conditioner via internet, please follow the
next steps:

14. Configuration Success, you can see the device on 
the list.

1. Type your own account and password, Click
“Sign in”.

2. Select the target air conditioner to enter
into the main control interface.
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3. Így a felhasználó vezérelheti a klímaberendezések be- és 
kikapcsolási állapotát, üzemmódját, hőmérsékletét, 
ventilátor sebességét és így tovább.
JEGYZET:
Az APP összes funkciója nem érhető el a légkondicionálón. 
Például: ECO, Turbo, Bal és jobb lengés, Fel és Le lengés 
funkció, kérjük, olvassa el a felhasználói kézikönyvet 
további információkért

8. KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK

Beleértve: Időzítő be, Időzítő ki, 8°C-os fűtés, alvás, 
Ellenőrzés.

MEGJEGYZÉS: Ha a légkondicionáló nem támogatja a 
fenti funkciót, akkor a funkció el lesz rejtve a funkciók 
listájából.

Timer on/Timer off
A felhasználó hetente ütemezheti, hogy bekapcsolja vagy 
kikapcsolja az AC-t egy adott időben. A felhasználó 
választhatja a körforgást is, hogy az AC minden héten 
ütemezett ellenőrzés alatt álljon.
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8 ° C FŰTÉS
A felhasználó egy kattintással jóváhagyhatja, hogy az AC 8°C Fagymentesítő fűtés üzemmódban 
működjön. Ha a helységet nem használják, ez a funkció megvédi a helységet a fagykárosodástól.
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8°C HEAT
User can let the AC run under 8 C Heat by one-click. When people go outisde, this function can 
protect your furniture from frost damage.

H
U

44



 kaisai.hu


