MAGYAR

RÖVIDÍTETT ÚTMUTATÓ

LÉGKONDICIONÁLÓ

Kérjük, a termék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt a felszerelési utasítást.
A szerelést a nemzeti kábelezési előírásoknak megfelelően csak erre felhatalmazott
szakember végezheti.
Miután gondosan elolvasta, tartsa meg ezt a felszerelési utasítást, hogy később is beletekinthessen.
VENTILÁTOR
Az eredeti utasítás fordítása
Ez a kézikönyv az eredeti kézikönyv egyszerűsített változata.
Az eredeti kézikönyvet letöltheti a www.lg.com weboldalról.
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FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSON EL MINDEN UTASÍTÁST.
A veszélyes helyzetek elkerülése és a termék megfelelő teljesítményének biztosítása érdekében mindig
tegyen eleget a következő előírásoknak
MAGYAR

! FIGYELEM!
Ez a jel halál vagy súlyos sérülés lehetőségére figyelmeztet.
! VIGYÁZAT!
Ez a jel sérülés vagy károsodás lehetőségére figyelmeztet.
! FIGYELEM!
Felszerelés
• Ne használjon hibás vagy alulméretezett kismegszakítót. A készüléket mindig külön erre a célra
szolgáló megszakító után kell szerelni.
- Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
• Az elektromos szerelési munkákat a márkakereskedővel, szakképzett villanyszerelővel vagy egy
hivatalos szervizközponttal végeztesse el.
- Sohase szerelje szét vagy javítsa a készüléket. Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
• 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 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 szerelje fel, le, vagy ne szerelje át önállóan a készüléket.
- Fennáll a tűz, áramütés, robbanás vagy sérülés veszélye.
• Legyen óvatos a termék kicsomagolása és felszerelése során.
- Az éles peremek sérülést okozhatnak.
• A felszereléshez mindig forduljon a márkakereskedőhöz vagy egy hivatalos szervizközponthoz.
- Fennáll a tűz, áramütés, robbanás vagy sérülés veszélye.
• Ne szerelje a terméket hibás állványra.
- Ez személyi sérülést és balesetet okozhat, vagy a készülék megrongálódhat.
• Ne üzemeltesse hosszabb ideig a készüléket, ha a levegő páratartalma magas és ajtó vagy
ablak nyitva van.
- A kicsapódó pára vagy cseppvíz benedvesítheti vagy károsíthatja a bútorokat.
• A felszerelt készülék áthelyezéséhez mindig forduljon a márkakereskedőhöz vagy egy hivatalos
szervizközponthoz.
- Fennáll a tűz, áramütés, robbanás vagy sérülés veszélye.
• Működés közben ne nyissa fel a készülékház karbantartási fedelét.
- Ellenkező esetben áramütés érheti.
• A kültéri levegőbeszívó nyílásra mindig szerelje fel a hálót, hogy a madarak ne juthassanak be.
- Az idegen tárgyakat, pl. madárfészket mindig távolítsa el.
Ellenkező esetben oxigénhiány keletkezhet a helyiségben.
• A levegőbeszívót úgy helyezze el, hogy ne szívhasson be szennyezett levegőt.
- Ez a káros gázok (pl. CO stb.) beszívása miatt különféle baleseteket okozhat, beleérve a
fulladást is.
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Használat
• Ha a készülékbe nedvesség jut (elárasztás vagy víz alá merülés), keressen fel egy hivatalos
szervizközpontot.
- Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
• Ne nyúljon nedves kézzel az áramkörhöz vagy a kismegszakítóhoz.
- Fennáll az áramütés veszélye.
• Ne tároljon vagy használjon éghető gázt vagy éghető anyagokat a készülék közelében.
- Fennáll a tűz vagy a készülék károsodásának veszélye.
• Ha éghető gáz szivárog, zárja el a gázt és az ablakot kinyitva szellőztessen ki, mielőtt
bekapcsolná a készüléket.
- Ne használja a telefont és ne működtessen semmilyen kapcsolót.
Tűz- vagy robbanásveszély áll fenn.
• Ügyeljen arra, hogy ne jusson víz a készülékbe.
- Fennáll a tűz, áramütés, vagy a készülék sérülésének veszélye.
• A készülék tisztításakor vagy karbantartásakor kapcsolja le a hálózati feszültséget.
- Fennáll az áramütés veszélye.
• A kültéri légcsatornákat a ventilátortól (1/30 vagy nagyobb) eséssel kell a kültérre vezetni,
valamint megfelelően kell őket szigetelni.
(Az esővíz bejutása áramszivárgást, tüzet okozhat, vagy a megrongálhatja a lakást.)
• Szerelés közben viseljen kesztyűt. (Fennáll a személyi sérülés veszélye.)
! VIGYÁZAT!
Felszerelés
• A földelőkábelt ne csatlakoztassa ablakkeretre vagy vízcsapra.
- Fennáll az áramütés veszélye.
• A készüléket ne szerelje fel füstös és olajos helyen, pl. konyhában vagy műhelyben.
- Különben az olaj a szűrőre vagy a hőcserélőre tapadhat és hibát okozhat.
• A készüléket a külső levegőtől elszigetelt helyen szerelje fel.
- Ha a készüléket a szigetelt rétegen kívül szereli fel, télen páralecsapódás keletkezhet a
készülékben. Ez áramütést okozhat, vagy a lecsapódott pára csepeghet.
• A készüléket vízszintezve kell felszerelni.
- A rezgés vagy vízszivárgás megelőzése érdekében.
• A készüléket két vagy több személynek kell felemelnie és szállítania.
- Kerülje a személyi sérülést.

MAGYAR

• A készüléket ne szerelje fel hűtött raktérben, fűtött uszodában, vagy más olyan helyen, ahol a
hőmérséklet és a páratartalom erősen eltér.
- Fennáll az áramütés és hibás működés veszélye.
• A készüléket olyan helyen szerelje fel, ahol a hőmérséklet –10 °C és +45 °C között van és a
relatív páratartalom 80 %-nál kisebb.
Ha páralecsapódás feltételezhető, akkor pl. csőhevítővel melegítse fel a hideg beszívott
levegőt.
• Ügyeljen arra, hogy üzem közben ne húzódhasson ki vagy sérüljön meg a hálózati kábel.
- Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
• A csatlakoztatásokat biztonságosan alakítsa ki úgy, hogy a kábelre ható külső erők ne
hassanak a csatlakozókra.
- A helytelen csatlakozás és rögzítés melegedést és tüzet okozhat.
• A csatlakozópanelt a megjelölt elektromos kábelekkel csatlakoztassa, a csatlakoztatást úgy
végezze, hogy ne lazulhassanak ki.
(A helytelen csatlakoztatás tüzet okozhat.)
• Ha a fémkürtőket fémlécekkel, fémhálóval vagy fémmel erősített fa épületfalon keresztül vezeti,
akkor a fémkürtőket úgy kell felszerelni, hogy azok és a fémrészek között ne jöhessen létre
elektromos érintkezés (Az áramszivárgás tüzet okozhat).

4

• 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

Használat
• A tisztításhoz puha rongyot használjon. Ne használjon durva tisztítószereket, viaszt vagy hígítót
stb.
- A készülék festése vagy a felülete megrongálódhat.
• Rendszeresen tisztítsa a szűrőt és a hőcserélőt, eközben viseljen kesztyűt.
- A nagy tömegű por felhalmozódása csökkenti az átáramló levegő mennyiségét.
• A készüléket ne használja speciális célra, pl. élelmiszerek, műalkotások stb. konzerválására. Ez
egy háztartási ventilátor, és nem precíziós hűtőrendszer.
- Fennáll a károsodás vagy az anyagi kár veszélye.
• Ne torlaszolja el a be- vagy kilépő levegőáramot.
- Ez a készülék meghibásodását okozhatja.
• Ne lépjen rá a készülékre és ne helyezzen rá semmilyen tárgyat.
- Fennáll a személyi sérülés és a készülék károsodásának veszélye.
Az IEC 60335-1 szabványnak megfelelően
Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékelő vagy értelmi képességgel, illetve tapasztalattal nem
rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket) nem használhatják, kivéve ha a biztonságukért
felelős személy felügyelete alatt állnak, és a készülék használatára utasítást kaptak. A
gyermekeket felügyelet alatt kell tartani annak érdekében, hogy megakadályozzuk, hogy a
készülékkel játsszanak.
Az EN 60335-1 szabványnak megfelelően
Ezt a készüléket 8 éves kor alatti gyermekek, illetve idős, csökkent fizikai vagy értelmi
képességekkel rendelkező vagy tapasztalatlan személyek nem használhatják, kivéve ha olyan
személy felügyelete alatt állnak, akitől a készülék biztonságos használatára utasítást kaptak, és
megértették a készülék használatával kapcsolatos veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a
készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

A HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT
Felkészülés az üzembe helyezésre

1
2
3
4
5
6

A felszerelést szakember végezze.
Csatlakoztassa megfelelően a hálózati kábelt.
Használjon külön áramkört.
Ne használjon hosszabbító kábelt.
A készüléket ne a hálózati kábel csatlakoztatásával/lecsatlakoztatásával kapcsolja be/ki.
Ha a hálózati kábel megsérült, akkor azt a kockázatok megelőzése érdekében csak a gyártó, a
szakszerviz, vagy hasonlóan szakképzett szerelő cserélheti ki.

Használat
1 Ha hosszú ideig tartózkodik a közvetlen légáramlásban, az veszélyeztetheti az egészségét. Az emberek, háziállatok és növények ne maradjanak
hosszú ideig a közvetlen légáramlásban.

2 A lehetséges oxigénhiány miatt szellőztesse a helyiséget, ha ott kályha vagy egyéb fűtőberendezés van.
3 A ventilátort ne használja nem rendeltetésszerű célra (pl. precíziós eszközök, élelmiszer, háziállatok, növények vagy műtárgyak megőrzésére).
Az ilyen használat a tárgyak károsodását okozhatja.
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Tisztítás és karbantartás
1 A levegőszűrő eltávolításakor ne érintse meg a készülék fém alkatrészeit. Az éles fémszélek sérülést okozhatnak.
2 A készülék belsejét ne tisztítsa vízzel. Ez tönkreteheti a szigetelést, ami áramütést okozhat.
3 A készülék tisztításakor kapcsolja ki a készüléket és a kismegszakítót. Működés közben a ventilátor nagyon nagy sebességgel forog.
|A készülék belsejének tisztítása közben a készülék véletlenül bekapcsolhat, ami sérülést okozhat.

1 A javítással vagy tisztítással kapcsolatban keresse fel a hivatalos szakszervizt.
2 A készüléket üzem közben és az alkatrészek cseréjekor le kell választani az áramforrásról.

Levegőben terjedő zajkibocsátás
A készülék által kibocsátott A-súlyozott hangnyomás 70 dB alatt van.
**A zajszint a helyszíntől függően változhat.
A megadott számok kibocsátási szintek és nem feltétlenül munkavédelmileg megfelelő szintek.
A kibocsátás és a kitettségi szintek között van ugyan összefüggés, de ez nem használható annak helyes megítéléséhez, hogy van-e szükség
óvintézkedésre.
A dolgozók aktuális kitettségi szintjét befolyásoló tényezők a munkahely jellemzői és más zajforrások, azaz a berendezések és más folyamatok
száma, valamint a zajkitettség időtartama. A megengedett szint is országonként változhat.
Ennek az információnak az alapján azonban a felhasználó jobban felmérheti a veszélyeket és kockázatokat.

MAGYAR

Szerviz

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

SZABVÁNYOK A MODELLHEZ
L Z - H 0 5 0 G B A 4
Fejlesztési szekvencia

MAGYAR

Funkció
A: Alapvető

Telepítés
Modellszám: LZ-H050GBA2 / LZ-H080GBA2 / LZ-H100GBA2
LZ-H025GBA4 / LZ-H035GBA4 / LZ-H050GBA4
LZ-H080GBA4 / LZ-H100GBA4
LZ-H035GBA5 / LZ-H050GBA5
LZ-H080GBA5 / LZ-H100GBA5

Modellmegjelölés
B: Mennyezetbe rejtett kürtő

Kapacitás
Volt) 080 → 800 CMH
100 → 1,000 CMH

EA
(kilépő levegő nyílás)

Visszatérő levegő rostély
(külön kell beszerezni)
OA
(friss levegő nyílás)

Min.600

Elektromos szabvány
(V, Hz, Ø)
220-240 V, 50 Hz, 1 ph /
220 V, 60 Hz, 1 ph

Mennyezeti felfüggesztő
csavarok helye

150~250

6

Megvizsgált
alkatrész
450(600)

Hőcserélő típus
H: Teljes hővisszanyerés

Beömlő levegő rostély
(külön kell beszerezni)
Karbantartási hozzáférési terület
(Teljes hőcserélő levegő szűrő)

Jelzi, hogy ez az LG szellőztető
rendszere

Kürtő

JELLEMZŐK
Szellőztetés a hőcserélő használatával
A beltéri levegő kültérbe fúvása a hőcserélő használatával.
- A külső levegő hője a hőcserélőn keresztül a beltérbe kerül. Ha
nyáron/télen hűtés/fűtés szükséges, akkor szellőztetés a hőcserélő
használatával üzemmódban használja a ventilátort.

Kürtő lejtése: nagyobb mint 1/30 (a fal felé)
A megfelelő távolság meghatározása
(az esővíz behatolásának megakadályozása)
Kürtő
Új típusú burkolat
(az esővíz behatolásának
megakadályozása)
Ventilátor

EA
OA

Mennyezetre erősítő csavar
(nincs mellékelve)

1 m vagy több

1 m vagy több

Visgálózsilip

SA

RA

SA rács

RA rács

Csillapító
Kimeneti levegő

Visszatérő levegő

Kültéri levegő

Levegőbemenet

Modellszám: LZ-H150GBA2 / LZ-H200GBA2
LZ-H150GBA4 / LZ-H200GBA4
LZ-H150GBA5 / LZ-H200GBA5

Teljes hőcserélő

Visszatérő levegő rostély
(külön kell beszerezni)
Beömlő levegő rostély
(külön kell beszerezni)

Mennyezeti felfüggesztő
csavarok helye

Normál szellőztetés

Visszatérő levegő rostély
(külön kell beszerezni)
A

Beömlő levegő rostély
(külön kell beszerezni)
D

EA
B

D

C
OA
(friss levegő nyílás)
Min.600
150~250

A szennyezett beltéri levegő kültérbe fúvása közvetlenül, a hőcserélő
használata nélkül.
- A készüléket normál szellőztetés üzemmódban működtesse, ha
tavasszal/ősszel nincs szükség a hőcserélőre.

(kilépő levegő nyílás)

Y kürtő csatlakozás
(külön kell beszerezni)
Megvizsgált
alkatrész
450(600)

Csillapító
Kimeneti levegő
Kültéri levegő

Beömlő levegő rostély
(külön kell beszerezni)

Visszatérő levegő rostély
(külön kell beszerezni)

Karbantartási hozzáférési terület
(Teljes hőcserélő levegő szűrő)

Visszatérő levegő
Levegőbemenet

Teljes hőcserélő

! VIGYÁZAT!

Kürtő lejtése: nagyobb mint 1/30 (a fal felé)
A megfelelő távolság meghatározása
(az esővíz behatolásának megakadályozása)
Új típusú burkolat
(az esővíz behatolásának
megakadályozása)

Mennyezetre erősítő csavar (nincs mellékelve)

EA
OA

Ha a kültéri levegő erősen szennyezett (pl. sárga homok), állítsa
le a ventilátort.
Visgálózsilip
1 m vagy több

RA

1 m vagy több

RA

RA rács

SA

SA

SA rács

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

A hálózati kábel csatlakoztatása
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! FIGYELEM!
A készüléket megfelelően földelni kell.

! VIGYÁZAT!
A készülékhez csatlakoztatott tápkábelt a következő előírásoknak
megfelelően kell megválasztani.

Mennyezetre
erősítő csavar (M10)
Anya

3 Vezetékezési előírások

Rugós alátét
Alátét
Anya

1 Lazítsa meg a két csavart és nyissa ki a vezérlődoboz fedelét.
- A következő kábelezési ábrának megfelelően csatlakoztassa a
hálózati kábelt a csatlakozóblokkra.
Vezérlődoboz fedele

Vezetékezési előírások

Árnyékolt vezeték
(60245 IEC 53 szabványnak megfelelő)

Méret

0,75 – 1,25 mm²

Hossz

Max. 100 m

A külső érintkezők előírásai

Alaphelyzetben zárt érintkező
(áramerősség: 10 mA – 0,5 A)

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

Csavar

Hengeres sajtolható kábelvég

2 A kábelt húzza át az átvezetőn és teljesen bedugva rögzítse a csatlakozóblokkon.
- A hálózati kábelt rögzítse a kábelbilinccsel.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelt ne lehessen kihúzni.
LZ-H050GBA2 / LZ-H080GBA2 / LZ-H100GBA2 / LZ-H150GBA2 / LZ-H200GBA2
GND

Hálózati kábel

LZ-H050GBA2
LZ-H025GBA4 / LZ-H035GBA4
LZ-H050GBA4
LZ-H035GBA5 / LZ-H050GBA5

LZ-H080GBA2 / LZ-H100GBA2
LZ-H150GBA2 / LZ-H200GBA2
LZ-H080GBA4 / LZ-H100GBA4
LZ-H150GBA4 / LZ-H200GBA4
LZ-H080GBA5 / LZ-H100GBA5
LZ-H150GBA5 / LZ-H200GBA5

250V / 5A

250V / 8A

Tápellátás M.D

Csoportvezérlés
1 Ha egy vezetékes távvezérlővel több mint 2 készüléket szeretne

M.D.
3(L) 4(N)

1(L) 2(N)

használni, akkor a jobb oldali ábra szerint csatlakoztassa.
- Ha a beltéri egységgel nincs esemény-kommunikáció, a készüléket állítsa be slave-ként.
- A készülék kézikönyvében leírtak szerint ellenőrizze az esemény-kommunikációt.

Kábelbilincs

Nem áll
rendelkezésre
ZÖLD/SÁRGA BR BL

Föld

LZ-H025GBA4 / LZ-H035GBA4 /
LZ-H050GBA4 / LZ-H080GBA4 /
LZ-H100GBA4 / LZ-H035GBA5 / LZ-H150GBA4 / LZ-H200GBA4
LZ-H050GBA5 / LZ-H080GBA5 / LZ-H150GBA5 / LZ-H200GBA5
LZ-H100GBA5
GND

GND

Tápellátás M.D

1(L) 2(N)

M.D.
3(L) 4(N)

Nem áll
rendelkezésre
ZÖLD/SÁRGA

BR BL

Tápellátás M.D

1(L) 2(N)

M.D.
3(L) 4(N)

Föld

GND

GND

Nem áll
rendelkezésre
BR BL

Jelvezeték
12V

ZÖLD/SÁRGA

Kábelbilincs

Jelvezeték

MAGYAR

Alátét és anya felszerelése
Az alátétet és az anyát (M10 külső átmérő esetén nagyobb mint 21
mm) a jobb oldali ábrának megfelelően szorítsa kereskedelemben kapható mennyezeti felerősítő csavarhoz (M10).
- A mennyezeti felerősítő csavar hossza 50 mm-nél kisebb legyen a
mennyezeti függesztő tartó alatt.
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SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Ha több, esemény-kommunikáció funkcióval ellátott beltéri egységet
kell egy távvezérlővel vezérelni, akkor módosítani kell a beltéri egység
mester/szolga beállítását.
- A készülék master/slave beállítása a készüléket „KIKAPCSOLVA”,
majd újra „BEKAPCSOLVA” egy perc múlva áll be.
- Mennyezeti kazettás és kürtős típus esetén módosítsa a beltéri NYÁK
kapcsolójának beállítását.

MAGYAR

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1. kapcsoló KI: Master
(gyári alapbeállítás)

2

3

4

5

6

7

Kombinált rendszer Multi-V rendszerrel
(azonos hűtőkör szellőztető egységeire és standard beltéri egységekre
csatlakoztatva)
LGAP Hálózati rendszer
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1. kapcsoló BE: Slave
PI485
12V

- Falra szerelhető és padlón álló típus esetén a vezeték nélküli
távvezérlővel módosítsa a master/slave beállítást. (A részletek a
vezeték nélküli távvezérlő kézikönyvében találhatók)

Föld
JEL
Kombináltan működtetett rendszer
Kommunikációs vonal

h Ha egy esemény-kommunikációval ellátott beltéri egységhez 2
távvezérlőt telepít, végezze el a távvezérlő master/slave beállítását.
(Lásd a távvezérlő master/slave beállítását)

Független rendszer
(egyetlen hűtőkör szellőztető egységére csatlakoztatva)

A csoport vezérlésekor egyes funkciók (kivéve az alapvető üzemi
beállításokat), a min./közepes/max. ventilátor-szint, a távvezérlő
lezárásának beállítása és az időbeállítás korlátozott lehet.

LGAP Hálózati rendszer

2 Ha egy légkondicionálóhoz több mint 2 távvezérlőt szeretne
használni, akkor a jobb oldali ábra szerint csatlakoztassa.
- Ha a légkondicionálóhoz 2-nél több távvezérlőt telepít, az egyiket
masterként, a többit pedig slave-ként kell beállítani, a jobb oldali
ábrának megfelelően.
- Néhány készülékek esetében nem lehet vezérelni a csoportot a
jobb oldalon ábrázolt módon.
- A részleteket lásd a készülék használati útmutatójában.

PI485

Független rendszer
Kommunikációs vonal

Föld
Jelvezeték
12V

Föld
Jelvezeték
12V
B Y R

MASTER

B Y R

SLAVE

<2 vezetékes távvezérlő csatlakoztatása esetén>

Csoportos vezérlés esetén végezze el a távvezérlő mester/szolga
beállítását. A mester/szolga beállítás részleteit lásd a Felszerelési
beállítások c. részben.
A készülék a beltéri egységekkel (Multi-V rendszer légkondicionálói)
használva kombinált rendszerek része lehet, vagy független rendszerként kezelheti a kültéri levegőt.

KÉZIKÖNYV
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KEZELÉSI UTASÍTÁSOK
(KIEGÉSZÍTŐ)
LCD távvezérlő

1
10
9
8

2
3

7
11
12
13

4

Be-/kikapcsoló
gomb

5

OK gomb

6

14
15

vissza gomb

Modell : PQRCVSL0
PQRCVSL0QW
A tájékoztatót ragassza az ajtó belsejére.
Válassza ki a megfelelő nyelvet.

1 ÜZEMMÓDKIJELZÉS
2
3
4
5
6

7
8

KÉPERNYŐ
HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÓ
GOMB
VENTILÁTORSEBESSÉG
GOMB
BE/KI GOMB
ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ GOMB
VEZETÉK NÉLKÜLI
TÁVVEZÉRLŐ VEVŐJE
- Egyes készülékek nem képesek
a vezeték nélküli jelek vételére.
LÉGÁRAMLÁS GOMB
ALFUNKCIÓ GOMB

9 FUNKCIÓ KIVÁLASZTÓ
GOMB
10 SZELLŐZTETÉS GOMB
11 IDŐZÍTÉS
12 FEL, LE, BAL, JOBB GOMB
- A beltéri hőmérséklet
ellenőrzéséhez nyomja meg
a gombot.
13 SZOBAHŐMÉRSÉKLET
GOMB
14 BEÁLLÍTÁS/TÖRLÉS GOMB
15 KILÉPÉS GOMB

h A készülék típusától függően előfordulhat, hogy egyes funkciók nem
használhatók és nem jelennek meg a kijelzőn.

fel/le/balra/jobbra
gomb
Modell : PREMTB100
Működésjelző ablak

Működés és Beállítások állapotjelző.

vissza gomb

Ha a menü beállítási szakaszáról a korábbi szakaszra lép.

fel/le/balra/jobbra gomb

Ha a menü beállítási értékét módosítja.

OK gomb

Ha a menü beállítási értékét menti.

Be-/kikapcsoló gomb

Ha KI/BE kapcsolja a légkondicionálót.

h A típustól függően előfordulhat, hogy egyes funkciók nem
használhatók és nem jelennek meg a kijelzőn. A részletes funkciókat
lásd a távvezérlőn.

Az egyes részek tisztításának és visszaszerelésének módja
1 A levegőszűrő tisztítása
Félévente egyszer tisztítsa meg.
- Porszívóval vagy vízzel tisztítsa meg a levegőszűrőt. (Makacs
szennyeződés esetén langyos, semleges mosogatószeres vízzel
mossa ki)
- Mosás után árnyékos helyen szárítsa meg a szűrőt.
(Szárítás közben a levegőszűrőt ne érje közvetlen napsütés vagy
tűz melege)
- If the air filter is damaged, purchase it from the service center or
professional agent.

Levegőszűrő
Porszívó

MAGYAR

Működésjelző
ablak

10 KÉZIKÖNYV

2 A teljes hőcserélő tisztítása
Porszívóval tisztítsa le a hőcserélő felületére tapadt port.
- Használjon kefés szívófejjel ellátott porszívót, valamint puha kefét.
- A hőcserélő cseréje a vásárlástól számított két éven belül is a
felhasználó költségére történhet.

MAGYAR
- Ne használjon kemény szívófejet.
(Különben a hőcserélő felülete megrongálódhat.)

Levegőszűrő

A teljes hőcserélő tisztítása

- A hőcserélőt ne mossa vízzel.
- A hőcserélő cseréje a vásárlástól számított két éven túl a
felhasználó költségére történik.
- A vásárlástól számított két éven belül keresse fel a
szervizközpontot a hőcserélő cseréje céljából.
- Szervizigény esetén mindig forduljon a márkakereskedőhöz vagy
egy hivatalos szervizközponthoz.
A tápvezeték szigetelésének legalább a normál, vastag gumi
borításúnak kell lennie. (kódjelzés: 60245 IEC 53)

A vezetők minimális keresztmetszeti felülete
A készülék áramerőssége: A
>0,2
>3
>6

and
and
and

≤0,2
≤3
≤6
≤10

Névleges keresztmetszet: mm2
Arany bevonatú vezetéka a
0,5 a
0,75
1,0

* a These cords may only be used if their length does not exceed 2
m between the point where the cord or cord guard enters the appliance and the entry to the plug.
MEGJEGYZÉS: A többfázisú készülékek tápkábelei esetén a
vezetők névleges keresztmetszetének a
fázisonkénti vezetők maximális keresztmetszetét
kell alapul venni a készülék tápvezeték becsatlakozásánál.

