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MAGYAR

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

LÉGKONDICIONÁLÓ

Kérjük, a termék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt a szerelési
útmutatót
A telepítést a helyi/országos vezetékezési előírások betartásával, kizárólag
megfelelő képesítéssel rendelkező személyek végezhetik.
Miután gondosan elolvasta, őrizze meg ezt a felhasználói útmutatót, hogy később
is beletekinthessen.
Mennyezetre függesztett és padlón álló légkondicionáló
Az eredeti utasítás fordítása

www.lg.com

12,MFL67855508,헝가리 2017. 6. 30. 오후 6:59 페이지 2

ENERGIA-TAKARÉKOSSÁGI JAVASLATOK

2

ENERGIA-TAKARÉKOSSÁGI JAVASLATOK
MAGYAR

A következő tanácsok segítenek a légkondicionáló használatával járó energia-felhasználás csökkentésében. A következő tanácsok alkalmazásával hatékonyabbá válhat a légkondicionáló használata:
•
•
•
•

A belső teret ne hűtse le túlságosan. Ez káros lehet az egészségre és több áramot fogyaszt.
A légkondicionáló üzemeltetése közben árnyékolóval vagy függönnyel takarja el a napfényt.
A légkondicionáló üzemeltetése közben tartsa zárva az ajtókat és ablakokat.
A levegőáramlást vízszintesen vagy függőlegesen úgy állítsa be, hogy a levegő keringjen a helyiségben.
• Gyorsítsa fel a ventilátort, hogy a beltéri levegő gyorsan, rövid idő alatt lehűljön vagy felmelegedjen.
• Rendszeresen nyissa ki az ablakot és szellőztessen, mert a légkondicionálót több órán keresztül
üzemeltetve a belső levegő elhasználódhat.
• Kéthetente tisztítsa meg a levegőszűrőt. A levegőszűrőn felhalmozódott por és szennyeződés gátolhatja a levegő áramlását és gyengítheti a hűtési/páramentesítési funkciókat.

Feljegyzések
Kapcsolja hozzá ehhez a laphoz az átvételi elismervényt, hogy kéznél legyen, ha igazolni kell a vásárlás időpontját, vagy ha jótállási problémák merülnének fel. Írja be ide a típusszámot és a gyári
számot:
Típusszám:
Gyári szám:
Ezeket a számokat az egyes készülékek oldalán lévő címkén találja meg.
A kereskedő neve:
A vásárlás dátuma:

12,MFL67855508,헝가리 2017. 6. 30. 오후 6:59 페이지 3

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

3

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A veszélyes helyzetek megelőzése és a készülék legjobb teljesítménye érdekében tartsa be az összes következő előírást.
! FIGYELEM
Az előírások figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést vagy halált
okozhat.
! VIGYÁZAT
Az utasítások figyelmen kívül hagyása kisebb sérülést okozhat.
! FIGYELEM
• A nem szakember által végzett felszerelés vagy javítás veszélyes lehet Önre és másokra nézve.
• A kézikönyv szakemberek számára készült, akik tisztában
vannak a biztonsági eljárásokkal, valamint rendelkeznek a
szükséges szerszámokkal és vizsgálóeszközökkel.
• A kézikönyv biztonsági figyelmeztetéseinek figyelmen kívül hagyása személyi sérülést és/vagy halált okozhat, a készülék
meghibásodhat vagy megrongálódhat.
Felszerelés
• Ne használjon sérült vagy meglazult hálózati csatlakozót, hálózati aljzatot vagy hálózati kábelt.
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
• Az elektromos szerelési munkákat a márkakereskedővel,
szakképzett villanyszerelővel vagy egy hivatalos szervizközponttal végeztesse el.
- Ön sohase szerelje szét vagy javítsa a készüléket. Fennáll a
tűz vagy az áramütés veszélye.

MAGYAR

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT OLVASSON EL MINDEN
ELŐÍRÁST.
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MAGYAR

• Mindig földelje a készüléket.
- Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
• Biztonságosan szerelje fel a vezérlődoboz paneljét és fedelét.
- Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
• Mindig külön áramkört és kismegszakítót használjon.
- A helytelen kábelezés vagy felszerelés tüzet vagy áramütést
okozhat.
• Megfelelően méretezett biztosítót vagy kismegszakítót használjon.
- Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
• A hálózati kábelt ne alakítsa át és ne toldja meg.
- Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
• Ne járassa hosszabb ideig a készüléket, ha nagyon nagy a levegő páratartalma és egy ajtó vagy ablak nyitva maradt.
- A nedvesség kondenzálódhat és benedvesítheti vagy károsíthatja a bútorokat.
• Legyen óvatos a készülék kicsomagolása és felszerelése
során.
- Az éles peremek sérülést okozhatnak. Fokozottan ügyeljen a
burkolat éleire, a kondenzátor és a párologtató ventilátorszárnyaira.
• A felszereléshez mindig forduljon a márkakereskedőhöz vagy
egy hivatalos szervizközponthoz.
- Fennáll a tűz, áramütés, robbanás vagy sérülés veszélye.
• A készüléket ne szerelje hibás állványra.
- Ez személyi sérülést és anyagi kárt okozhat, vagy a készülék
deformálódhat.
• Ügyeljen arra, hogy a felszerelési hely állapota az idő során
ne romoljon.
- Ha a tartó összeomlik, a készülék vele együtt leeshet és
anyagi kárt, személyi sérülést okozhat, illetve a készülék
megsérülhet.
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! VIGYÁZAT
Felszerelés
• A készülék felszerelése vagy javítása után mindig ellenőrizze
a gázszivárgást (hűtőközeg).
- Ha nem elegendő a hűtőközeg mennyisége, a készülék meghibásodhat.
• A kondenzvíz megfelelő elvezetéséhez szerelje fel a leeresztő
tömlőt.
- Rossz csatlakozás vízszivárgást okozhat.
• A készüléket vízszintezve kell felszerelni.
- A rezgés vagy vízszivárgás megelőzése érdekében.
• A készüléket ne szerelje fel olyan helyen, ahol a kültéri egység
zaja vagy az általa termelt hő zavarhatja a szomszédságot,
vagy kárt okozhat.
- Ez gondot jelenthet a szomszédságnak.
• A készüléket két vagy több személynek kell felemelnie és szállítania.
- El kell kerülni a személyi sérülést.
• Ne szerelje a készüléket olyan helyre, ahol az közvetlenül ki van
téve tengeri szélnek (sós permetnek).
- Ez a termék korrózióját okozhatja. A korrózió, különösen kondenzátoron és a párologtató felületeken hibás vagy nem hatékony működést eredményezhet.

MAGYAR

Üzemeltetés
• Ne tároljon vagy használjon éghető gázt vagy éghető anyagokat a készülék közelében.
- Fennáll a tűz vagy a készülék károsodásának veszélye.
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FELSZERELÉSI HELYEK
Beltéri egység

Több mint
20cm
Több mint
20cm

R

Több mint eye-level

(Mennyezetre szerelés)
Több mint
20cm

R

Több mint
20cm

(padlóra/falra szerelés)
Több mint 20cm
Több mint 20cm

Több mint 5cm
Több mint 20cm

Több mint 5cm

Több mint 20cm

MAGYAR

Átalakítható típus
- A készülék közelében ne legyen hőforrás
vagy gőz.
- Válasszon olyan helyet, ahol nincs akadály a
készülék előtt.
- Ügyeljen arra, hogy a kondenzvizet
kényelmesen el lehessen vezetni.
- Ne szerelje fel ajtó közelében.
- A készülék jobb (vagy bal) oldalán biztosítson több mint 20 cm szabad helyet.
- A fal szükségtelen rongálásának
megelőzésére a megfelelő műszerrel keresse meg a tartóoszlopokat.
- A készülék közelében ne legyen hőforrás
vagy gőz.
- A levegőáramlás útjában ne legyen akadály.
- A levegőkeringésnek jónak kell lennie.
- Olyan helyen legyen, ahol a cseppvíz
elvezetést könnyen meg lehet oldani.
- Olyan helyen legyen, ahol megoldható a zaj
elleni védelem.
- Ne szerelje fel az ajtó közelében.
- Biztosítsa a nyilakkal jelölt távolságokat a
faltól, mennyezettől vagy más akadályoktól.
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A BELTÉRI KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSE
Légkondicionáló

MAGYAR
Tartson elegendő
távolságot

Főzőfelület

! VIGYÁZAT
• Szintező használatával vízszintesen szerelje fel az egységet.
• A szerelés közben ügyeljen arra, hogy az
elektromos kábelek ne sérüljenek meg.
• Válassza ki és jelölje meg a rögzítőcsavarok és a csövezés nyílásának
helyét.
• Az cseppvízcső irányának
meghatározása után a rögzítőcsavarok
helyét úgy döntse el, hogy a cseppvíz
vezeték megfelelően lejtsen.
• A falban készítse el a horgonycsavar furatát.

!

A füstelszívó fedél
szellőztető ventilátorát
megfelelő kapacitással
használja.

MEGJEGYZÉS

• A következő helyeken ne szerelje fel az
egységet.
1. Étteremben vagy konyhában, ahol nagy
mennyiségű olajos pára és liszt fordul
elő. Ezek a hőcserélő teljesítményének
csökkenését okozhatják, vízcsepegést
idézhetnek elő, vagy a leeresztő szivattyú meghibásodhat. Ilyen esetekben a
következőket tegye:
• Gondoskodjon arról, hogy a szellőztető
ventilátor minden káros gázt el tudjon
távolítani a helyről.
• A légkondicionálót olyan távol szerelje fel
a konyhától, hogy ne szívhassa be az
olajos gőzt.
2. Ne szerelje fel a készüléket olyan
helyen, ahol sütőolaj vagy fémpor van
jelen.
3. Ne szerelje fel olyan helyen, ahol
gyúlékony gáz van jelen.
4. Ne szerelje fel olyan helyen, ahol
kártékony gáz van jelen.
5. Ne szerelje fel nagyfrekvenciás generátor közelében.
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Átalakítható típus

2 Kapocs

! VIGYÁZAT
A csőnyílás kiütése után a biztonság kedvéért távolítsa el a sorját.

!

MEGJEGYZÉS

Ha a csövezést a hátsó falon vezeti át, az
oldalsó csőnyílás fedelét nem kell kivenni.

Elvezető tömlő csatlakoztatása
- A kívánt elvezetési oldalon vegye ki a gumidugót.
- Az ábra szerint az elvezető tömlőt illessze az
elvezető tálca fogantyújába és csatlakoztassa az elvezető csövet.

MAGYAR

Nyissa fel az előlapot
- Távolítsa el az öt csavart.
- A 3 jelzett helyen oldja ki a kapcsokat.
- Húzza fel az előlapot.
Az oldalsó fedél és a csövek fedelének levétele
- A kívánt csatlakoztatási oldalon húzza fel és
távolítsa el az oldallemezt.
- Az oldalsó fedélből vegye ki a csőnyílás
takarólemezét.

9

1

3
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A szerelőlemez felszerelése (falra
szerelés)
MAGYAR

A tartó falnak elég erősnek és szilárdnak kell
lennie ahhoz, hogy megvédje a készüléket a
vibrációtól.
- „A” típusú csavarokkal erősítse a falra a szerelőlemezt. Betonfal esetén használjon horgonycsavarokat.
• A szerelőlemezt vízszintező használatával
vízszintesen erősítse a falra.
- Mérje meg a falat és jelölje meg a középvonalat. A szerelőlemez elhelyezésekor vegye figyelembe, hogy a kábelezés általában a
falon keresztül jut a hálózati csatlakozóhoz.
A csövezés faláttörésének fúrását biztonságos módon kell végezni.

A horgonycsavar és anya felszerelése (mennyezetre szerelés)
- Készítsen elő 4 függesztő csavart. (Minden
csavar azonos hosszúságú legyen.)
- Mérje ki és jelölje meg a függesztőcsavarok
és a csövezés nyílásának helyét.
- A mennyezetben készítse el a horgonycsavar furatát.
- Csavarozza az anyákat és alátétet a
csavarokra és rögzítse a csavarokat a mennyezetbe.
- A függesztőcsavarokat erősen rögzítse a
horgonyhoz.
- A függesztőket rögzítse a függesztőcsavarokra (durván állítsa be a szintet) az
anyákkal, alátétekkel és rugós alátétekkel.
- A függesztőcsavarok állításával és vízmérték
használatával állítsa be a jobb-bal és elölhátul irányú szinteket.
- A függesztőcsavarok állításával és vízmérték
használatával állítsa be a fel-le irányú szintet. Ekkor a készülék lefelé dől és a
vízelvezetés megfelelő.

! VIGYÁZAT
Jól húzza meg a csavart és az anyát,
hogy a készülék ne eshessen le.

Szerelőlemez

“A” típusú csavar

70

Szerelőlemez

120
Ø70mm
Bal oldali több mint 200
hátsó csövezés
Padló

70

Ø70mm
Jobb oldali
hátsó csövezés

Horgonyanya
Mennyezet
Anya
Mennyezet Alátét
235
820
Függesztő
-csavarok
Függesztő
-csavarok 40
Függesztő
50
-csavar
Függesztő
100
-csavar
Csövezés
Csövezés
nyílásának
nyílása
segédvonala
(Ø45)
(Ø45)

Függesztő
-csavarok
Rugós alátét Függesztő
Anya
-csavarok
Akasztó
Rugós alátét
Max.
Akasztó
12mm Alátét
Alátét
Függesztőcsavar
(W 3/8 vagy M10)
Anyacsavar
(W 3/8 vagy M10)
Rugós alátét
(M10)

M10 lapos alátét
(tartozék)

M10 lapos alátét
(tartozék)
Anyacsavar
(W 3/8 vagy M10)
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! VIGYÁZAT
Tájékoztató a helyes csövezéshez. Kövesse az alábbi utasításokat.

Bal oldali csövezés. Kövesse az alábbi
utasításokat.
- Nyomja meg a kapocs felső részét. (Ⓐ)
- Lassan lefelé fejtse ki a csövezést. (Ⓑ)
- A csövezést hajlítsa a váz bal oldala felé.

Rossz megoldás
A jobbról balra hajlítás megrongálhatja a
csövezést.

MAGYAR

Jó megoldás
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Cseppvíz elvezetés tesztje

- A kondenzvíz megfelelő elfolyása érdekében
az cseppvízcsőnek megfelelően lejtenie kell.

A cseppvíz szivattyú működésének
teszteléséhez a következő eljárást kell
használni:

MAGYAR

Cseppvíz csövezés

Lejtés

- Az cseppvíz csövezést ne a következőkhöz
hasonlóan készítse el.

A cseppvíz cső
ne haladjon felfelé

Vízszi
-várgás

Vízszi
-várgás

Elvezető cső
vízbe merült vége
Vízszi
-várgás

Felgyűlt víz
Levegő

Hullám

50 mm-nél
kisebb rés

Csatorna

- Az elvezetőcsövezést hőszigetelni kell.
Hőszigetelő anyag: 8 mm-nél vastagabb
polietilénhab.

- A légterelőt kézzel lehet fel-le állítani.
- Kanna használatával öntsön egy pohár vizet
a párologtatóra.
- A víznek szivárgás nélkül végig kell folynia a
beltéri egység cseppvíz vezetékén, majd ki
kell folynia az elvezető csövön.

12,MFL67855508,헝가리 2017. 6. 30. 오후 6:59 페이지 13

A BELTÉRI KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSE 13

A kábelezés csatlakoztatása

Használja a hűtőcsövezés hőszigetelő
anyagát, amelynek kiváló hőállósága van
(120 °C felett).
Óvintézkedések erősen párás környezetben:
A légkondicionálót a „KS standard feltételek
párával” előírásai szerint tesztelték és hibátlannak találták. Ha azonban hosszú ideig
erősen párás környezetben működik (harmatpont: nagyobb, mint 23 °C), pára csapódhat le
rajta, ami csepegést okozhat. Ilyen esetben a
következő eljárással növelje a szigetelőanyag
mennyiségét:

A kültéri egység bekötésének megfelelően
egyenként csatlakoztassa a vezetékeket a
vezérlőkártya csatlakozóihoz.
1(L) 2(N)

3

1(L) 2(N)

3

Rögzítő szalag
(tartozék)

Beltéri
egység

Hűtőcsövezés

Hőszigetelés
(tartozék)

! VIGYÁZAT
- A szükséges hőszigetelő anyag...Adiabatikus
üveggyapot, 10 – 20 mm vastag.
- Ragasszon üveggyapotot minden légkondicionálóra, amely a mennyezeten működik.

• A beltéri és kültéri egységet összekötő
kábelnek teljesítenie kell következő
előírásokat (gumiszigetelés, HAR- vagy
SAA- tanúsított H05RN-F típus).

GN

NORMÁL
KERESZTMETSZET
0,75 mm2

/Y

L
20

mm

• Ha a hálózati kábel megsérül, akkor azt
csak a gyártótól vagy a hivatalos szakszerviztől beszerezhető speciális kábellel
vagy szerelvénnyel szabad kicserélni.

MAGYAR

Hőszigetelés
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14 A BELTÉRI KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSE

A hálózati kábelezés biztonsági előírásai
A hálózati csatlakozóblokkra csatlakoztatáshoz használjon hengeres sajtolható kábelvégeket.

MAGYAR

Hengeres sajtolható kábelvég

Hálózati kábel

Ha ilyen nincs, tartsa be a következő előírásokat.
- A hálózati csatlakozóblokkra ne csatlakoztasson eltérő átmérőjű kábelvégeket.
(A hálózati kábelezés meglazulása rendellenes melegedést okozhat.)
- Azonos vastagságú kábelvégek csatlakoztatását a következő ábra szerint végezze.
Mindkét oldalra azonos
vastagságú vezetéket
csatlakoztasson.

Két vezetéket ne
csatlakoztasson egy
oldalra.

Két vezetéket ne
csatlakoztasson egy
oldalra.

- A kábelezéshez használja a megadott hálózati kábelt és szilárdan csatlakoztassa, majd gondoskodjon arról, hogy a csatlakozóblokkot ne érhesse külső nyomás.
- A csatlakozóblokk csavarjainak meghúzásához a megfelelő csavarhúzót használja. A kelleténél
kisebb fejű csavarhúzó megrongálhatja a csavarfejet és lehetetlenné teheti a megfelelő
meghúzást.
- A csatlakozóblokk túlhúzás esetén eltörhet.
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TESZTÜZEM
A TESZTÜZEM ÓVINTÉZKEDÉSEI

! VIGYÁZAT
• A tesztüzemet hűtés üzemmódban kell
végezni, még fűtési szezonban is. Ha
először fűtés üzemmódot használ, a
kompresszor meghibásodhat. Ezért erre
ügyelni kell.
• A tesztüzemnek legalább 5 percig
hibamentesen kell lefolynia.
(A tesztüzem 18 perc múlva
automatikusan kikapcsolódik.)

- A tesztüzem bármelyik gomb megnyomásával leáll.

A tápellátás csatlakoztatása
Megfelelően csatlakoztassa a hálózati kábelt a
független tápellátásra.
- Kismegszakító szükséges.
Tizenöt percig vagy tovább működtesse a
készüléket.

A teljesítmény kiértékelése
Mérje meg a bemeneti és a kimeneti levegő
hőmérsékletét.
Ellenőrizze, hogy a bemeneti és kimeneti levegő hőmérséklete közti különbség nagyobb
mint 8 °C (hűtés) vagy fordítva (fűtés).

A telepítés befejezése után ellenőrizze a következőket
A munka befejezése után jegyezze fel a
tesztüzem során mért adatokat és tárolja el.
A mérendő értékek a szobahőmérséklet, a
kültéri hőmérséklet, a beszívott levegő
hőmérséklete, a kimeneti levegő hőmérséklete, sebessége, mennyisége, a feszültség, az
áram, rezgés és zaj, üzemi nyomás, csövek
hőmérséklete, kompresszor nyomása.
A működéssel és megjelenéssel kapcsolatban
ellenőrizze a következőket.
- Jó a levegőkeringés?
- Az elvezetés akadálytalan?
- A hőszigetelés teljes
(hűtő- és elvezető csövezés)?
- Szivárog valahol a hűtőfolyadék?
- A távvezérlő kapcsolója működik?
- Van hibás kábelezés?
- Van a csatlakozósávokon meglazult csavar ?
M4......118N.cm{12kgf.cm}
M5......196N.cm{20kgf.cm}

Hőmérő

MAGYAR

- A tápfeszültségnek a névleges érték minimum 90%-ának kell lennie.
Egyébként a készüléket nem szabad
használni.

M6......245N.cm{25kgf.cm}
M8......588N.cm{60kgf.cm}
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16 TESZTÜZEM

! VIGYÁZAT
MAGYAR

A fenti feltételek teljesítése után a
következőképpen készítse elő a kábelezést:
• A légkondicionálót mindig külön, saját
hálózati áramkörről táplálja. Az elektromos kábelezés áramköri rajzát lásd a
vezérlődoboz fedelének belsején található címkén.
• A tápellátás és az egység közé iktasson
be kismegszakítót.
• Az elektromos szerelvénydobozban a
kábeleket rögzítő csavarok az egység
szállítása közben keletkező rezgés
hatására meglazulhatnak. Ellenőrizze,
hogy ezek szorosan meg legyenek
húzva. (Ha meglazultak, a kábelek
kiéghetnek.)
• A hálózati tápfeszültség adatai.
• Ellenőrizze, hogy a tápellátás terhelhetősége megfelelő-e.
• Győződjön meg arról, hogy az indítófeszültség a típustáblán feltüntetett
névleges feszültség legalább 90%-a.
• Ellenőrizze, hogy a kábelvastagság
megfelel a tápellátási előírásban
megadott értékeknek. (Különösen ügyeljen a kábelhossz és –vastagság összefüggésére.)
• Nedves vagy párás helyen mindig alkalmazzon ÉV-relét.
• A feszültségcsökkenés a következő hibákat okozhatja.
- A mágneskapcsoló rezgése, érintkezőinek megrongálódása, biztosító
leoldása, a túlterhelésvédelmi eszköz
működésének zavara.
- A kompresszor nem kap megfelelő indítóteljesítményt.
• Ha az alábbiak szerint kazetta-típusú és
más típusú beltéri egységek kombinációját alkalmazza, akkor csak egy, a
beltéri egységben található távvezérlőt
használjon.

ÁTADÁS
A kezelési kézikönyv használatával tanítsa
meg a felhasználónak az üzemeltetési és karbantartási eljárásokat (levegőszűrő tisztítása,
hőmérséklet szabályozása stb.).
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ÜZEMBE HELYEZÉSI ELŐÍRÁSOK
Telepítési beállítás – a telepítési beállítások megnyitása

1. A FAN SPEED gombot nyomva tartva
nyomja meg a RESET gombot.
2. A TEMPERATURE SETTING gombbal
állítsa be a funkció kódját és a kívánt
értéket (lásd a beállítási
kódtáblázatot).
3. Nyomja meg egyszer az ON/OFF
gombot a beltéri egység felé.
4. A távvezérlőt állítsa vissza a normál
üzemmódra.

Lásd a beállítási kódtáblázatot a
következő oldalon.
°C/°F (5 s)

TIME (3 s)

MAGYAR

! VIGYÁZAT
A telepítési beállítás a távvezérlő funkcióinak részletes beállítása.
Ha ezek a beállítások helytelenek, a készülék meghibásodhat, személyi sérülés vagy anyagi
kár keletkezhet. A beállításokat szakképzett szerelőnek kel elvégeznie, ezek felhasználó
általi módosításáért kizárólag a felhasználó a felelős.
Ilyenkor ingyenes szerviz nem vehető igénybe.

12,MFL67855508,헝가리 2017. 6. 30. 오후 6:59 페이지 18

18 ÜZEMBE HELYEZÉSI ELŐÍRÁSOK

Telepítési beállítás – beállítási kódtáblázat
Beállítási kódtáblázat
MAGYAR

Szám

Funkció

Funkciókód

0

Mód
felülírása

0

Beállítási érték
0 : Beállítás masterként
1 : Beállítás slave-ként
1 : Standard

1

Mennyezet
magasságán
ak
kiválasztása

1

2 : Alacsony
3 : Magas
4 : Szuper magas
0 : Beállítás masterként

Csoportvezérl
és

2

1 : Beállítás slave-ként
2 : Master / slave ellenőrzése

2
3 : Segédfűtés beállítása
Segédfűtés

2

4 : Segédfűtés kikapcsolása
5 : Segédfűtés szerelésének ellenőrzése

Távvezérlő LCD-je

00
01
11
12
13
14
20
21
22
23
24
25

Mód felülírása
Ez a funkció csak a nem automatikus átkapcsolású H/P típus esetén használható.

Mennyezet magasságának kiválasztása
A vezetékes távvezérlőre csatlakozó beltéri egység a távvezérlő beállítása szerint működik.

Csoportvezérlés
A funkció csak a csoportvezérlésre vonatkozik. Kérjük, nem csoportvezérlés esetén ne
állítsa be ezt a funkciót.
A csoportvezérlés beállítása után kapcsolja ki a tápfeszültséget, majd 1 perc múlva
kapcsolja vissza.

Segédfűtés
Ez csak azokra a típusokra érvényes, amelyeken be van kapcsolva a segédfűtés funkció.
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Telepítési beállítás - központi vezérlő címének beállítása
1. Egyidejűleg nyomja meg a MODE és a

2. A hőmérséklet-beállító gombbal állítsa be a
beltéri egység címét.
• A beállítási tartomány: 00 ~ FF

3. A cím beállítása után nyomja meg egyszer
az ON/OFF gombot a beltéri egység felé.

4. A beltéri egység a beállított címet mutatja,
ami azt jelenti, hogy a címbeállítás
befejeződött.
• A cím kijelzésének ideje és módja a beltéri
egység típusától függ.

°C/°F (5 s)

5. A távvezérlőt állítsa vissza a normál
üzemmódra.

TIME (3 s)

Telepítési beállítás - központi vezérlő címének ellenőrzése
1. Egyidejűleg nyomja meg a PLASMA és a RESET gombot.
2. Nyomja meg egyszer az ON/OFF gombot a beltéri egység felé, ezután a beltéri egység
kijelzője a beállított címet mutatja.
• A cím kijelzésének ideje és módja a beltéri egység típusától függ.

3. A távvezérlőt állítsa vissza a normál üzemmódra.

MAGYAR

RESET gombot.
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MAGYAR
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