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A kezelési utasításban az alábbi szimbólumokat használjuk:

Ez tiltást jelent

Ez okvetlen betartandó
dolgot jelent

Veszélyes hulladékot jelöl, ezért csak szelektíven gy űjthe tő és speciális ártalmatlanítást igényel.
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Figyelmeztetés
.e5-h.),*<(/0(6(12/9$66$(/$+$6=1È/$7,Ò7087$7Ï7$=
h=(0(/7(7e60(*.(='e6((/ė77

+DW~OPDJDVD
IHV]OWVpJ DN
NRU D] HJ\Vp
JHN N|QQ\HQ
PHJVpUOKHW
QHNLOOW~ODODFVRQ\IHV]OWVpJ
HVHWpQ D NRPSUHVV]RU HUĘVHQ
UH]RQiOKDW pV tJ\ D UHQGV]HU
W|QNUHPHKHW

+D KRVV]DEE
LGHLJ
QHP
KDV]QiOMD
D
EHUHQGH]pVW
DNNRU iUDPWD
ODQtWVDD]W$OHUDNyGySRUPH
OHJHGpVWLOOW]HWRNR]KDW

6RKD QH YiJMD
HO pV QH WROGMD
PHJ D WiSNi
EHOW
0HOHJHGpVW LOOHWYH W]HW RNR]
KDW

$ IHV]OWVpJQHN NLVHEE LQJD
GR]iVRNNDO VWDELOQDN NHOO OHQ
QLH

Ha a készülék
]HPHO DNNRU
QHWDUWVDKRV]
V]DEE
LGHLJ
Q\LWYD D] DMWy
NDW LOO DEODNRNDW PHUW HWWĘO
FV|NNHQDNpV]OpNKDWpNRQ\
ViJD

1H DNDGiO\R]
]DDOHYHJĘ~W
MiW D V]tYy LOO
NLI~MyQ\tOiVRN
QiO VHP D EHO
WpUL VHP D NOWpUL HJ\VpJQpO
PHUWHWWĘOFV|NNHQDKDWpNRQ\
ViJ pV D NpV]OpN LV W|QNUH
PHKHW

$]
HOHNWUR
PRV EHN|WpV
NRU RO\DQ NLV
P H J V ] D N t W y W
kell alkalmaz
QLDPHO\HOHJHQGĘWHOMHVtWPp
Q\ĦDNpV]OpNKĘpU]pNHOĘLiO
WDO W|UWpQĘ OHiOOiVRN pV ~MUDLQ
GtWiVRN iUDPiQDN iWHQJHGp
VpKH]

+D pJHWW V]D
JRW pVYDJ\
IVW|W pU]pNHO
DNNRU D]RQQDO
NDSFVROMD NL D
NpV]OpNHW pV KtYMRQ V]DNHP
EHUW (QQHN HOPXODV]WiVD D
NpV]OpN W|QNUHPHQHWHOpW pV
W]HWRNR]KDW

* \ ~ O p N R Q \
D Q \ D J R N D W 
VSUD\NHWJi]
SDODFNRW
QH
WDUWVRQ D Np
V]OpN  PHV N|U]HWpQ EHOO
7Ħ]HWLOOUREEDQiVWRNR]KDW

1H MDYtWVD VD
MiW NH]ĦOHJ D
EHUHQGH]pVW$
V]DNV]HUĦWOHQ
E H D Y D W N R ] i V
EDOHVHWYHV]pO\HV pV DNiU KD
OiOWLVRNR]KDW+LEDLOOUHQGHO
OHQHV PĦN|GpV HVHWpQ IRUGXO
MRQPLQGLJV]DNHPEHUKH]
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Figyelmeztetés
.e5-h.),*<(/0(6(12/9$66$(/$+$6=1È/$7,Ò7087$7Ï7$=
h=(0(/7(7e60(*.(='e6((/ė77

6pUOW HOHNWURPRV NiEHOOHO WLORV
DJpSHW]HPHOWHWQL+DDYH]H
WpN PHJVpUOW KtYMRQ V]DNHP
EHUWpVD]]DOFVHUpOWHVVHNLD]W

$ OpJiUDP LUiQ\iW PLQGLJ PHJ
IHOHOĘHQ iOOtWVD EH $ EHiOOtWiV
KR] KDV]QiOMD D WiYLUiQ\tWyW pV
QHNp]]HOPR]JDVVDDWHUHOĘOD
PHOOiNDW

6H Np]]HO VH HV]N|]]HO QH
Q\~OMRQ D NLI~Yy Q\tOiVRNED
6]HPpO\L VpUOpVW LOO D NpV]
OpNPHJKLEiVRGiViWRNR]KDWMD

.|]YHWOHQDOpJiUDPHOpWLORViO
ODWRNDWLOOQ|YpQ\HNHWKHO\H]QL
$]RN PHJEHWHJHGKHWQHN LO\HQ
HVHWEHQ

1HI~YDVVDDKLGHJOHYHJĘWN|]
YHWOHQO |QPDJiUD %HWHJVpJHW
RNR]KDW

$ NpV]OpN OpJNRQGLFLRQiOiV
UD OHWW WHUYH]YH 1HP DONDOPDV
UXKD V]iUtWiVUD pOHOPLV]HU WDU
WyVtWiViUD VWE pV D]W WLORV LV
PiVFpOUDDONDOPD]QL

$ NpV]OpNUH IU|FFVHQĘ Yt]
iUDPWpVW LOO D NpV]OpN PHJ
KLEiVRGiViWRNR]KDWMD

$ NpV]OpN DODWW LOO N|]YHWOHQ
HOĘWWH WLORV IĘ]QL$ JĘ]|N D Np
V]OpN PHJKLEiVRGiViW RNR]
KDWMiN LOO D KHO\LVpJ NRPIRUW
MiW LV URQWKDWMiN D] tJ\ NHOHWNH
]ĘV]DJRN
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FIGYELEM!
FIGYELEM!
Ne használjon dugvillát az elektromos csatlakoztatáshoz,
legyen fixen bekötve a gép az elektromos hálózatba
Az elektrromos bekötés kismegszakítón keresztül
legyen kialakítva!
A készülék áthelyezését csak képzett és arra jogosult
szakember végezheti el.
A telepítés során vegye figyelembe, hogy azt gyerekek
ne érjék el! Ha ez nem lehetséges, akkor megfelelő
védőrácsot kell kialakítani.
A beltéri egységet a falra kell felszerelni.
Üzemi hőmérséklet tartomány
Beltér
Maximum hűtés
Maximum fűtés

(száraz/nedves ℃ )
32/23
27/-

Kültér

(száraz/nedves ℃ )
43/26
24/18

● A megengedeett legalacsonyabb kültéri hőmérséklet hűtő-fűtő berendeezés esetén
-7 ℃ ~ 43℃ .
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A részegységek megnevezése
beltéri egység

szívott levegő
⑵

⑶

kifújt levegő

⑷

⑹

⑸

Az ikonok jelentése

⑴

：Cool (hűtés)
：Dry (szárítás)
：Heat (fűtés)
：Power (bekapcsolás)

⑴ távirányító

：Set temp. (beállított hőmérséklet)

⑵ előlap
⑶ szűrő

kültéri egység

⑷ zsalu
⑸ fali átvezető

szívott levegő

⑹ kötegelő szalag
⑺ elektromos vezeték
⑻ vízcső
⑺

kifújt levegő

⑻
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A távirányító használata
1

ON/OFF (KI/BE gomb)

A megnyomásával be-, ill. kikapcsolható a berendeezés
2 ▲ : Megnyomásával a beállított
hőmérséklet növelhető
3

MODE (üzemmód)

Megnyomásával választható a kívánt üzemmód
(AUTO/COOL/DRY/FAN/HEAT) (auto/hűtés/szárítás/fűtés).

4

SWING (legyezés)
Megnyomásával kapcsolható be/ki
a zsalu legyező mozgása

: Megnyomásával a beállított
hőmérséklet csökkenthető

5

▲

6

FA N (ventilátor)
Ezzel a gombbal állítható a ventilátor sebessége

7

3
6
9
12
15

2

1

5

4

8

7

11

10

14

13

TIMER OFF (kikapcsolás időzítés)
Megnyomásával indítható az időzített kikapcsolás

8

CLOCK (óra)
Ezzel a gombbal állítható be az óra

9

TIMER ON (bekapcsolás időzítés)
Megnyomásával állítható be az időzített bekapcsolás)

10

SLEEP (éjszakai mód)

11

TEMP(hőmérséklet)

12

TURBO

13

X-FAN

Ha balra nyomja a gombot, akkor
be/kikapcsolja az X-FAN funkciót
Ha jobbra nyomja a gombot, akkor
be/kikapcsolja a világítást
14
15

I FEEL(”érezlek”)
/

Megnyomásával kapcsolható az aktív
légszűrés
8

A távirányító hassználata

24
16

23
22
17 18 19 20

16

17

MODE (üzemmód) ikon:

Megnyomására az üzemmód
,
az alábbi sorrendben változik:
(AUTO),
( COOL),
(DRY),
(FAN) or (HEAT

SLEEP (éjszakai üzem) ikon:

20

LIGHT (világítás) icon:

21

22

Megnyomásakor
(beáll. hőmérséklet ),
környezeti hőmérséklet

ÓRA kijelző:
A TIMER gomb megnyomásakor ON, vagy

OFF fog villogni. A kijelzőn a pontos idő
látható.

és bekapcsol a világítás. Újbóli megnyomásakor kikapcsol a világítás

TEMP (hőmérséklet) ikon:

LOCK (zár) ikon:
ikon jelenik meg a + és - gombok együttes
megnyomásakor és a billentyűzet lezár.
Feloldás a gombok ismételt megnyomásával.

ikon jelenik meg a megnyomásakor

19

Függőleges legyezés
: ikon:
kon jelenik meg a swwing gomb megnyosakor. Ismételt megnyomásakor a legyezés leáll és az ikon eltűnik.

ikon jelenik meg a megnyomásakor,
ezzel aktiválódik az éjszakai üzemmód. Ismételt megnyomásra kikapcsol ez az üzemmód.

18

21

23

Digitális kijelző

A beállított hőmérsékletet jelzi ki.
SAVE módban “SE” látható a kijelzőn.

,
(beltér
)

(kültér környeezeti hőmérséklet

)

és üres jelenik meg egymás után

Megjegyzés: “ ” funkció nem
minden típusnál van

24

AIR (levegő) ikon:

ikon jelenik meg az AIR gomb
megnyomására. Újbóli megnyomásra eltűnik az ikon.
Megjegyzés: ez a funkció nem
mindeen típusnál aktív.
9

A távirányító hassználata
29

28

27

30

25

26
25

HEALTH (egészség) ikon:

28

Ventilátor fordulat:

X-FAN ikon:

29

I FEEL (észlellek) ikon:

TURBO icon:

30

ikon jelenik meg a HEALTH
gomb megnyomásakor.
Ismételt megnyomásra az
ikon eltűnik.

26

27

ikon jelenik meg az X-FAN
gomb megnyomásakor.
Ismételt megnyomásra az
ikon eltűnik.
ikon jelenik meg a TURBO
gomb megnyomásakor.
Ismételt megnyomásra az
ikon eltűnik.

10

A FAN gombbal állítható be a kívánt
légsebesség. A léptetés sorrendje:
AUTO - Alacsony - Közepes Magas. A kiválassztott fordulat a
kijelzőn is megjelenik, kivéve az
Auto fokozatot.

ikon jelenik meg az I-FEEL
gomb megnyomásakor.
Ismételt megnyomásra az
ikon eltűnik.

8℃ Fűtés ikon (temperálás):
ikon jelenik meg a TEMP és
CLOCK gomb együttes
megnyomásakor fűtés üzemmódban.

A távirányító használataa
Távirányító
1 ON/OFF (BE/KI):

A gomb megnyomásával be-, ismételt megnyomásával kikapcsolható a készülék.

2

▲

Ezzel a gombbal növelhető a beállított hőmérséklet értéke. Lenyomva tartva
gyorsan emelkedik az érték. AUTO módban a hőmérséklet nem állítható!

3 MODE (üzemmód):

A gomb megnyomására a következő sorrendben változik az üzemmód: AUTO,
COOL(hűtés),DRY (szárítás), FAN (ventilátor),és HEAT (fűtés)
FAN
HEAT *
COOL
AUTO
DRY
Első indításkor az AUTO mód az alapértelmezett és nincs hőmérséklet kijelzés.
A hőmérsékletet a berendezés automatikusan határozza meg a környezeti
hőmérséklet alapján.
4 SWING (legyezés):
Ezzel a gombbal állítható a függőleges legyezés szöge az alábbiak szerint:
OFF

A távirányító univerzális, így bármely utasításra
,
a berendezés a következőt
hajtja végre
jelzi, hogy a zsalu mozgása:

▲

5

:

Ezzel a gombbal csökkenthető a beállított hőmérséklet értéke. Lenyomva tartva
gyorsan csökken az érték. AUTO módban a hőmérséklet nem állítható!

6 FAN (ventilátor):
Ezzel a gombbal állítható be a kívánt légmennyiség az alábbi sorrendben AUTO,
, majd ismét AUTO
,

,

Auto

alacsony

közepes

magas

7 CLOCK (óra):
Megnyomására
,
ikon villog. Ezután 5 mp.-en belül el kell kezdeni a beállítást a + és - gombokkal. A gombot lenyomva tartva az érték gyorsan változik.
A beállítás végén nyugtázás a CLOCK gombbal.
Innentől az
ikon folyamatosan létható a kijelzőn.
8

TIMER OFF (kikapcsolás időzítés):
A gomb megnyomásával lehet belépni az időzítés kikapcsolás menübe. A program
törlése a gomb ismételt megnyomásával történik. A kikapcsolás időzítés és a bekapcsolás időzítés programozása azonos módon történik.
11

A távirányító használata
9

TIMER ON :(bekapcsolás időzítés)
A gomb megnyomásával lehet belépni az időzített bekapcsolás menübe. Ismételt
megnyomás kilépés.
A gomb megnyomásakor
ikon jelenik meg a kijelzőn és “ON” felirat villog.
Ekkor 5 mp.-en belül meg kell kezdeni az időzítés beállítását. A gomb lenyomva
tartásával gyorsan változik az érték. A beállítás végén 5 mp.-en belül nyugtázni
kell a TIMER ON gomb megnyomásával.

10 SLEEP (éjszakai üzemmód):
A gomb megnyomásával kapcsolható be-, ill. ki az éjszakai üzemmód hűtés, vagy
fűtés üzemben.
11 TEMP (hőmérséklet):
A gomb megnyomásával ellenőrizhető a beállított hőmérséklet, és a szoba hőmérséklete a berendeezés kijelzőjén. A kijelzés az alábbi sorrendben történik:
no display

Az ikon, vagy üres válassztásakor a beállított hőmérséklet, az
ikon választásakor pedig a szoba hőmérséklete látható a kijelzőn. 3 mp. tétlenség után a kijelző visszatér a beállított hőmérsékletre.
Figyelem!:
•
Ez a típus nem tudja kijelezni a kültéri hőmérsékletet!
12 TURBO:
A gomb nyomásával kapcsolható be-, vagy ki a turbo üzemmód, amelyben gyorsan
érhető el a kívánt hőmérséklet. Hűtésben nagy sebességű hideg levegőt, fűtésben pedig
nagy sebességű meleg levegőt fúj a berendezés.
(öntisztítás / világítás)
:
13 X-FAN
X-FAN gomb megnyomásakor az
ikon jelenik meg a kijelzőn és aktiválódik az öntistítás funkció (a ventilátor még 2 percig üzemel és kiszárítja a beltéri egységet).
Az első indításkor a funkció kikapcsolt állása az alapértelmezés.
A funkció nem aktív AUTO, FAN és HEAT üzemmódban.
funkció bekapcsolja a kijelző világítását. Ismételt megnyomásra pedig kikapcsolja.
14 I FEEL (észlellek):
A gomb megnyomásával aktiválható, ismételt megnyomásával kikapcsolható a funkció.
Ilyenkor a berendeezés a távirányító által érzékelt hőmérséklet alapján állítja be a kifújt levegő hőmérsékletét.

15

/

A gomb megnyomásával aktiválható a légtisztítás funkció. Az első megnyomásra
indul a szűrés
, a következő megnyomásra pedig az egészséges szűrés
Üzemmód. A következő megnyomásra kikapcsol mindkét funkció.
A funkció nem minden típusnál aktív.

12

A távirányíító használata
16 Billentyűzár (+ - gombok kombinációja):
A + és - gombok együttes megnyomásával lezárható a távirányító billentyűzete. Ebben
az állapotban a kijelzőn ikon látható és bármely gomb megnyomásakor az ikon
villog, de az utasítást a berendezés nem hajtja végre. Oldás ismételt megnyomással.

:
17 Hőmérséklet skála váltás:
A MODE és a - gomb együttes megnyomásával lehet váltani a ℃ és℉ skála között.
18 Energiatakarékos üzemmód (hűtésben):

A CLOCK és TEMP gombok együttes megnyomásával aktiválható és újbóli megnyomásával
kapcsolható ki ez az üzemmód hűtés üzem közben. Ebben a módban a kijelzőn SE felirat jelenik meg.

19 8℃ fűtés funkció (temperálás):
A CLOCK és TEMP gombok együttes memegnyomásával aktiválható és újbóli megnyomásával
kapcsolható ki ez az üzemmód fűtés közben. Ebben a módban a kijelzőn
ikon látható és a beállított
hőmérséklet 8℃

20 Kijelző háttérvilágítás:
Az elemek behelyezése után a kijelző világítása 4 mp.-re bekapcsol. A későbbiekben
a gombok megnyomásakor 3 mp.-ig világít a kijelző, majd elsötétül.

Elemcsere
1.Vegyee le az elemtartó fedelét (lásd ábra)
2.Vegye ki a régi elemeket
3.Helyezze be a két új AAA 1,5 V elemet polaritáshelyesen a tartóba
4.Helyezzel vissza az elemtartó fedelét

★ Megjegyzés:
● Elemcsere esetén csak új és azonos típusú elemeket használjon,
mert másként a távirányító tönkre mehet!

●

●
●

Ha a berendezést huzamosabb ideig nem használja, akkor vegye ki az
elemeket, hogy azok ne tegyék tönkre a távirányítót!
A távirányító csak bizonyos távolságon belül képes a berendezést kapcsolni!
Közeli rádiófrekvenciás jelek megzavarhatják a távirányító működését.
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Kényszer üzem
Kényszer üzem
Ha az infra távirányító elvész, vagy meghibásodik, a berendezés üzemeltethető az
előlapi nyomógomb használatávalis a beprogramozott beállításokkal (ezek nem váltotathatóak).
.
A nyomógomb működése:
●

A berendezés kikapcsolt állapotában: nyomja meg az előlapi
gombot és a berendezés beindul AUTO üzemmódban.
A hőmérséklet alapján dönt, hogy hűtés/fűtés/ventilátor
üzemmódban fog üzemelni. A hőmérsékletr nem
állítható!

AUTO/STOP

előlapi kapcsoló
●

Leállítás: ha a berendezés épp üzemel, nyomja
meg az előlapi gombot és a berendezés leáll.

“Kódkapcsoló”:
●

A kapcsolót a készülék álló állapotában kapcsolja AUTO módra és az
AUTO módban az automatikus üzemmód szerint üzemel tovább.
Kódkapcsoló
（nem minden típusnál ）

●

Leállítás: ha üzem közben a kapcsolót STOP állásba húzza, a berendezés
leáll.
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Tisztítás és karbantartás

súlyos balesetet okozhat!

)

Mosás

15

Tisztítás és karbantartás

Tisztítás
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Hibaelhárítás
TÜNET
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Hibaelhárítás
TÜNET

sza
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ELADÓ:

ÜZEMBE HELYEZÉS DÁTUMA:

ELADÁS DÁTUMA:

GYÁRTÓ:

FONTOS TUDNIVALÓK:
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Jótállás
2

24

-

A javítás helye:

A vásárlónak kinél s mikor kell bejelentenie jótálláson alapuló igényeit?
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Jótállás

21

22
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Típus
Hűtőteljesítmény
Fűtőteljesítmény
Hatékonysági mutató SEER/SCOP
Energia osztály, hűtés/fűtés
Tápfeszültség
Áramfelvétel, hűtés/fűtés
BELTÉRI EGYSÉG
Légszállítás
Hangnyomásszint
Befoglaló méretek (szélxmagxmély)
Tömeg
KÜLTÉRI EGYSÉG
Légszállítás
Hangnyomásszint
Befoglaló méretek (szélxmagxmély)
Kompresszor
Tömeg
Standard csőhossz
csőhossz
Max.
szintkülönbség
Max.
Cső átmérő, folyadék/gáz
Hűtőközeg / alaptöltet
Üzemi tartomány, hűtés/fűtés

Műszaki adatok:

1800
51
776*540*320
Gree QXA-A091zE190A
28
5
15
10
6,35/9,52
R410a / 0,7
-7-+43 / -15-+24

m³/óra
dB(A)
mm
kg
m
m
m
mm
kg
C

600/500/400
41/39/34
845*275*180
9

GWH09MB-K3DNA4K
2,7
2,8
5,6/3,8
A+/A
220-240 V, 50 Hz
3,8/3,92

m³/óra
dB(A)
mm
kg

A

kW
kW
W/W

1800
53
776*540*320
Gree QXA-A091zE190A
29
5
15
10
6,35/9,52
R410a / 0,85
-7-+43 / -15-+24

580/500/400
42/40/35
845*275*180
9

GWH12MB-K3DNA4K
3,5
4
6,1/4,0
A++/A+
220-240 V, 50 Hz
5,1/4,9

3200
56
955*700*396
Gree QXA-B141zF030A
45
5
25
10
6,35/12,7
R410a / 1,35
-15-+43 / -15-+24

850/780/650
48/43/40
940*298*200
13

GWH18MC-K3DNA3K
5,27
5,8
5,6/3,8
A+/A
220-240 V, 50 Hz
7,2/7,8

4000
58
1080*485*840
Gree QXA-B141zF030A
60
5
25
10
6,35/15,87
R410a / 1,8
+18-+43 / -7-+24

1000/800/700
51/47/42
1007*315*219
14

GWH24MD-K3DNA3K
6,45
7
5,1/3,8
A/ A
220-240 V, 50 Hz
9,7/9,8
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