MFL69273801
Speciﬁcation

PRINTING A-ALL Common Remote AKB74055419, AKB74515401,
AKB74055418, AKB74055423, AKB74515404 Common tool
S4 S5 SW SB SC SW1 SH1 SC1 Indonesia only 2015

Language

Indonesian

Material

White bond paper 70g

Color

Black&White (monochrome)

Size (W x H)

148.5 mm X 210 mm (A5)

Page

32 pages

Revision

Rev 00 (08T15)

Model apply

Indonesia model

EXA

MPL

E CO

VER

PAG

E

Note
1. Exterier size on the drawing is cutting line.
2. To be approved by Engineering Department before production.
3. Shape and size of contents should be based on the ﬁlm or sample given by designer.
4. The Part should not contain prohibited sustances (Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE) and the
details comply with LG(65)-B-3514
5. Samples be the same as the actual production
6. (1) & (2) use Front : LG smart Size 6pt Regular.
- (1) is Revision No.on cover page by refer
revision detail of each part.
- (2) is Date of modify (Month.Year)
7. A is barcode P/No. by refer P/No.of drawing
Front : C39HrP24DhTt , Size 24 pt Normal.

A

A

REV : (1) ( (2) )

REV : (1) ( (2) )

7. Pantone color of LG
- Red : 207C ( C:0 M:100 Y:43 K:19 )
- Gray : 431C ( C:0 M:0 Y:0 K:70 )
8. LG Logo : Grid & Clear Space
0.15X

X

0.225X

0.016X

0.15X

0.15X
0.175X

0.65X

X

0.175X
0.2X
0.15X

8.1. Logo/3D horizorizontal logo with tangine.

Minimun size : 12mm

8.2. Logo/3D horizorizontal logo

Minimun size : 10mm

8.3. Logo/2D horizorizontal logo
Minimun size : 4 mm

9. Front : LG Smart font, For languages that cannot apply the LG Smart Font,
should select a font that is the closest to LG Smart Font

24-08-2015 Chalermphorn Khamyan

Manual,Owner

MFL69273801

PANDUAN PEMILIK

PENDINGIN
RUANGAN

Bacalah buku panduan ini dengan seksama sebelum
sebagai referensi mendatang.
TIPE: PEMASANGAN DI DINDING

*MFL69273801*
Rev : 00 (07T15)

www.lg.com

INDONESIA
ENG

MODEL :
E05NXA S40 E09NXA S40
LG New Hybrid
MODEL :
E10CMV SW1 E13CMV SH1
E18CMV SC1
Ultra Deluxe
MODEL :
D05YXA SW2
D05ZXA SW2
D07YXA SW2
D07ZXA SW2
D09YXA SH2
D09ZXA SH2
D12YXA SH2
D18YXA SC2
STANDARD
MODEL :
S24ELA SC0
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INDONESIA

Berikut ini adalah beberapa kiat yang akan membantu Anda meminimalkan konsumsi daya ketika Anda
menggunakan penyejuk udara ini. Anda bisa lebih mengefisienkan penggunaan penyejuk udara Anda
dengan membaca instruksi di bawah ini :

• Jangan dinginkan ruangan dalam secara berlebihan.
ENGHal ini akan membahayakan kesehatan
Anda dan dapat mengonsumsi listrik lebih banyak.
• Halangilah sinar matahari dengan kerai atau gorden ketika Anda sedang mengoperasikan
penyejuk udara.
• Tetap tutup pintu atau jendela rapat-rapat ketika Anda tengah mengoperasikan penyejuk
udara.
• Sesuaikan arah aliran udara secara vertikal atau horizontal untuk menyirkulasikan udara dalam
ruangan.
• Percepatlah kipas angin untuk mendinginkan atau menghangatkan udara dalam ruangan
secara cepat, dalam waktu yang singkat.
• Bukalah jendela secara teratur untuk mendapatkan ventilasi, karena kualitas udara dalam
ruangan dapat merosot jika penyejuk udara digunakan selama berjam-jam.
• Bersihkan filter udara 2 minggu sekali. Debu dan kotoran yang terkumpul di filter udara dapat
menghambat aliran udara atau memperlemah fungsi pendinginan / pelembapan.

Untuk catatan Anda
Klipkan kuitansi Anda ke halaman ini, bila sewaktu-waktu Anda memerlukannya untuk
membuktikan tanggal pembelian atau untuk keperluan garansi. Tuliskan nomor model
dan nomor seri di sini:
Nomor model :
Nomor seri :
Anda dapat menemukannya di label pada bagian sisi setiap unit.
Nama dealer :
Tanggal pembelian :

INSTRUKSI KESELAMATAN PENTING
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BACALAH SELURUH INSTRUKSI SEBELUM MENGGUNAKAN PERALATAN INI.

Patuhilah selalu tindak antisipasi berikut ini untuk menghindari situasi yang berbahaya dan memastikan
produk Anda tetap pada kinerja tertinggi.
Dapat mengakibatkan cedera serius atau kematian bila petunjuk diabaikan.

! PERHATIAN

Dapat mengakibatkan cedera ringan atau kerusakan produk bila petunjuk diabaikan.

! PERINGATAN

• Pemasangan atau perbaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak berkualifikasi dapat mengakibatkan bahaya bagi Anda dan orang lain.
• AC harus dipasang sesuai peraturan perkabelan nasional.
• Informasi yang tercantum di dalam buku panduan ini dimaksudkan untuk digunakan oleh teknisi
servis berkualifikasi yang mengenali prosedur keselamatan dan dilengkapi dengan instrumen
pengujian dan alat yang tepat.
• Kelalaian membaca secara seksama dan kelalaian mengikuti seluruh instruksi panduan ini dapat
mengakibatkan malafungsi peralatan, kerusakan properti, cedera diri, dan/atau kematian.
• Alat ini tidak untuk dipergunakan oleh seseorang (termasuk anak - anak) dengan keterbatasan
fisik, keterbatasan mental, atau keterbatassan pengetahuan dan pengalaman, tekecuali dibawah
pengawasan seseorang yang bertanggung jawab atas keselamatannya.
• Anak – anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain – main dengan unit AC
• Ketika kabel daya harus diganti, pekerjaan penggantian harus dilakukan oleh teknisi resmi dan
hanya menggunakan komponen pengganti yang asli.

Pemasangan
• Gunakan sekering dan pemutus sirkuit standar yang sesuai dengan nilai rating penyejuk udara.
Kelalaian melakukan hal ini dapat menimbulkan kejutan listrik atau kegagalan produk.
• Hubungilah pusat servis resmi bila Anda memasang atau memindahkan penyejuk udara. Kelalaian
melakukan hal ini dapat menimbulkan cedera serius atau kegagalan produk.
• Gunakan selalu steker daya dan soket dengan terminal arde. Kelalaian melakukan hal ini dapat
menimbulkan kejutan listrik atau kegagalan produk
• Pasanglah panel dan penutup kotak kendali dengan aman. Kelalaian melakukan hal ini dapat
menimbulkan ledakan atau kebakaran.
• Pasanglah pemutus sirkuit dan stopkontak listrik tersendiri sebelum Anda menggunakan penyejuk udara. Kelalaian melakukan hal ini dapat menimbulkan kejutan listrik atau kegagalan produk.
• Jangan mengubah atau memperpanjang kabel daya. Jika kabel atau kawat daya tergores atau
kulitnya terkelupas atau usang, maka harus diganti. Hal itu dapat menimbulkan kebakaran atau
kejutan listrik.
• Berhati-hatilah saat Anda membuka kemasan atau memasang penyejuk udara. Kelalaian melakukan
hal ini dapat menimbulkan cedera serius atau kegagalan produk.
• Jangan pasang penyejuk udara di permukaan yang tidak stabil atau bila ada kemungkinan bahaya
terjatuh. Hal itu dapat menimbulkan kematian, cedera serius, atau kegagalan produk.
• Jangan menggunakan detergen kasar yang menyebabkan korosi atau kerusakan pada unit. Detergen
yang kasar juga dapat menyebabkan kerusakan produk, kebakaran, atau kejutan listrik.

INDONESIA
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Pengoperasian

INDONESIA

• Jangan biarkan penyejuk udara beroperasi dalam waktu yang lama ketika kelembapan udara sangat
tinggi atau ketika pintu atau jendela dibiarkan terbuka. Kelalaian mematuhi hal ini dapat menimbulkan
kegagalan produk.
• Pastikan kabel daya tidak terkelupas atau rusak ketika penyejuk udara beroperasi. Kelalaian melakukan
hal ini dapat menimbulkan kebakaran, kejutan listrik, atau kegagalan produk.
• Jangan letakkan benda apa pun di atas kabel daya. Hal itu dapat menimbulkan kejutan listrik atau
kegagalan produk.
• Jangan nyalakan atau matikan penyejuk udara dengan mencolokkan atau melepas colokan steker daya.
Hal itu dapat menimbulkan kebakaran atau kejutan listrik.
• Jangan menyentuh, mengoperasikan, atau memperbaiki penyejuk udara dengan tangan basah. Hal itu
dapat menimbulkan kejutan listrik atau kegagalan produk.
• Jangan letakkan pemanas atau peralatan pemanas lain di dekat kabel daya. Hal itu dapat menimbulkan
kebakaran, kejutan listrik, atau kegagalan produk.
• Jangan biarkan ada air yang merembes ke dalam penyejuk udara. Hal itu dapat menimbulkan ledakan
atau kebakaran.
• Jangan biarkan ada zat yang mudah terbakar seperti bensin, benzena, dan thinner di dekat penyejuk
udara. Hal itu dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran.
• Jangan gunakan penyejuk udara dalam waktu lama di ruang kecil yang tidak berventilasi. Berilah ventilasi
pada tempat itu secara teratur. Kelalaian melakukan hal ini dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran.
• Ketika ada kebocoran gas, beri ventilasi yang memadai sebelum menggunakan penyejuk udara kembali.
Kelalaian melakukan hal ini dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran.
• Lepaslah colokan steker daya jika ada suara berisik, bau, atau asap yang keluar dari penyejuk udara.
Kelalaian melakukan hal ini dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran.
• Hentikan pengoperasian dan tutuplah jendela saat ada badai atau topan. Jika memungkinkan, lepaskan
produk dari jendela sebelum topan datang.
• Jangan sentuh filter elektrostatis setelah membuka gril depan. Kelalaian melakukan hal ini dapat menimbulkan kejutan listrik atau kegagalan produk.
• Hubungi pusat servis resmi ketika penyejuk udara terendam dalam air karena banjir. Kelalaian melakukan
hal ini dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran.
• Berhati-hatilah agar air tidak masuk ke dalam produk.
• Pastikan memberikan ventilasi yang memadai ketika penyejuk udara ini dan peralatan pemanas seperti
heater digunakan secara bersamaan. Kelalaian melakukan hal ini dapat menimbulkan kebakaran, cedera
serius, atau kegagalan produk.
• Matikan daya utama dan lepaskan steker daya ketika Anda membersihkan atau memperbaiki penyejuk
udara. Kelalaian melakukan hal ini dapat menimbulkan kematian, cedera serius, atau kegagalan produk.
• Lepaskan steker daya ketika penyejuk udara tidak digunakan dalam waktu lama. Kelalaian mematuhi
hal ini dapat menimbulkan kegagalan produk.
• Jangan letakkan benda apa pun di atas penyejuk udara. Hal ini dapat menimbulkan kegagalan produk.
• Untuk pencucian bagian dalam, hubungi Service Center Resmi atau dealer. Dilarang mengunakan
diterjen yg keras sebab akan menimbulkan karat dan kerusakan didalam unit. Diterjen yang keras dapat
juga menyebabkan kerusakan pada produk, kebakaran atau korsleting listrik.
• Jangan mengaktifkan penyejuk udara dalam waktu yang lama ketika kelembapan sangat tinggi atau ketika
pintu atau jendela dalam kondisi terbuka. Apabila hal ini diabaikan, dapat menyebabkan kerusakan produk.
• Pastikan kabel daya tidak tertarik atau rusak ketika penyejuk udara beroperasi. Apabila hal ini diabaikan,
dapat menyebabkan kebakaran, kejutan listrik, atau kerusakan produk.

INSTRUKSI KESELAMATAN PENTING
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• Jangan menempatkan benda apa pun di atas kabel daya. Hal ini dapat menyebabkan kejutan listrik atau
kerusakan produk.
• Jangan mengaktifkan atau menonaktifkan penyejuk udara dengan menghubungkan atau memutuskan
hubungan konektor daya. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran atau kejutan listrik.
• Jangan menyentuh, mengoperasikan, atau memperbaiki penyejuk udara apabila tangan Anda basah.
Hal ini dapat menyebabkan kejutan listrik atau kerusakan produk.
• Jangan menempatkan pemanas atau peralatan pemanas lainnya di dekat kabel daya. Hal ini dapat
menyebabkan kebakaran, kejutan listrik, atau kerusakan produk.
• Jangan membiarkan penyejuk udara ini terkena air. Hal ini dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran.
• Jangan menyimpan bahan yang mudah terbakar seperti bensin dan tiner di dekat penyejuk udara. Hal
ini dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran.
• Jangan menggunakan penyejuk udara untuk periode yang lama di dalam ruang yang sempit tanpa ventilasi. Sirkulasikan udara di dalam ruangan secara teratur. Apabila hal ini diabaikan, dapat menyebabkan
ledakan atau kebakaran.
• Apabila terjadi kebocoran gas, sirkulasikan udara secukupnya sebelum menggunakan kembali penyejuk
udara. Apabila hal ini diabaikan, dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran.
• Putuskan hubungan konektor daya jika penyejuk udara Anda mengeluarkan bunyi bising, berbau atau
berasap. Apabila hal ini diabaikan, dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran.
• Nonaktifkan penyejuk udara dan tutup jendela apabila terjadi badai atau topan. Jika memungkinkan,
pindahkan produk dari jendela sebelum terjadi topan.
• Jangan menyentuh filter elektrostatik setelah membuka gril depan. Apabila hal ini diabaikan, dapat
menyebabkan kebakaran, kejutan listrik, atau kerusakan produk.
• Hubungi Pusat Servis Resmi apabila penyejuk udara terendam di dalam air akibat banjir. Apabila hal ini
diabaikan, dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran.
• Berhati-hatilah agar air tidak masuk ke dalam produk.
• Pastikan sirkulasi udara di dalam ruangan cukup ketika penyejuk udara ini dan peralatan pemanas seperti
unit pemanas digunakan secara bersamaan. Apabila hal ini diabaikan, dapat menyebabkan kebakaran,
cedera serius, atau kerusakan produk.
• Nonaktifkan daya utama dan putuskan hubungan konektor daya ketika Anda membersihkan atau
memperbaiki penyejuk udara. Apabila hal ini diabaikan, dapat menyebabkan kematian, cedera serius,
atau kerusakan produk.
• Putuskan hubungan konektor daya ketika penyejuk udara tidak digunakan dalam periode yang lama.
Apabila hal ini diabaikan, dapat menyebabkan kerusakan produk.
• Jangan menempatkan benda apa pun di atas penyejuk udara. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan produk.
• Untuk membersihkan bagian dalam unit penyejuk udara, hubungi Pusat Servis Resmi atau dealer.
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! PERHATIAN

Pemasangan

INDONESIA

• Pastikan Anda sudah memeriksa adanya kebocoran zat pendingin setelah memasang atau memperbaiki penyejuk udara. Kelalaian mematuhi hal ini dapat menimbulkan kegagalan produk.
• Pasanglah selang penguras dengan baik agar pengurasan air kondensasi dapat berlangsung lancar.
Kelalaian mematuhi hal ini dapat menimbulkan kegagalan produk.
• Posisikan produk tetap datar saat memasangnya.
• Pasanglah penyejuk udara sedemikian rupa, sehingga suara berisik dari unit luar atau gas buang tidak
mengganggu tetangga. Kelalaian melakukan hal ini dapat menimbulkan konflik dengan tetangga Anda.
• Ketika mengangkut peralatan ini, harus ada setidaknya 2 orang atau lebih, atau forklift. Hal ini
dapat menimbulkan cedera serius.
• Jangan pasang penyejuk udar a di tempat yang terpapar ke angin laut (semburan garam) secara
langsung. Hal ini dapat menimbulkan kegagalan produk.
• Jangan Mengaktifkan pemutus tegangan atau daya dalam kondisi panel depan, kabinet, penutup
atas, penutup kotak kontrol dilepas atau dibuka. Sebaliknya, dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, ledakan atau kematian.

Pengoperasian

• Jangan biarkan orang, hewan, atau tanaman terpapar pada angin panas atau dingin dari penyejuk
udara. Hal ini dapat menimbulkan cedera serius.
• Jangan gunakan produk untuk tujuan yang khusus, seperti menyimpan makanan, pekerjaan seni, dll.
Unit ini adalah penyejuk udara konsumen, bukan sistem pendingin presisi. Hal itu dapat menimbulkan
kematian, kebakaran, atau kejutan listrik.
• Jangan hambat masukan atau keluaran aliran udara. Hal ini dapat menimbulkan ledakan atau
kegagalan produk.
• Jangan gunakan larutan atau zat pembersih yang kuat ketika Anda membersihkan penyejuk udara,
atau air semprotan. Gunakanlah kain yang halus. Hal ini dapat menimbulkan cedera serius atau
kegagalan produk.
• Jangan menyentuh komponen logam penyejuk udara saat Anda memindahkan filter udara. Hal ini
dapat menimbulkan cedera serius atau kegagalan produk.
• Jangan letakkan benda apa pun di atas penyejuk udara. Hal ini dapat menimbulkan kegagalan produk.
• Masukkan selalu filter dengan akurat setelah membersihkan. Bersihkan filter setiap dua minggu
atau lebih sering lagi jika perlu.
• Jangan masukkan tangan atau benda lain ke dalam masukan atau keluaran udara ketika penyejuk
udara beroperasi. Hal itu dapat menimbulkan kejutan listrik.
• Jangan meminum air yang dikuras dari penyejuk udara. Hal ini dapat menimbulkan komplikasi
kesehatan yang serius.
• Gunakan platform atau tangga yang kokoh ketika Anda membersihkan, merawat, atau memperbaiki penyejuk udara di ketinggian. Kelalaian melakukan hal ini dapat menimbulkan cedera serius
atau kegagalan produk.
• Jangan gunakan tipe baterai yang lain bersama baterai remote control unit ini, dan jangan menggunakan
baterai lama bersama baterai baru. Kelalaian mematuhi hal ini dapat menimbulkan kegagalan produk.
• Jangan isi ulang atau bongkar baterai. Kelalaian mematuhi hal ini dapat menimbulkan ledakan,
kebakaran, atau cedera serius.
• Hentikan penggunaan remote control bila ada kebocoran cairan baterai. Jika kain atau kulit Anda
terkena cairan baterai dari kebocoran itu, bilaslah dengan air bersih. Kelalaian mematuhi hal ini dapat
menimbulkan cedera serius.

DAFTAR ISI
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SEBELUM MENGGUNAKAN

8
Komponen
8		 - Unit dalam ruangan TIPE 1
8		 - Unit dalam ruangan TIPE 2
9		 - Unit dalam ruangan TIpe 3
9		 - Unit luar ruangan
10
Memasukkan baterai
10
Memasang dudukan remote control
10
Cara mengoperasikan

11

Penggunaan remote control

11

REmote control Nirkabel tipe 1 :
Perawatan Kulit, H'COOL, 1 touch soft
air dan Arah aliran udara 2 cara
REmote control Nirkabel tipe 2 :
active energy control, Perawatan
Kulit, 1 touch soft air dan Arah
aliran udara 4 cara
REmote control Nirkabel tipe 3 :
active energy control, 1 touch soft
air dan Arah aliran udara 2 cara
REmote control Nirkabel tipe 4 :
H'cool dan Arah aliran udara 2 cara
REmote control Nirkabel tipe 5 :
1touch soft air dan Arah aliran
udara 2 cara
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13
14
15

16
16

FUNGSI DASAR

Mendinginkan ruangan Anda (Operasi
pendinginan)
16
Menghilangkan kelembapan (Operasi
penghilangan lembap)
16
Menganginkan ruangan Anda
(Operasi sirkulasi uadara)
17
Menyesuaikan kecepatan kipas
17
Menyesuaikan arah aliran udara
17
Mengatur timer
17		 - Mengatur waktu saat ini
17		 - Menyalakan penyejuk udara
secara otomatis pada waktu
tertentu

18		 - Mematikan penyejuk udara secara
otomatis pada waktu tertentu
18		 - Membatalkan pengaturan timer
18
Mengatur mode tidur

18

FUNGSI TINGKAT LANJUT

18

Mengubah suhu ruangan dengan
cepat (Jet Cool) (opsional)
19
Mengubah suhu ruangan dengan
cepat Mode H’COOL (Himalaya)
(opsional)
19
Pemurnian udara dalaM ruangan
(Pembersihan Otomatis)
20
Pengoperasian Pemurnian Plasma
(OPSIONAL)
20
Mode Perawatan Kulit (OPSIONAL)
20
Kecerahan layar tampilan
21
Pengoperasian otomatis (Kecerdasan
buatan)
21
Pengoperasian otomatis (Kecerdasan
buatan) (OPSIONAL)
22
Operasi 1 touch soft air (comfort
vane) (OPSIONAL)
22
Pengoperasian Active energy control
(OPSIONAL)
24
Mengoperasikan penyejuk udara
tanpa remote control
24
Menyalakan ulang penyejuk udara
secara otomatis
24		 - Menonaktifkan penyalaan ulang
otomatis

25

PERAWATAN

25		 - Unit dalam ruangan TIPE 1
25		 - Unit dalam ruangan TIPE 2
25		 - Unit dalam ruangan TIPE 3
27
Membersihkan filter udara
27
Membersihkan filter triple (Opsional)
28
Membersihkan filter 3M (Opsional)
28
Membersihkan Filter Plasma
(Opsional)

29

PEMECAHAN MASALAH

29	Fungsi diagnosis mandiri
29
Sebelum menelepon petugas servis

INDONESIA
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SEBELUM MENGGUNAKAN
Komponen

INDONESIA

Unit dalam ruangan
TIPE 1

Filter 3M (Opsional)
atau Filter Plasma (Opsional)

Penutup depan

Masukan udara
Tombol on/off

Filter udara

Filter 3M (Opsional)
atau Filter triple (Opsional)

Ionizer
(Opsional)

Ionizer
(Opsional)

Penerima sinyal
Layar Tampilan
Keluaran udara

Baling-baling
pengoperasian
horizontal
* Fitur ini bisa berubah menurut tipe model.

Unit dalam ruangan
TIPE 2

Filter 3M (Opsional)
atau Filter Plasma (Opsional)
Filter udara

Penutup depan

Bingkai bukaan
(louver) vertikal

Masukan udara

Tombol on/off
Ionizer
(Opsional)

Filter 3M (Opsional)

Penerima sinyal
Filter 3M (Opsional)
atau Filter triple (Opsional)
Keluaran udara

Lampu pengoperasian
Bingkai bukaan
Filter bebas alergi
(louver) vertikal
(Opsional)
Baling-baling pengoperasian
horizontal

* Fitur ini bisa berubah menurut tipe model.

SEBELUM MENGGUNAKAN
Unit dalam ruangan
TIpe 3

Masukan udara

Penutup depan

Filter udara

Keluaran udara
Baling-baling
horizontal

Penerima sinyal
Lampu
pengoperasian

* Fitur ini bisa berubah menurut tipe model.

!

CATATAN

• Jumlah lampu pengoperasian dan lokasinya dapat bervariasi, tergantung model penyejuk udara.

Unit luar ruangan
Masukan udara

Kabel penghubung

Keluaran
udara

Pemipaan

Pelat dasar
* Fitur ini bisa berubah menurut tipe model.

Selang penguras

INDONESIA
ENG

Tombol On/Off

Filter 3M (Opsional)
atau Filter triple (Opsional)

Bingkai bukaan
(louver) vertikal
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Memasukkan baterai

INDONESIA

Masukkan baterai sebelum menggunakan remote
control. Tipe baterai yang digunakan
adalah AAA (1.5 V).
1. Lepaskan penutup baterai.

2. Pasang dudukan dengan mengencangkan 2
sekrup dengan erat menggunakan obeng.

3. Geser masuk remote control ke dalam dudukannya.
2. Masukkan baterai baru dan pastikan terminal
(+) dan (-) baterai dipasang dengan benar.

Cara mengoperasikan
3. Pasang kembali penutup baterai.

!

CATATAN

Arahkan remote control ke penerima sinyal di bagian
bawah penyejuk udara untuk mengoperasikannya.

• Jika layar tampilan remote control mulai
memudar, gantilah baterai.

Memasang dudukan remote
control
Pasang dudukan di tempat yang tidak terkena sinar
matahari langsung untuk melindungi remote control.
1. Pilihlah tempat yang aman dan mudah dijangkau.

* Fitur ini bisa berubah menurut tipe model.

!

CATATAN

• Remote control mungkin dapat mengoperasikan
perangkat elektronik lain jika diarahkan padanya.
Pastikan untuk mengarahkan remote control ke
arah penerima sinyal penyejuk udara.
• Agar pengoperasiannya tetap baik, gunakan
kain lembut untuk membersihkan penerima dan
pemancar sinyal.

PENGGUNAAN REMOTE CONTROL
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Penggunaan
remote control
Anda dapat mengoperasikan penyejuk udara lebih nyaman dengan remote control.
REmote control Nirkabel tipe 1 : Perawatan Kulit, H'COOL, 1 touch soft
air dan Arah aliran udara 2 cara
Layar

Deskripsi
Tombol Plasma : Memurnikan udara dengan menghilangkan
partikel yang memasuki unit dalam ruangan.
Tombol Hemat Energi : Mengoperasikan pendinginan
hemat energi

Layar

-

Mode perawatan kulit : Menjaga kelembapan kulit.

-

Tombol On/Off : Mematikan/menghidupkan daya.

tampilan

C

Tombol penyesuaian suhu : Menyesuaikan suhu
ruangan ketika mendinginkan dan memanaskan.
Tombol pemilihan mode pengoperasian :
Memilih mode pengoperasian.
Operasi pendinginan (
) / Operasi otomatis (
)/
Operasi penghilangan lembap ( ) / Operasi Sirkulasi
Udara (
)
Tombol pemanasan/pendinginan singkat (H’Cool) :
Menghangatkan atau mendinginkan suhu di dalam ruangan
dalam waktu yang singkat.

Panel
kontrol

Tombol kipas angin dalam ruangan : Menyesuaikan
kecepatan kipas.
Tombol arah aliran udara : Menyesuaikan arah aliran
udara secara vertikal.
-

Tombol Light : Menyesuaikan kecerahan layar tampilan
unit dalam ruangan.

atau

Tombol 1 Touch soft air : Untuk mencegah aliran udara
langsung ke orang.
hr

Tombol otomatis mode tidur : Mengatur pengoperasian
otomatis mode tidur.
Tombol timer : Mengatur waktu saat ini dan waktu mulai
/ selesai.
Pembersihan otomatis : Menghilangkan kelembaban
dan membersihkan bagian dalam unit dalam ruangan
ketika mematikan daya(Tekan tombol selama 3 detik
mengunakan kunci kedua).
Tombol tampilan suhu: Menampilkan suhu ruangan dan
juga perubahan unit.

-

Tombol Set/clear : Seting waktu atau membatalkan fungsi.

-

Tombol reset : Memulai pengaturan penyejuk udara.

INDONESIA
ENG

Panel

REMOTE CONTROL kontrol tampilan
NIRKABEL
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PENGGUNAAN REMOTE CONTROL

REmote control Nirkabel tipe 2 : active energy control, Perawatan
Kulit, 1 touch soft air dan Arah aliran udara 4 cara
REMOTE CONTROL NIRKABEL

INDONESIA

Panel
Layar
kontrol tampilan

Deskripsi
Tombol Plasma : Memurnikan udara dengan menghilangkan
partikel yang memasuki unit dalam ruangan.
Mode perawatan kulit : Menjaga kelembapan kulit.

-

Tombol pengoperasian Active energy control : Memilih
‘ Pilihan Active energy control
/ /
Tombol On/Off : Mematikan/menghidupkan daya.

Layar
tampilan

C

Tombol penyesuaian suhu : Menyesuaikan suhu
ruangan ketika mendinginkan dan memanaskan.
Tombol pemilihan mode pengoperasian :
Memilih mode pengoperasian.
Operasi pendinginan ( ) / Operasi otomatis ( ) / Operasi
penghilangan lembap ( ) / Operasi Sirkulasi Udara ( )
Tombol pemanasan/pendinginan singkat
(jet cool) : Menghangatkan atau mendinginkan suhu di
dalam ruangan dalam waktu yang singkat.

Panel
kontrol

Tombol kipas angin dalam ruangan : Menyesuaikan
kecepatan kipas.
Tombol arah aliran udara : Menyesuaikan arah aliran udara
secara vertikal atau horizontal.
atau
hr

-

Tombol 1 Touch soft air : Untuk mencegah aliran udara
langsung ke orang.
Tombol otomatis mode tidur : Mengatur pengoperasian
otomatis mode tidur.
Tombol Light : Menyesuaikan kecerahan layar tampilan
unit dalam ruanga.
Tombol timer : Mengatur waktu saat ini dan waktu mulai
/ selesai.
Pembersihan otomatis : Menghilangkan kelembaban dan
membersihkan bagian dalam unit dalam ruangan ketika
mematikan daya(Tekan tombol selama 3 detik mengunakan
kunci kedua).
Tombol tampilan suhu: Menampilkan suhu ruangan dan
juga perubahan unit.

-

Tombol Set/clear : Seting waktu atau membatalkan fungsi.

-

Tombol reset : Memulai pengaturan penyejuk udara.

PENGGUNAAN REMOTE CONTROL
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REmote control Nirkabel tipe 3 : active energy control, 1 touch soft
air dan Arah aliran udara 2 cara
REMOTE CONTROL NIRKABEL
Deskripsi
Tombol sirkulasi udara : Digunakan untuk menyirkulasikan
udara ruangan tanpa mendinginkan.
Tombol pengoperasian Active energy control : Memilih
‘ Pilihan Active energy control
/ /
Pembersihan otomatis : Menghilangkan kelembaban
dan membersihkan bagian dalam unit dalam ruangan
ketika mematikan daya.

Layar
tampilan

Tombol On/Off : Mematikan/menghidupkan daya.

C

Tombol penyesuaian suhu : Menyesuaikan suhu
ruangan ketika mendinginkan dan memanaskan.
Tombol pemilihan mode pengoperasian :
Memilih mode pengoperasian.
Operasi pendinginan ( ) / Operasi otomatis (
Operasi penghilangan lembap ( )

Panel

)/

Tombol pemanasan/pendinginan singkat
(jet cool) : Menghangatkan atau mendinginkan
suhu di dalam ruangan dalam waktu yang singkat.

kontrol

Tombol kipas angin dalam ruangan : Menyesuaikan
kecepatan kipas.
Tombol arah aliran udara : Menyesuaikan arah aliran
udara secara vertikal.
-

Tombol Light : Menyesuaikan kecerahan layar tampilan
unit dalam ruangan.

atau

Tombol 1 Touch soft air : Untuk mencegah aliran
udara langsung ke orang.

hr

Tombol otomatis mode tidur : Mengatur pengoperasian
otomatis mode tidur.
Tombol timer : Mengatur waktu saat ini dan waktu
mulai / selesai.
Tombol tampilan suhu: Menampilkan suhu ruangan
dan juga perubahan unit.

-

Tombol Set/clear : Seting waktu atau membatalkan
fungsi.

-

Tombol reset : Memulai pengaturan penyejuk udara.

INDONESIA
ENG

Panel
Layar
kontrol tampilan
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PENGGUNAAN REMOTE CONTROL

REmote control Nirkabel tipe 4 : H'cool dan Arah aliran udara 2 cara
REMOTE CONTROL NIRKABEL

INDONESIA

Panel
Layar
kontrol tampilan

Deskripsi
Tombol sirkulasi udara : Digunakan untuk menyirkulasikan
udara ruangan tanpa mendinginkan.
Tombol Hemat Energi : Mengoperasikan pendinginan
hemat energi.
Pembersihan otomatis : Menghilangkan kelembaban
dan membersihkan bagian dalam unit dalam ruangan
ketika mematikan daya.

Layar

Tombol On/Off : Mematikan/menghidupkan daya.

-

tampilan
C

Tombol penyesuaian suhu : Menyesuaikan suhu
ruangan ketika mendinginkan dan memanaskan.
Tombol pemilihan mode pengoperasian :
Memilih mode pengoperasian.
Operasi pendinginan ( ) / Operasi otomatis (
Operasi penghilangan lembap ( )

)/

Tombol pemanasan/pendinginan singkat
(H’Cool) : Menghangatkan atau mendinginkan suhu di
dalam ruangan dalam waktu yang singkat.

Panel
kontrol

Tombol kipas angin dalam ruangan : Menyesuaikan
kecepatan kipas.
Tombol arah aliran udara : Menyesuaikan arah aliran
udara secara vertikal.
Tombol Light : Menyesuaikan kecerahan layar tampilan
unit dalam ruangan.

-

Tombol tampilan suhu: Menampilkan suhu ruangan dan
juga perubahan unit.
hr

Tombol otomatis mode tidur : Mengatur pengoperasian
otomatis mode tidur.
Tombol timer : Mengatur waktu saat ini dan waktu
mulai / selesai.

-

Tombol Set/clear : Seting waktu atau membatalkan fungsi.

-

Tombol reset : Memulai pengaturan penyejuk udara.

PENGGUNAAN REMOTE CONTROL
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REmote control Nirkabel tipe 5 : 1touch soft air dan Arah aliran
udara 2 cara
REMOTE CONTROL NIRKABEL
Deskripsi
Tombol sirkulasi udara : Digunakan untuk menyirkulasikan
udara ruangan tanpa mendinginkan.
Tombol Hemat Energi : Mengoperasikan pendinginan
hemat energi.
Pembersihan otomatis : Menghilangkan kelembaban
dan membersihkan bagian dalam unit dalam ruangan
ketika mematikan daya.
Layar
tampilan

Tombol On/Off : Mematikan/menghidupkan daya.

C

Tombol penyesuaian suhu : Menyesuaikan suhu
ruangan ketika mendinginkan dan memanaskan.
Tombol pemilihan mode pengoperasian :
Memilih mode pengoperasian.
Operasi pendinginan ( ) / Operasi otomatis (
Operasi penghilangan lembap ( )

)/

Tombol pemanasan/pendinginan singkat
(jet cool) : Menghangatkan atau mendinginkan
suhu di dalam ruangan dalam waktu yang singkat.

Panel
kontrol

Tombol kipas angin dalam ruangan : Menyesuaikan
kecepatan kipas.
Tombol arah aliran udara : Menyesuaikan arah aliran
udara secara vertikal.
-

Tombol Light : Menyesuaikan kecerahan layar tampilan
unit dalam ruangan.

atau

Tombol 1 Touch soft air : Untuk mencegah aliran udara
langsung ke orang.

hr

Tombol otomatis mode tidur : Mengatur pengoperasian
otomatis mode tidur.
Tombol timer : Mengatur waktu saat ini dan waktu
mulai / selesai.
Tombol tampilan suhu: Menampilkan suhu ruangan
dan juga perubahan unit

-

Tombol Set/clear : Seting waktu atau membatalkan
fungsi.

-

Tombol reset : Memulai pengaturan penyejuk udara.

INDONESIA
ENG

Panel
Layar
kontrol tampilan
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FUNGSI DASAR

FUNGSI DASAR
Mendinginkan ruangan Anda
(Operasi pendinginan)

INDONESIA

1. Tekan
untuk menyalakan daya.
2. Tekan
berulang-ulang untuk memilih
operasi pendinginan.
ditampilkan di layar tampilan.

Untuk Remote control nirkabel tipe 4

!
3. Tekan
atu
untuk mengatur suhu yang
diinginkan.
Untuk Remote control nirkabel tipe 1,4,5
– Kisaran suhu adalah 18°C-30°C.
Untuk Remote control nirkabel tipe 2,3
– Kisaran suhu adalah 16°C -30°C.

Menghilangkan kelembapan
(Operasi penghilangan lembap)
Mode ini menghilangkan kelebihan uap air dari
lingkungan sekitar yang berkelembapan tinggi
atau dalam musim hujan, agar dapat mencegah
masuknya jamur. Mode ini menyesuaikan suhu
ruangan dan kipas angin secara otomatis untuk
mempertahankan level kelembapan yang optimal.
1. Tekan
untuk menyalakan daya.
2.Tekan
berulang-ulang untuk memilih operasi
penghilangan lembap.
atau ditampilkan di layar tampilan.

CATATAN

• Dalam mode ini Anda tidak dapat menyesuaikan
suhu ruangan, karena akan disesuaikan secara
otomatis. Di samping itu, suhu ruangan tidak
ditampilkan di layar tampilan.

Menganginkan ruangan Anda
(Operasi sirkulasi uadara)
1. Tekan
untuk menyalakan daya.
2. Tombol kipas angin : Tekan
berulangulang untuk memilih operasi sirkulasi udara.
(Untuk Remote control nirkabel tipe 3,4,5)
Tombol Mode : Tekan
berulang-ulang
untuk memilih operasi sirkulasi udara. (Untuk
Remote control nirkabel tipe 1,2)
ditampilkan di layar tampilan.

Untuk Remote control nirkabel tipe 1,2,3,5

3. Tekan

untuk mengatur suhu yang diinginkan.

FUNGSI DASAR
Menyesuaikan kecepatan kipas
1. Tekan
kipas angin.

untuk menyesuaikan kecepatan

Ucapan

Kecepatan
Tinggi
Sedang
Rendah

CATATAN

• Penyesuaian arah aliran udara secara horizontal
mungkin tidak didukung, tergantung model.
• Penyetelan pembelok udara secara acak dapat
menyebabkan kegagalan produk.
• Jika Anda menyalakan ulang penyejuk udara, unit
akan mulai beroperasi dengan arah aliran udara
yang disetel sebelumnya, sehingga pembelok
udara mungkin tidak sesuai dengan ikon yang
ditampilkan di remote control. Bila ini terjadi,
tekan
atau
untuk menyesuaikan
kembali arah aliran udara.

Mengatur timer
Angin alami
Untuk Remote control nirkabel tipe 2,3
Remark

Speed
High

Anda dapat menggunakan fungsi timer untuk
menghemat energi dan menggunakan penyejuk
udara dengan lebih efisien.

Mengatur waktu saat ini
1. Tekan
dan tahan lebih dari 3 detik.
– Ikon AM/PM berkedip di bawah layar tampilan.

Medium High
Medium
Medium Low
Low
Natural wind

2. Tekan
3. Tekan

atau
untuk memilih waktu.
untuk menyelesaikan.

Menyalakan penyejuk udara
secara otomatis pada waktu
tertentu
1. Tekan
– Ikon AM/PM berkedip di bawah layar tampilan.

Menyesuaikan arah aliran udara
1. Untuk menyesuaikan arah aliran secara vertikal,
tekan
untuk mengubah arah aliran udara
secara otomatis.
2. Untuk menyesuaikan arah aliran secara horizontal,
tekan
untuk mengubah arah aliran udara
secara otomatis.

2. Tekan
atau
untuk memilih waktu.
3. Tekan
untuk menyelesaikan.
4. Ketika mengatur timer, waktu saat ini dan ikon
ON ditampilkan di layar tampilan, yang menunjukkan bahwa waktu yang diinginkan telah disetel.

INDONESIA
ENG

Untuk Remote control nirkabel tipe 1,4,5

!
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FUNGSI TINGKAT LANJUT

Mematikan penyejuk udara
secara otomatis pada waktu
tertentu
1. Tekan
– Ikon AM/PM berkedip di bawah layar tampilan.

INDONESIA

2. Tekan
atau
untuk memilih waktu.
3. Tekan
untuk menyelesaikan.
4. Ketika mengatur timer, waktu saat ini dan
ikon ON ditampilkan di layar tampilan, yang
menunjukkan bahwa waktu yang diinginkan
telah disetel.

Membatalkan pengaturan timer
1. Tekan
untuk membatalkan seluruh
pengaturan timer.

FUNGSI TINGKAT
LANJUT
Mengubah suhu ruangan
dengan cepat (Jet Cool)
(opsional)
Mode ini memungkinkan Anda mendinginkan
udara dalam ruangan dengan cepat di musim
panas atau menghangatkannya dengan cepat
di musim dingin.
1. Tekan
untuk menyalakan daya.
2. Tekan
(Untuk Remote control nirkabel
tipe 2,3,5)

Mengatur mode tidur
Gunakan mode tidur untuk mematikan penyejuk
udara secara otomatis saat Anda tidur.
1. Tekan
untuk menyalakan daya.
2. Tekan
3. Tekan
atau
untuk memilih jam (hingga
7 jam)
4. Tekan
untuk menyelesaikan.
–
ditampilkan di layar tampilan.

!

CATATAN

• Penghilangan Lembap, suhu meningkat
sebesar 1°C (2°F) setelah 30 menit dan sebesar
1°C (2°F) lagi setelah 30 menit berikutnya agar
tidur Anda lebih nyaman. Suhu meningkat sebesar
hingga 2°C dari suhu yang sebelumnya disetel.

– Dalam mode pendinginan singkat, udara berhembus kuat dengan suhu 18°C untuk 30 menit.

!

CATATAN

• Pendinginan Kuat memungkinkan untuk pendinginan
Aktif dalam Operasi Pendinginan/ Penghilangan
Kelembapan/Kipas/ Kecerdasan Buatan.
• Fungsi ini mungkin tidak didukung, tergantung
model.

FUNGSI TINGKAT LANJUT
Mengubah suhu
ruangan dengan cepat
Mode H’COOL (Himalaya)
(opsional)

– Pada mode H’COOL (Himalaya), udara terfokus
30 menit berhembus kuat untuk pendinginan
lebih cepat.

!

CATATAN

• Pada Sirkulasi udara (Air Circulation), Otomatis
(Auto), atau mode pergantian otomatis (Changeover mode), fungsi ini tidak dapat digunakan.
• Selama dan setelah mode H’COOL fungsi ayun
(swing) akan aktif secara otomatis.
• Untuk mematikan fungsi ayun (swing) tekan
tombol ayun (swing).
• Fungsi ini mungkin tidak didukung, tergantung
pada model
• Mode ini tidak memiliki keistimewaan (feature)
memulai kembali otomatis (auto restart)

Pemurnian udara dalaM
ruangan (Pembersihan
Otomatis)
Dalam operasi pendinginan dan penghilangan
lembap, uap air terbentuk di dalam unit dalam ruangan. Gunakan fungsi auto cleaning (pembersihan
otomatis) untuk menghilangkan uap air tersebut.
1. Tekan
dan tahan selama lebih dari 3 secounds. (Untuk Remote control nirkabel tipe 1,2)
Tekan
(Untuk Remote control nirkabel tipe
3,4,5)
– ditampilkan di layar tampilan.

–Jika Anda mematikan daya, kipas akan beroperasi
selama 30 menit dan membersihkan bagian dalam
unit dalam ruangan.

!

CATATAN

• Beberapa tombol tidak dapat digunakan saat
mengoperasikan fungsi pembersihan otomatis.

INDONESIA
ENG

Mode ini memungkinkan Anda untuk mendinginkan udara dalam ruangan dengan cepat di
musim panas.
1. Tekan
untuk menyalakan daya.
2. Tekan
(Untuk Remote control nirkabel
tipe 1,4)
– ditampilkan di layar tampilan.
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Pengoperasian Pemurnian
Plasma (OPSIONAL)

INDONESIA

Filter plasma yang dikembangkan oleh LG menghilangkan kontaminan renik dari udara asupan
secara tuntas untuk menyuplai udara yang bersih
dan segar.
1. Tekan
untuk menyalakan daya.
2. Tekan
(Untuk Remote control nirkabel
tipe 1,2)
– ditampilkan di layar tampilan.

!

CATATAN

• Anda dapat menggunakan fungsi ini dengan
menekan
tanpa menghidupkan penyejuk
udara.
• Baik lampu plasma maupun lampu pendinginan akan menyala ketika pemurnian plasma
dioperasikan.

Mode Perawatan Kulit (OPSIONAL)
Gunakan mode Perawatan Kulit untuk menjaga
supaya kulit tetap lembap.
1. Tekan
untuk mengaktifkan daya.
2. Tekan
(Untuk Remote control nirkabel
tipe 1)
Tekan
(Untuk Remote control nirkabel
tipe 2)
untuk memilih mode Perawatan Kulit
–Tidak ada yang berubah pada tampilan layar remote
control. Tapi ditampilkan di unit dalam ruangan.
– Fungs i ini beroperas i dengan kecepatan kipas
tinggi dan perubahan arah bilah untuk proses
kelembaban yang maksimal. Bagaimanapun suhu
ruangan tetap tidak berubah.
– Pada mode ini, Anda dapat mengubah pengaturan
suhu, kecepatan kipas dan arah baling-baling.

!

CATATAN

• Fungs i ini dapat dioperas ikan pada mode
pendinginan, mode Kipas, dan mode Plasma.
• Has il kelembaban bergantung pada keadaan
luar lingkungan.

Kecerahan layar tampilan
Anda dapat menyesuaikan kecerahan layar tampilan
unit dalam ruangan.
1. Tekan
(Untuk Remote control nirkabel
tipe 1,3,4,5)
Tekan
(Untuk Remote control nirkabel
tipe 2) untuk menyalakan/ mematikan layar
Tampilan.

FUNGSI TINGKAT LANJUT
Pengoperasian otomatis
(Kecerdasan buatan)

Kode Deskripsi
2 Dingin
1 Agak Dingin
0 Pertahankan
suhu
ruangan
-1 Sedikit panas
-2 Panas

!

Pengoperasian otomatis
(Kecerdasan buatan) (OPSIONAL)
Mode ini meminimalkan konsumsi daya selama
pendinginan dan meningkatkan suhu yang ditentukan
hingga level optimal agar lingkungan menjadi lebih
nyaman. Suhu otomatis disetel di 22°C jika suhu
sekitar berada di bawah 22°C . Suhu dipertahankan
jika suhu sekitar berada di atas 22°C.
1. Tekan
untuk menyalakan daya.
2. Tekan
berulang-ulang untuk memilih
operasi pendinginan.
3. Tekan
(Untuk Remote control nirkabel
tipe 1,4,5)
ditampilkan di layar tampilan.

CATATAN

• Dalam mode ini, Anda tidak dapat
• Fungsi ini mungkin tidak didukung, tergantung
model. Menyetel kecepatan kipas, tapi Anda dapat
mengatur pembelok udara agar berputar otomatis.

!

CATATAN

• Fungsi ini mungkin tidak didukung, tergantung
model.
• Memungkinan untuk menampilkan temperatur
yang berbeda antara remote kontrol dan AC selama
beroperasi.

INDONESIA
ENG

Dalam mode ini, kecepatan kipas dan suhu disesuaikan secara otomatis, berdasarkan suhu ruangan.
1. Tekan
untuk menyalakan daya.
2. Tekan
berulang-ulang untuk me milih
operasi pendinginan.
3. Tekan
atau
untuk memilih kode operasi
yang diinginkan jika suhu lebih tinggi atau lebih
rendah daripada suhu yang diinginkan.
ditampilkan di layar tampilan.
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Operasi 1 touch soft air
(comfort vane) (OPSIONAL)

INDONESIA

Model ini mengatur kipas AC ke posisi dimana
angin tidak secara langsung mengarah ke pengguna di ruangan.
1. Tekan
untuk menyalakan daya.
2. Tekan
sampai tercapai arah yang diinginkan. (Untuk Remote control nirkabel tipe
1,2,3,5)
atau ditampilkan di layar tampilan.

!

Pengoperasian Active energy
control (OPSIONAL)
Mode ini mengurangi konsumsi daya selama
pendinginan.
*Pengoperasian “Active energy control” : 80%
/ 60% /40% dari konsumsi daya yang telah di
tentukan
1. Tekan
untuk menyalakan daya
2. Tekan
untuk memilih operasi pendinginan
yang diinginkan
3. Tekan
(Untuk Remote control nirkabel
tipe 2)
Tekan
(Untuk Remote control nirkabel
tipe 3)
untuk memilih ‘ ’
- Huruf
dan
akan tampil pada layar
remote.

CATATAN

• Menekan
atau
atau
selama mode
comfort vane, akan menonaktifkan mode tersebut.
• Menekan
selama pengoperasian comfort
vane juga akan meonkatifkan mode ini dan akan
mengatur fitur auto swing untuk arah vertikal.
• pada saati fotur ini non aktif, kipas horizontal
akan beroperasi secara otomatis tergantung dari
mode yang dipilih

Tampilan display unit dalam ruangan
(Tampilan pada unit tergantung model)
Versi1

Veris 2

Versi 3

%

FUNGSI TINGKAT LANJUT

Versi1

Tampilan display unit dalam ruangan
(Tampilan pada unit tergantung model)
Versi1

Veris 2

5. Tekan
(Untuk Remote control nirkabel
tipe 2)
Tekan
(Untuk Remote control nirkabel
tipe 3)
untuk memilih ‘ ’
- Huruf
dan
akan tampil pada layar
remote.

Tampilan display unit dalam ruangan
(Tampilan pada unit tergantung model)
Veris 2

Veris 2

Versi 3

Versi 3

%

Versi1

6. Tekan
(Untuk Remote control nirkabel
tipe 2)
Tekan
(Untuk Remote control nirkabel
tipe 3)
sekali lagi untuk kembali ke mode pendinginan
biasa.

Versi 3

%

!

CATATAN

• Pada penggunaan “Active energy control operation”,
kekurangan kapasitas pendinginan dapat terjadi.
• Kapasitas pendinginan untuk “Active energy
control” : Mendekati 80% / 60% / 40% dari
kapasitas pendinginan normal yang tertera.
• Saat “Active energy control” di pilih, anda dapat
mengatur temperatur yang diinginkan di dalam
pengoperasian “Active energy control”. Pengaturan
temperature akan ditampilkan selama 5 detik lalu
kemudian kembali ke tampilan 80% / 60% / 40%.
• Pengaturan “Active energy control” dapat di
simpan.
(Contoh) Saat pengoperasian “Active energycontrol
80%”, matikan lalu nyalakan kembali mesin
penyejuk udara, maka pengoperasian “Active
energy control” tetap berada di tingkatan 80%

INDONESIA
ENG

4. Tekan
(Untuk Remote control nirkabel
tipe 2)
Tekan
(Untuk Remote control nirkabel
tipe 3)
untuk memilih ‘ ’
- Huruf
dan
akan tampil pada layar
remote.
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Mengoperasikan penyejuk
udara tanpa remote control

Menyalakan ulang penyejuk
udara secara otomatis

Anda dapat menggunakan tombol On/Off unit
dalam ruangan untuk mengoperasikan penyejuk
udara bila remote control tidak tersedia. Namun,
kecepatan kipas diatur ke tinggi.
1. Buka penutup depan.
– Angkat sedikit kedua sisi penutup.

Ketika penyejuk udara dinyalakan kembali setelah
terjadi kegagalan daya, fungsi ini akan kembali ke
pengaturan sebelumnya. Fungsi ini merupakan
pengaturan bawaan pabrik.

TIPE 1

TIPE 2

Menonaktifkan penyalaan ulang
otomatis
1. Buka penutup depan.
– Angkat sedikit kedua sisi penutup.
TIPE 1
TIPE 2

* Fitur ini bisa berubah menurut tipe model.
2. Tekan tombol On/Off
TIPE 1

TIPE 2

Tombol
On/Off

TIPE 3

Tombol
On/Off

* Fitur ini bisa berubah menurut tipe model.
2. Tekan tombol On/Off dan tahan selama 6 detik.
– Unit ini akan mengeluarkan bunyi bip dua
kali dan lampu akan berkedip dua 4 kali.
TIPE 1
TIPE 2

Tombol
On/Off

TIPE 3

Tombol
On/Off

Tombol
On/Off

* Fitur ini bisa berubah menurut tipe model.
– Untuk model pendinginan dan pemanasan, mode
pengoperasian.
Suhuruangan

Suhu yang
ditentukan

Mode
pengoperasian

Bawah 21°C

24°C

Operasi pemanas

Di atas 21°C
dan di Bawah
24°C

23°C

Operasi penghilangan lembap

Di atas 24°C

22°C

Operasi pendinginan

– Untuk model pendinginan saja, suhu diatur ke 22°C.

Tombol
On/Off

** Fitur ini bisa berubah menurut tipe model.
– Untuk mengaktifkan kembali fungsi ini, tekan
tombol On/Off dan tahan selama 6 bip dua kali
dan lampu akan berkedip 4 kali.

!

CATATAN

• Jika Anda menekan dan menahan tombol
On/Off selama 3-5 detik, bukan 6 detik, unit ini
akan beralih ke operasi tes. Dalam operasi tes,
unit menghembuskan udara yang kuat untuk
mendinginkan selama 18 menit dan kembali ke
pengaturan bawaan pabrik.

PERAWATAN
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PERAWATAN

Bersihkan produk secara teratur untuk mempertahankan kinerja yang optimal dan mencegah kemungkinan kerusakan.

Filter 3M (Opsional) atau
Filter Plasma (Opsional)
Filter udara

Filter 3M (Opsional)
atau Filter triple
(Opsional)

Unit dalam ruangan TIPE 2
Filter udara
Filter 3M (Opsional)
atau Filter triple (Opsional)

Filter 3M (Opsional)

Filter 3M (Opsional)
atau Filter Plasma
(Opsional)

Filter bebas alergi
(Opsional)

Unit dalam ruangan TIPE 3
Filter udara

Filter 3M (Opsional)
atau Filter triple (Opsional)

* Fitur ini bisa berubah menurut tipe model.

INDONESIA
ENG

Unit dalam ruangan TIPE 1
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PERAWATAN

Item
Filter udara

Interval
pembersihan
2 minggu

Metode pembersihan
Lihat “Membersihkan Filter udara”

INDONESIA

Filter 3M

1bulan

Lihat “Membersihkan Filter 3M”

Filter triple

3 bulan

Lihat “Membersihkan Filter bebas alergi dan Filter triple”

Filter bebas alergi

3 bulan

Lihat “Membersihkan Filter bebas alergi dan Filter triple”

Filter Plasma

3 bulan

Lihat “Membersihkan Filter Plasma”

Permukaan unit
dalam ruangan

Secara
teratur

Gunakan kain lembut dan kering. Jangan gunakan zat pengikis
atau pemutih.

Unit luar ruangan

Secara
teratur

Gunakan uap untuk membersihkan kabel pertukaran panas dan
ventilasi panel (hubungi teknisi).

! PERHATIAN
• Matikan daya dan cabut steker kabel daya sebelum Anda melakukan perawatan apa
pun; bila tidak, hal itu dapat menimbulkan kejutan listrik.
• Jangan gunakan air yang lebih panas dari 40°C saat Anda merbersihkan filter. Hal ini dapat
mengakibatkan perubahan bentuk atau perubahan warna.
• Jangan gunakan zat yang mudah menguap saat Anda membersihkan filer. Hal itu dapat merusak
permukaan produk.

!

CATATAN

• Lokasi dan bentuk filter bisa berbeda, tergantung model.
• Pastikan untuk membersihkan kabel pertukaran panas unit luar ruangan secara teratur, karena
kotoran yang menempel di kabel dapat menurunkan efisiensi operasi atau meningkatkan biaya
energi.

PERAWATAN
Membersihkan filter udara

TIPE 1

TIPE 2

Membersihkan filter triple
(Opsional)
1. Matikan daya dan cabut steker kabel daya.
2. Buka penutup depan dan lepaskan Filter udara
(Lihat "Membersihkan Filter udara").
3. Tarik keluar Filter triple.
TIPE 1

TIPE 3
TIPE 2,3

* Fitur ini bisa berubah menurut tipe model.
3. Tahan knop Filter udara, angkat sedikit, dan
lepaskan dari unit.
TIPE 1

TIPE 2

* Fitur ini bisa berubah menurut tipe model.
4. Jemur filter di tempat yang langsung terkena
sinar matahari selama 2 jam.

!

TIPE 3

* Fitur ini bisa berubah menurut tipe model.
4. Bersihkan filter dengan pembersih vakum atau
dengan air hangat.
- Jika kotoran sulit dibersihkan, cucilah filter dalam
air suam kuku berdeterjen.
5. Jemur filter di tempat teduh.

!

CATATAN

• Untuk pencucian bagian dalam, hubungi service
Center Resmi atau dealer. Dilarang mengunakan
diterjen yg keras sebab akan menimbulkan karat
dan kerusakan didalam unitDiterjen yang keras
dapat juga menyebabkan kerusakan pada produk,
kebakaran atau korsleting listrik.

CATATAN

• Lakasi dan bentuk filter bisa berbeda, tergantung model.

INDONESIA
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Bersihkan Filter udara 2 minggu sekali ataulebih
sering jika perlu.
1. Matikan daya dan cabut steker kabel daya.
2. Buka penutup depan.
– Angkat sedikit kedua sisi penutup.
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Membersihkan filter 3M
(Opsional)

Membersihkan Filter Plasma
(Opsional)

1. Matikan daya dan cabut steker kabel daya.
2. Buka penutup depan dan lepaskan Filter udara
(Lihat "Membersihkan Filter udara").
3. Tarik keluar Filter 3M.

1. Matikan daya dan cabut steker kabel daya.
2. Buka penutup depan dan lepaskan Filter udara
(Lihat "Membersihkan Filter udara").
3. Lepaskan Filter Plasma dalam 10 detik.
TIPE 2

TIPE 1

Filter 3M

3M
3M

3M

3M

3M

3M
3M

TIPE 2,3

3M

3M

Filter 3M

Filter 3M
* Fitur ini bisa berubah menurut tipe model.
4. Gunakan vacuum cleaner untuk menghilangkan
kotoran. Jangan mencuci Filter 3M. Dengan air,
Karena filter dapat rusak.

!

CATATAN

• Lokasi filter/saringan air mungkin berbeda
(sesuai model).

* Fitur ini bisa berubah menurut tipe model.
4. Gunakan vacuum cleaner untuk menghilangkan
kotoran. Jangan mencuci Filter Dengan air, Karena
filter dapat rusak.

PEMECAHAN MASALAH
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PEMECAHAN MASALAH
Fungsi diagnosis mandiri

Sebelum menelepon petugas servis
Periksalah hal berikut sebelum Anda menghubungi pusat servis. Jika masalah tidak terselesaikan,
hubungilah pusat servis di tempat Anda.
Masalah

Kemungkinan penyebab

Tindakan koreksi

-

Matikan penyejuk udara, lepaskan
steker kabel daya, dan hubungi
pusat servis.

Ada bau terbakar dan suara yang
aneh dari dalam unit.
Ada kebocoran air dari unit
dalam ruangan meskipun level
kelembapan rendah.
Kabel daya rusak atau menghasikan
panas berlebihan.
Ada sakelar, pemutus sirkuit
(pengaman, arde) atau sekring
yang tidak berfungsi baik.
Steker penyejuk udara belum Periksa apakah kabel daya sudah
dipasang.
dipasang ke stopkontaknya.
Sekring putus atau suplai daya Gantilah sekring dan periksa
terblokir.
apakah pemutus sirkuit tersangkut.

Penyejuk udara tidak hidup.

Telah terjadi kegagalan daya.

Matikan penyejuk udara saat
kegagalan daya terjadi. Bila daya
sudah hidup lagi, tunggulah 3
menit, dan nyalakan kembali
penyejuk udara.

Voltase terlalu tinggi atau terlalu Periksalah apakah pemutus sirkuit
rendah.
tersangkut.
Penyejuk udara mati otomatis
pada waktu yang ditentukan Tekan kembali tombol daya.
sebelumnya.

INDONESIA
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Produk ini memiliki fungsi diagnosis mandiri yang sudah terpasang. Jika terjadi kesalahan, lampu unit
dalam ruangan akan berkedip dalam selang 2 detik. Jika terjadi, hubungi pusat servis atau dealer setempat.
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Masalah

Kemungkinan penyebab

Tindakan koreksi

Pastikan tidak ada gorden, kerai, atau
Udara tidak tersirkulasi denperabotan yang menghambat bagian
gan benar.
depan penyejuk udara.

INDONESIA

Filter udara kotor.

Bersihkan Fiter udara 2 minggu sekali.
Lihat "Membersihkan Filter udara"
untuk informasi lebih lanjut.

Suhu ruangan terlalu tinggi.

Di musim panas, perlu waktu untuk
mendinginkan udara di dalam ruangan.
Bila demikian, pilihlah operasi jet cool
untuk mendinginkan udara di dalam
ruangan dengan singkat.

Penyejuk udara tidak mengeUdara dingin keluar dari dalam Pastikan tidak ada udara dingin keluar
luarkan udara dingin.
ruangan.
melalui titik-titik ventilasi ruangan.
Suhu yang diinginkan lebih tinggi Aturlah suhu yang diinginkan ke level
dibanding suhu yang disetel. yang lebih rendah dari suhu saat ini.
Hindari penggunaan generator panas
Ada sumber panas di sekitar. seperti kompor gas atau oven listrik
saat penyejuk udara dioperasikan.

Dalam operasi sirkulasi udara, udara
berhembus dari penyejuk udara tanpa
Operasi sirkulasi udara telah
mendinginkan atau memanaskan udara
dipilih.
dalam ruangan. Alihkan mode pengoperasian ke operasi pendinginan.
Dalam mode operasi tertentu, seperti
mode operasi penghilangan lembap
Operasi otomatis, operasi singkat
Anda tidak bisa mengatur
atau jet, Anda tidak dapat mengatur
(jet), atau operasi penghilangan
kecepatan kipas angin.
kecepatan kipas. Pilihlah mode operasi
lembap telah dipilih.
yang membuat Anda dapat mengatur
kecepatan kipas.
Dalam mode operasi tertentu, seperti
mode operasi sirkulasi udara atau jet,
Operasi sirkulasi udara atau
Anda tidak bisa mengatur suhu.
Anda tidak dapat mengatur suhu.
operasi jet telah dipilih
Pilihlah mode operasi yang membuat
Anda dapat mengatur suhu.

CATATAN
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