
TISZTELT ÜGyFELÜNK

ELEKTROMOS KAPCSOLÁSI RAJZ

Gratulálunk a mobil légkondicionáló megvásárlásához. Kérjük, szánjon időt ezen 
használati útmutató elolvasására. Tartsa biztonságos helyen a jövőbeni felhasználás 
érdekében, és mellékelje a készülékhez, amikor továbbadja azt.
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Légkondicionáló

1 Vezérlőpult
2 Vezetőrács
3 Mozgó rács
4 Görgő
5 Szűrőfedél
6 Légbemenet
7 Rögzítőkapocs
8 Középső lefolyónyílás
9 A hőelvezető cső hornya
10 Tápkábel
11 Alsó lefolyónyílás
12 Távirányító
13 2x AAA 1,5 V elem
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ÁTTEKINTÉS

Az elemek behelyezése
Nyissa fel az elemtartót, helyez-
zen be AAA 1,5 V-os elemeket, 
és helyezze vissza a fedelet. Fi-
gyeljen oda az elemek polaritás 
jelzésére!
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Kétkarakteres, 
szegmentált kijelző 
(88) Száraz üzemmód 

jelzőfénye

Légfúvó üzemmód 
jelzőfénye

Hűtő üzemmód 
jelzőfénye+ / -

gombok

Ventilátor 
sebességének 
jelzőfényei Ventilátorsz

abályozó 
gomb

Alvó állapot 
gombja

Ki/bekapcsoló 
gomb

Üzemmódvál
asztó gomb

Használati útmutató - A vezérlőpult használata 

Megjegyzés:
● A hálózati áramforrásra történő csatlakoztatáskor a klímaberendezés

hangjelzést ad. Ezt követően a készülék a vezérlőpult segítségével irányítható.
● A készülék bekapcsolt állapotban (ON) minden gombnyomásra hangjelzést ad.

Ezzel párhuzamosan a megfelelő jelzőfény bekapcsol.
● Kikapcsolt állapotban a vezérlőpult kijelzője nem jelenít meg információt.

Bekapcsolt állapotban a vezérlőpult kijelzője hűtő üzemmódban a beállított
hőmérsékletet jeleníti meg, egyéb üzemmódokban pedig nem jelenít meg
információt.

A gomb segítségével ki-/bekapcsolhatja a légkondicionálót. 

Hűtő üzemmódban ezekkel a gombokkal szabályozható a hőmérséklet (1°C [°F]-
os lépcsőkben). A beállítható hőmérsékleti tartomány 16°C (61°F) ~ 30°C (86°F). 
Automata, szárító és légfúvó üzemmódban a gombok nem használhatók. 

Vezérlőpult megnevezése 

A vezérlőpult használata 

1 Ki/bekapcsoló
gomb 

2 + / - gombok
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290859
打字机文本

290859
打字机文本
Wifi gomb



 
A gomb segítségével ciklikusan válthat a kívánt üzemmódok között: 
HŰTŐ → SZÁRÍTÓ → LÉGFÚVÓ (üzemmód) 
HŰTŐ üzemmód: Aktív üzemmód esetén a hűtő üzemmód jelzőfénye 

világít. A kijelző a beállított hőmérsékletet mutatja. A beállítható 
hőmérséklet-tartomány 16~30°C. 

SZÁRÍTÓ üzemmód: Aktív üzemmód esetén a szárító üzemmód 
jelzőfénye világít. A kijelző nem jelenít meg információt. 

LÉGFÚVÓ üzemmód: Aktív üzemmód esetén a készülék kizárólag légfúvóként 
üzemel. Ilyenkor a légfúvó üzemmód jelzőfénye világít. A kijelző nem jelenít 
meg információt. 

 
A gomb segítségével ciklikusan szabályozható a ventilátor sebessége 
(alacsony fordulatszám → közepes fordulatszám → magas fordulatszám → 
automata üzemmód → alacsony fordulatszám). 

Nyomja meg az alvó üzemmód gombot az altatás beállításához. Hűtő üzemmód 
esetén, az alvó állapot bekapcsolásától számítva a beállított hőmérséklet 1 órán 
belül 1°C-kal, 2 órán belül 2°C-kal nő. A készülék a kikapcsolásig ezen a 
hőmérsékleten üzemel. Az alvó állapot funkció légfúvó és szárító üzemmódban 
nem elérhető. Az alvó állapot funkció bekapcsolásakor a jelzőfények mutatják a 
készülék üzemmódját. Egyéb információ nem jelenik meg. 

3 Üzemmódválasztó gomb

4 Ventilátorszabályoz gombja 

5  

6 Alvó üzemmód
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290859
打字机文本

290859
打字机文本

290859
打字机文本

290859
打字机文本

290859
打字机文本
Wifi

290859
打字机文本

290859
打字机文本
A készülék bekapcsolása után nyomja meg a WIFI gombot a WIFI funkció be- vagy kikapcsolásához. A WIFI funkció visszaállításához nyomja meg és tartsa nyomva a gombot 10 másodpercig.



A távirányító gombjai 

 ON/OFF (ki/bekapcsoló) gomb 

 MODE (üzemmódválasztó) gomb 

 +/- gomb 

 FAN (ventilátor szabályozó) gomb

X-FAN gomb

 SLEEP (altató) gomb 

 TIMER (időzítő) gomb 

A kijelző ikonjainak ismertetése 

Hűtő üzemmód 
Szárító üzemmód 
Légfúvó 
üzemmód 

Bekapcsolás 
időzítése 

Kikapcsolás 
időzítése 

Jeltovábbítás 

X-fan üzemmód
Alvó állapot 
Billentyűzár 
Fordulatszám 

Beállított  
hőmérsékletet Beállított idő 
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A távirányító gombjainak ismertetése 

Megjegyzés: 

● A távirányító általános felhasználásra készült, képes a multifunkciós
klímaberendezések kezelésére. Ha egy olyan funkciót próbál vele aktiválni,
amely az Ön készülékén nem elérhető, az továbbra is az addig beállított
üzemmódban folytatja a működést.

● A hálózati áramforrásra csatlakoztatáskor a klímaberendezés hangjelzést ad.
Állapotjelző - „ ". A bekapcsolt állapotot mutatja (vörös jelzőfény). Ezt követően
a készülék a távirányító segítségével vezérelhető.

 Bekapcsolt állapotban, a távirányító gombjainak megnyomásakor a kijelző „ " 
szimbóluma felvillan, a készülék pedig hangjelzést ad, ezzel jelezve hogy
fogadta az adott utasítás jelét.

● Kikapcsolt állapotban a kijelzőn a hőmérséklet és az óra ikonja látható (ha az
időzítés [be/ki] és a világítás funkciók aktívak, a kijelző ezek ikonjait is
megjeleníti). Bekapcsolt állapotban a kijelzőn az aktuális üzemmód és a
bekapcsolt funkciók ikonjai láthatók.

A gomb a készülék ki-/bekapcsolására szolgál. 

A gomb segítségével ciklikusan válthat a kívánt üzemmódok között (a kijelzőn 
a megfelelő üzemmód mellett egy nyíl „ " jelenik meg): 

● A hűtő üzemmód kiválasztásakor a készülék hűteni kezd. A hőmérséklet
beállításához használja a + és - gombokat. A ventilátor sebességének
beállításához használja a FAN gombot.

● A szárító üzemmód kiválasztásakor a készülék szárító üzemmódba kapcsol
(alacsony ventilátor-sebesség). Szárító üzemmódban a ventilátor sebessége
nem szabályozható.

● A légfúvó üzemmód kiválasztásakor a készülék légfúvó üzemmódba
kapcsol. A ventilátor sebességének beállításához használja a FAN
gombot.

1 Ki/bekapcsoló
gomb 

MODE 
(üzemmódválas
ztó) gomb

2 
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● A + / - gombok segítségével 1°F(°C)-kal növelheti vagy csökkentheti a beállított
hőmérsékletet. A + / - gombok 2 másodpercen keresztül történő lenyomva
tartása felgyorsítja a hőmérséklet értékének változását. A kívánt hőmérséklet
elérésekor engedje fel a gombot.

● Az időzítés (be/ki) idejének beállításához használja a + / - gombokat.
(További információért lásd az IDŐZÍTŐ gomb c. bekezdést).

A gomb segítségével ciklikusan változtathatja a ventilátor sebességét: 
AUTO, 1. FOKOZAT ( ), 2. FOKOZAT ( ), 3. FOKOZAT ( ). 

Megjegyzés: 
● Az automata beállítás használata esetén a készülék a beltéri hőmérséklet

alapján szabályozza a ventilátor sebességét.
● Szárító üzemmódban a ventilátor sebessége nem szabályozható.

Használja a gombot az X-fan funkció bekapcsolásához hűtő és szárító 
üzemmódban. A gomb ismételt megnyomásával a funkció kikapcsol. 

Megjegyzés: 
● Bekapcsolt X-fan funkció esetén a készülék kikapcsolásakor a beltéri

ventilátor egy ideig még alacsony sebességgel üzemel, hogy a légcsatorna
belsejében lecsapódott vizet kiszárítsa.

● A funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét az X-FAN gombot. Ilyenkor a
készülék kikapcsolásával a beltéri ventilátor azonnal leáll.

 
Használja a gombot az alvó állapot funkció bekapcsolásához hűtő
üzemmódban. A gomb ismételt megnyomásával a funkció kikapcsol. A 
funkció légfúvó üzemmódban nem elérhető. 

 
● Bekapcsolt készüléknél nyomja meg a gombot a kikapcsolás időzítésének

beállításához. A kijelzőn ekkor a T-OFF és a H ikon villogni kezd. 5 

+ / - gombok3 

FAN (ventilátor 
szabályozó) 
gomb

4 

X-FAN gomb5 

SLEEP (alvó
állapot) gomb

6 

TIMER (időzítő) 
gomb

7 
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másodpercen belül nyomja meg a + vagy a - gombot az időzítő 
beállításához. A +/- gombok megnyomásával 0,5 órás léptékben 
szabályozhatja a beállított időt. A gombok 2 másodpercen keresztül történő 
lenyomva tartása felgyorsítja az érték változását. A kívánt idő elérésekor 
engedje fel a gombot. A beállítás elfogadásához nyomja meg a TIMER 
(időzítő) gombot. A T-OFF és a H ikon abbahagyja a villogást. 

● Kikapcsolt készüléknél nyomja meg a gombot a bekapcsolás időzítésének
beállításához. A kijelzőn ekkor a T-ON és a H ikon villogni kezd. 5
másodpercen belül nyomja meg a + vagy a - gombot az időzítő
beállításához. A +/- gombok megnyomásával 0,5 órás léptékben
szabályozhatja a beállított időt. A gombok 2 másodpercen keresztül
történő lenyomva tartása felgyorsítja az érték változását. A kívánt idő
elérésekor engedje fel a gombot. A beállítás elfogadásához nyomja meg a
TIMER (időzítő) gombot. A T-ON és a H ikon abbahagyja a villogást.

● Időzítés visszavonása: Bekapcsolt időzítő esetén a TIMER (időzítő) gomb
egyszeri megnyomásával ellenőrizheti a hátralévő időt. A funkció
kikapcsolásához nyomja meg újra a TIMER (időzítő) gombot 5
másodpercen belül.

Megjegyzés: 
● Beállítható időtartam: 0,5-24 h
● Ha két utasítás között több, mint 5 másodperc telik el, a távirányító kilép

a beállítási állapotból.

A kombinált gombnyomás funkcióinak 
ismertetése 

A gyerekzár ki-/bekapcsolásához nyomja le egyszerre a + és a - gombokat. A 
funkció bekapcsolásakor a távirányító kijelzőjén a LOCK (zár) felirat világítani 
kezd. A távirányító gombjainak lenyomása ilyenkor nem küld jelet a készüléknek. 

Kikapcsolt állapotban nyomja meg egyszerre a - és a MODE gombokat a 
beállított mértékegység átváltásához (°C vagy °F). 

Ki- vagy bekapcsolt állapotban tartsa nyomva egyszerre a + és FAN gombokat 3 
másodpercig a világítás ki-/bekapcsolásához. A lámpa állapota a bekapcsolást 
követően alapértelmezetté válik. 

Gyerekzár funkció 

Mértékegységrendszer beállítása 

Világítás funkció 
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Kezelési útmutató 

1. Az áramforrásra történő csatlakoztatást követően nyomja meg a távirányító
"ON/OFF" gombját a készülék ki-/bekapcsolásához.

2. Az üzemmód kiválasztásához nyomja meg a "MODE" gombot: HŰTŐ,
SZÁRÍTÓ, LÉGFÚVÓ (üzemmód).

3. A hőmérséklet beállításához használja a "+" és "-" gombokat. (Automata
üzemmódban a hőmérséklet nem szabályozható).

4. A ventilátor sebességének beállításához nyomja meg a "FAN" gombot:
automata, alacsony, közepes és gyors.

A távirányító elemeinek cseréje 

FIGYELEM 
● A használat során a távirányító jeladójával célozzon a készülék

vevőablakára.
● Ne tartsa a távirányítót 8 méternél távolabb a készüléktől. A két egység

között nem lehet akadály.
● A jelet a fénycsöves fényforrások és a vezeték nélküli telefonok

zavarhatják. Ilyen esetben tartsa közel a távirányítót a készülékhez.
● Az elemek cseréje esetén használjon megfelelő típusú elemet.
● Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót, kérjük, távolítsa el belőle

az elemeket.
● Ha a távirányító kijelzője villódzik vagy nem jelenít meg információt,

kérjük, cserélje ki az elemeket.

1. Nyomja le a távirányító hátlapját a „ ”
szmbólummal jelölt részen, majd csúsztassa le az
elemtartó rekesz fedelét a nyíllal jelölt irányban.

2. Cserélje ki a két 7. sz. (AAA 1.5V) elemet. Ügyeljen a
megfelelő polaritásra.

3. Helyezze vissza az elemtartó rekesz fedelét.

elem 

visszahelyezés 

eltávolítás 

elemtartó rekesz fedele 
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Külső burkolat és rács
Egy puha törlőruhával tisztítsa meg a külső bo-
rítást. Ha szükséges, az áttörléshez használjon 
semleges tisztítószert. Ne használjon illékony 
folyadékokat vagy súrolóporokat. Egy puha 
kefével tisztítsa meg a rácsot.

A szűrő tisztítása
Nyissa ki a fedelet, és távolítsa el a szűrőket.
Langyos vízzel és semleges tisztítószerrel tisztítsa 
meg a szűrőket. Újbóli behelyezés előtt hagyja 
alaposan kiszáradni a szűrőket. Az eldeformálódást 
elkerülendő ne tegye ki azokat hőhatásnak.

Az összegyűlt víz eltávolítása
Az alsó lefolyónyílás használatával  
(lásd a beszerelést):
• Vegye ki a lefolyócsövet a tartóból, és húzza

ki a dugaszt.
• Egy megfelelő edénybe eressze le az ösz-

szegyűlt vizet, helyezze vissza a dugaszt a
lefolyócsőbe, és rögzítse a csövet a tartóba.

• Várjon kb. 3 percet a készülék újraindítása
előtt.

A hőelvezető cső tisztítása
Nyomja hátra a rögzítőkapcsot, és húzza ki a c 
csatlakozót a horonyból. Távolítsa el a csövet, 
tisztítsa meg, és visszaszerelés előtt alaposan 
szárítsa meg.

Figyelmeztetés:
A légkondicionáló tisztítása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a 
tápkábelt. Áramütésveszély!

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Vigyázat: Ne döntse meg a készüléket, az 
mindig legyen vízszintesen.
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Probléma Lehetséges ok Megoldás
A készülék nem 
működik

Nincs áramellátás Ellenőrizze az áramellátást
Kilazult a dugasz Helyezze be megfelelően a dugaszt
A készülék leállítás után túl 
gyorsan lett újraindítva

Várjon 3 percet a készülék újraindítása 
előtt

Gyenge teljesít-
mény

Áramellátás túl gyenge Ellenőrizze az áramellátást
Koszos légszűrő Tisztítsa meg a légszűrőt
A beállított hőmérséklet nem 
megfelelő

Végezze el a hőmérséklet-beállítást

Ajtó vagy ablakok vannak nyitva Zárja be az ajtókat és ablakokat
A készülék nem 
vezérelhető a 
távirányítóval

Komoly interferencia (statikus 
nyomás, instabil feszültség)

Húzza ki a dugaszt, várjon 3 percet, 
csatlakoztassa újra, és indítsa újra a 
készüléket

Távirányító hatótávolságon kívül Ne lépje túl a 8 m-es vételi tartományt
Akadályokkal blokkolt Szüntesse meg a készülék és távirányító 

közötti akadályokat
Alacsony elem töltöttségi szint Ellenőrizze a távirányító elemeit, és cserél-

je ki, ha szükséges
Fluoreszcens lámpa van a 
szobában

Kapcsolja ki a fluoreszcens lámpát, majd 
próbálja újra
Próbálja meg közelebb vinni a távirányítót 
a készülékhez

Nincs légkimenet Blokkolt légbemenet és kimenet Távolítsa el az akadályokat
A készülék kiolvaszt (ellenőrizze 
a szűrő kihúzásával)

A készülék a kiolvasztás után folytatja a 
működést

A hőmérséklet nem 
módosítható

A kívánt hőmérséklet a beállítási 
tartományon kívül esik

Maradjon a következő tartományban:  
16° C - 30° C

A készülék automatikus üzem-
módban működik

Váltson üzemmódot

Rendellenes szag A szűrő koszos Tisztítsa meg a szűrőt
Rendellenes 
hangok

Rádió, vihar stb. okozta interfe-
rencia

Húzza ki a dugaszt, várjon 3 percet, 
csatlakoztassa újra, és indítsa újra a 
készüléket

„PAPA“ hang Súrlódó hang, amit a hőmérséklet-módosítás is okozhat
Vízfolyás hangja A hűtőközeg áramlásának hangja a készülékből normális

Ha a probléma továbbra is fennáll, kapcsolja ki a készüléket, azonnal válassza le a hálózatról, és 
lépjen kapcsolatba a szervizközponttal.

HIBAELHÁRÍTÁS
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Meghibásodás kódja Ok Megoldás
H8 A tartály tele van vízzel •	Távolítsa el a vizet.

•	Ha a hiba nem szűnik meg, fordul-
jon a szervizközponthoz

F1 Környezeti hőmérséklet érzékelő 
hiba

Forduljon a szervizközponthoz

F2 Párologtatási hőmérséklet 
érzékelő hiba

Forduljon a szervizközponthoz

F0 Hűtőközeg szivárog, rendszer 
blokkolva

•	Húzza ki a dugaszt, várjon
30 percet, csatlakoztassa újra, és
indítsa újra a készüléket

•	Ha a hiba nem szűnik meg, fordul-
jon a szervizközponthoz

H3 Túlterhelt kompresszor •	Ellenőrizze a környezeti hőmérséklet
és páratartalmat. A környezeti hőmér-
séklet nem haladhatja meg a 35° C-ot

•	Ellenőrizze, hogy a párologtatót
vagy a kondenzátor nem akadá-
lyozza semmi. Távolítsa el az aka-
dályokat, húzza ki a dugaszt, várjon
3 percet, csatlakoztassa újra, és
indítsa újra a készüléket

•	Ha a hiba nem szűnik meg, fordul-
jon a szervizközponthoz

E8 Túlterhelés meghibásodás

F4 Kültéri cső hőmérséklet érzékelő 
szakadt / rövidzárlatos

Forduljon a szervizközponthoz

Figyelmeztetés: 
Kapcsolja ki a légkondicionálót, azon-
nal válassza le a hálózatról, és lépjen 

kapcsolatba a szervizközponttal, ha a tápkábel 
túlmelegedett vagy megsérült, vagy vízszivárgás 
észlelhető. Ne próbálja saját maga megjavítani a 
készüléket! Áramütés és tűzveszélyes!

Használat után ellenőrizze: 
Húzza ki a hálózatból.
Tisztítsa meg a szűrőt és a külső borítást.
Eressze le a készülékben felgyülemlett vizet.
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SZERELÉSI BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

Telepítési hely
A légkondicionáló elhelyezésekor 
minden irányba tartson legalább 
30 cm távolságot a falaktól és 
akadályoktól.

• Tartsa távol az erős hőforrásoktól,
gőzöktől, gyúlékony, kénes vagy rob-
banásveszélyes gázoktól.

• Tartsa távol a magas frekvenciájú
eszközöktől (pl. hegesztőgép, orvosi
berendezés).

• Ne használja a készüléket vizes vagy
párás környezetben.

• Az akadályokat tartsa távol a légbe-
meneti és -kimeneti nyílásoktól.

• Ügyeljen rá, hogy a zaj és a kimenő
levegő ne zavarja a szomszédokat.

• Tartsa távol a fluoreszcens lámpáktól.
• Ne működtesse a készüléket a mo-

sókonyhában.

• A készülék üzembe helyezésekor
kövesse az érvényes elektromos
biztonsági szabályozást.

• Ha a tápkábel sérült, azt a gyártó,
a hivatalos szerviz vagy más ha-
sonló, megfelelő szakértelemmel
rendelkező szakember cserélheti ki.
Ne működtesse a készüléket sérült
tápkábellel.

• A készüléket mindig földelt fali csat-
lakozóba csatlakoztassa.

• Ügyeljen rá, hogy üzembe helyezés-
kor, tisztításkor és karbantartáskor
kapcsolja ki az áramellátást.

30 cm 30 cm

30 cm
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KIEGÉSZÍTŐK

A kábelakasztók felszerelése

Rögzítse a kábelakasztókat a csavarokkal a 
rögzítési pontokra, az 1. képen látható módon.
Tekerje a tápkábelt a kábelakasztók köré a  
2. képen látható módon.

A további kiegészítőket lásd az „Ablakpanelre szerelés“ részben

1

b

2

4
3

5
6

7
8

1 Szűrőfedél
2 Légbemenet
3 Középső lefolyónyílás
4 Rögzítőkapocs
5 Horony a hőelvezető csőnek
6 Rögzítőpontok a kábelrögzítő 

akasztókhoz
7 Lefolyócsőtartó rögzítési pont
8 Alsó lefolyónyílás

1 Csatlakoztassa egymáshoz az 
a, b és c részeket

2 2x kábelakasztó
3 3x csavar
4 
5 

Lefolyótömlő adapter
 Hőelvezető cső

a

1

2

3

4

c

2. 1. 

5
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A VÍZLEFOLyÓ FELSZERELÉSE
A lefolyó opciót az alsó lefolyónyílásnál használja

A csőtartó felszerelése

Húzza ki a gumidugaszt a lefolyónyílásból.
Nyomja a lefolyócsövet a lefolyónyílásra, amíg 
a nyílás nincs teljesen behelyezve a csőbe.

A csőkarikával rögzítse a lefolyócsövet a 
lefolyónyílásra.

A lefolyócső rögzítéséhez egy csavarral szerelje 
fel a lefolyócső tartóját a hátoldal jobb alsó 
részén található rögzítési ponthoz.

Helyezze a gumiütközőt a lefolyócsőbe, rögzít-
se a csőkarikával és rögzítse a lefolyócsövet a 
tartóhoz.

Az összegyűlt víz eltávolítása
Az alsó nyílásba való lefolyó használatával  
(lásd a beszerelést):
• Vegye ki a lefolyócsövet a tartóból, és húzza

ki a dugaszt.
• Egy megfelelő edénybe eressze le az ösz-

szegyűlt vizet, helyezze vissza a dugaszt a
lefolyócsőbe, és rögzítse a csövet a tartóba.

• Várjon kb. 3 percet a készülék újraindítása
előtt.

Vigyázat: Ne döntse meg a készüléket, mindig 
tartsa vízszintesen.
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A lefolyó opció használata a középső lefolyónyílásnál

Az óramutató járásával ellentétes irányába 
forgatva távolítsa el kupakot a lefolyónyílásról.

Húzza ki a gumiütközőt a leeresztő csőből.

Az óramutató járásával megegyező irányba 
tekeréssel csavarja a lefolyócső adaptert a 
nyíláshoz.

Nyomja rá a lefolyócsövet az adapterre, és 
rögzítse egy csőkarikával.

Az összegyűjtött víz automatikusan egy padló lefolyóba engedhető a középső lefolyónyíláson át 
egy 14 mm belső átmérőjű cső (nem mellékelt) csatlakoztatásával.

Figyelem:
Helyezze a légondicionálót egy vízszintes felületre, ügyeljen rá, hogy a cső eltömődésmentes 
legyen és lefelé nézzen. Máskülönben a nem megfelelően leeresztett víz a burkolatba kerülhet, és 
ez a készülék kikapcsolását okozhatja. Ha ez történne, ürítse ki a víztartályt, és ellenőrizze a cső 
beszerelését.
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A HŐELVEZETŐ CSŐ

A hőelvezető cső felszerelése

Üzembe helyezés

Összeszerelés:
4. Erősen összenyomva csatlakoztassa egymáshoz

az a és b részeket. Ügyeljen az a és b részek
csatlakoztatási pontjaira. Rögzítse a csatlakozást
a hőelvezető csőre az óramutató járásával meg-
egyező irányba történő óvatos elforgatással.

5. Rögzítse a c csatlakozást a hőelvezető cső
másik oldalára az óramutató járásával meg-
egyező irányba történő óvatos elforgatással.

6. Illessze be a c csatlakozót a „T0P“ oldallal
felfelé a horonyba, amíg a helyére nem
kattan.

1. 

3. 4. 

2. 

A hatékony hűtéshez a hőelvezető csőnek a lehető legrövidebbnek és tekeredésmentesnek kell 
lennie, hogy biztosítva legyen a megfelelő hőelvezetés.

max. 130 cm

min. 
40 cm

A hőelvezető cső hossza nem haladhatja meg az 1 m-t.
A készülék falra szerelésekor ügyeljen rá, hogy a kimeneti nyílás kb.  
40 mm és 130 mm közötti távolságba legyen a padlótól.
Ne hosszabbítsa meg további hőelvezető cső használatával.
Ne hajlítsa meg túlságosan, ez meghibásodáshoz vezethet.
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MŰKÖDÉSI TESZT

MŰSZAKI ADATOK
25726275
GPC07AM-K5NNA2C(WIFI)Model:

Nazivna napetost 220-240V~
Nazivna frekvenca 50Hz

Faze 1
Nazivna vhodna moč 820W  
Nivo zvočnega tlaka 52/50/48dB(A)
Max. dovoljeni tlak 3 Mpa

Območje temperature okolja za hlajenje 16°C - 35°C
Dimenzije (ŠxVxG) 304x805x358
Hladilno sredstvo R290

Polnitev hladilnega sredstv  a 0.18kg
Faze 1
Faze 1

4. Dugja be a készüléket egy fali aljzatba.
5. Nyomja meg az ON/OFF (BE/KI) gombot a

távirányítón a készülék bekapcsolásához.
6. Nyomja meg a MODE (ÜZEMMÓD) gombot, 

és válassza ki az AUTO (AUTOMATIKUS), 
COOL (HŰTÉS), DRY (SZÁRAZ) és FAN (VEN-
TILÁTOR) üzemmódokat, és ellenőrizze, 
hogy a készülék megfelelően működik-e.

Megjegyzés: Ha a környezeti hőmérséklet  
16° C alatti, a készülék nem működtethető 
hűtés üzemmódban.
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ABLAKBA SZERELÉS

Beszerelés legfelejbb 20,5“ (520 mm) magasságú felhúzható ablakba

Ablak panel szerelési tartozékok

Opcionális tartozék

1. Vágja a B szivacsot (ragasztós) megfelelő
hosszúságúra, és rögzítse az ablakszárnyra.

2. Távolítsa el a beállítópanelt (a) az ablak
panelről (b), és vágja az ablakpanelt az
ablakkal megegyező szélességűre.

3. Nyissa ki az ablakszárnyat, és helyezze az
ablakpanelt az ablakkeretre. Rögzítse az
ablakpanelt (b) az ablakkerethez a 2 csavar
segítségével.

4. Csúsztassa el a beállítópanelt, hogy illesz-
kedjen az ablakkeret magasságához.

5. Rögzítse az ablakpanelt az ablakkerethez a
3 csavar segítségével.

6. Helyezze a hőelvezető cső csatlakozóját az
ablakpanel nyílásába, és rögzítse.

1. 

3. 

B

1

5

2

6

3
4

2. 

a

b

b

5. 
a

6. 

4. a

1 Ablakkeret (3)
2 Ablakrögzítő
3 A szivacs
4 B szivacs (2)

Védőrács
Csavar (2)
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Beszerelés 378.4“ (950 mm) - 56.7“ (1440 mm) közötti belső szélességű csúsztatható 
ablakba

1. Rögzítse a hosszabbító panelt (c) a beállító-
panelhez a csavarokkal (d).

2. Nyissa ki az ablakszárnyat, és helyezze az
ablakpanelt (b) az ablakkeretre. Csúsztas-
sa el a beállítópanelt (a) és a hosszabbító
panelt (c), hogy illeszkedjen az ablakkeret
magasságához. Rögzítse az ablakpanelt az
ablakkerethez a 4 csavar segítségével.

3. Vágja a B szivacsot megfelelő hosszúságú-
ra, és rögzítse az ablakszárnyra.

4. Csukja rá erősen az ablakot az
ablakpanelre.

5. Vágja megfelelő hosszúságúra az A sziva-
csot, és tömítse el a belső ablakszárny bal
oldala és a külső ablakszárny közötti rést.

6. Rögzítse a belső ablakot az ablakkerettel és
a csavarral, hogy az vízszintesen ne legyen
csúsztatható.

7. Műanyag ablakkeret.

8. Fa ablakkeret.

1. 

c

a

b

3. 

5. 

7. 

B

6. 

4. 

8. 

2.
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