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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
SPLIT TÍPUSÚ KLÍMAKÉSZÜLÉK
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SPLIT TÍPUSÚ
KLÍMAKÉSZÜLÉK

BELTÉRI
KRX-09AEXI
KRX-12AEXI
KRX-18AEXI
KRX-24AEXI

KÜLTÉRI
KRX-09AEXO
KRX-12AEXO
KRX-18AEXO
KRX-24AEXO

Owner’s Manual

Használati útmutató
Köszönjük, hogy a termékünket választotta.
A helyes üzemeltetés érdekében, kérjük olvassa el és tartsa meg ezt
az útmutatót.
Amennyiben elveszti ezt a dokumentumot, kérjük lépjen
kapcsolatba a készülék üzembe helyezőjével, vagy látogasson el a
www.kaisai.hu weboldalra.
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Biztonsági óvintézkedések
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Tartalomjegyzék

Figyelem: tűzveszély/
éghető anyagok

VESZÉLY: Szerelés és karbantartás csak a gyártói javaslatok szerint történhet. Javítás esetében
szükséges képzett szakember, aki jogosult éghető hűtőközegek kezelésére is. További
információkért olvassa el az "INSTALLATION MANUAL"-t.
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Safety
Precautions

Biztonsági óvintézkedések
Olvassal el telepítés előtt
Az útmutató figyelmen kívül hagyása miatti helytelen telepítés komoly károkat és
sérüléseket okozhat.
A ponteciálisan veszélyes lépéseket VESZÉLY vagy FIGYELMEZTETÉS jelzéssel látjuk
el.
Ez a szimbólum jelzi hogy az útmutató figyelmen kívül hagyása halált
vagy komoly sérülést okozhat.

HU

VESZÉLY

Ez a szimbólum jelzi, hogy az útmutató figyelmen kívül hagyása
mérsékelt személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járhat.
FIGYELMEZTETÉS
EN

VESZÉLY
Ezt a berendezést 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességekkel rendelkező, vagy tapasztalatlan személyek csak megfelelő felügyelet és
oktatást követően használhatják. Gyermekek nem játszhatnak a termékkel. A termék
tisztítása és karban tartása nem történhet felügyelet nélküli gyermek által.
TELEPÍTÉSI VESZÉLYEK
•

Bízzon meg felhatalmazott szerelőt a klímakészülék beszerelésére. Helytelen telepítés víz
szivárgást, áramütést vagy tüzet okozhat.

•

Minden szerelés, karbantartás és áthelyezés csak képzett szerelő által történhet.
Szakszerűtlen javítások sérülést vagy termék tönkremenetelt okozhatnak.

HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS VESZÉLYEK

•

Nem üzemszerű jelenségnél (pl. égett szag) azonnal kapcsolja ki a készüléket és
áramtalanítsa. Keresse meg a készülék beüzemelőjét, hogy elkerülje az áramütést, tüzet
vagy sérüléseket.

•

NE helyezze be az újját vagy más tárgyat a légbeszívó vagy kifújó nyílásba.
Ez sérülést okozhat, mivel a ventilátor nagy fordulatszámon pörög.

•

NE használjon éghető sprayket, mint hajlakkot vagy festéket a berendezés közelében. Ez
tüzet és robbanást okozhat.
NE üzemeltesse a készüléket éghető gázok közelében. A gázok össze gyűlhetnek a
készülék körül, robbanást okozva.

•
•
•

NE használja a készüléket párás helyiségben, mint fürdő- vagy mosószobában. Ez a
termék tönkremeneteléhez és áramütéshez vezethet.
NE tegye ki a szervezetét hosszú távon közvetlen hideg levegőnek.
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Safety
Precautions

TISZTÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI VESZÉLYEK
Kapcsolja ki a készüléket és áramtalanítsa takarítás előtt. Ennek be nem tartása áramütéshez vezethet.

•

NE tisztítsa a készüléket nagy mennyiségű vízzel.
NE tisztítsa a készüléket szerves oldószerekkel. Ezek a berendezés deformálódásához vagy tűzhöz
vezethetnek.

•

EN

•

FIGYELMEZTETÉS
•

Ha a készüléket tűzhellyel vagy egyéb fűtő készülékekkel együtt használja, alaposan szellőztesse ki
a szobát az oxigénhiány elkerülése érdekében.

•

Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket, amennyiben huzamosabb időn keresztül nem használja.

•

Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket viharok alatt.

•

Bizonyosodjon meg arról, hogy a cseppvíz szabadon kifolyhat-e a készülékből.

•

NE használja a készüléket nedves kezekkel. Ez áramütéshez vezethet.

•

NE használja a készüléket másra, mint ami a célja.

•

NE másszon fel vagy helyezzen el tárgyakat a kültéri egység tetején.
NE üzemeltesse a készüléket hoszabb időn keresztül nyitott ajtók és ablakok mellett, vagy amennyiben a
páratartalom nagyon magas.

•

HU

VILLAMOSSÁGI VESZÉLYEK
• Csak az előírásoknak megfelelő betáp kábelt használja. Ha a kábel sérült, szakképzet
személlyel cseréltesse ki.
• Tartsa tisztán a dugaljt. Távolítson el minden szennyeződést róla. A piszkos dugaljok áramütést
vagy tüzet okozhatnak.
• NE kapcsolja ki a készüléket a kábel kihúzásával. Közvetlenül a dugalj határozott kihúzásával
tudja áramtalanítani. A meghúzás megsértheti a kábelt, és tüzet vagy áramütést okozhat.
• NE használjon hosszabbítót, toldott kábelt, és ne csatlakoztasson egyéb berendezéseket
ugyanarra az áramforrásra. A rossz csatlakozások, sérült szigetelés vagy a túl nagy feszültség
esés.
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A BERENDEZÉS JELLEMZŐI ÉS FUNKCIÓI
A beltéri egység megjelenítője

Légszűrő
(kihúzható)

HU

Előlapi panel
Betáp kábel
(bizonyos készülékek)

Légterelő zsalu

Távirányító
Megjelenítő

Távirányító tartó
(bizonyos
készülékek)
” Hőmérséklet, üzemmód és hibakód kijelzése:

“

“

” 3 mp-ig amikor:

• IDŐZÍTŐ BE bekapcsolva
• FRESH, SWING, TURBO, CSENDES vagy NAPELEM ECO mód bekapcsolva

“

” 3 mp-ig amikor:

• IDŐZÍTŐ KI bekapcsolva
• FRESH, SWING, TURBO, CSENDES vagy NAPELEM ECO mód kikapcsolva

“

” amikor hideg levegő elkerülése funkció bekapcsolva

“

” amikor a készülék leolvaszt

“

” amikor a készülék öntisztít

“

“

“

Kijelző
magyarázat

” amikor a 8 °C-os fűtés funkció be van kapcsolva
Amikor az ECO funkció aktiválódik (bizonyos készülékek) a
“ egymás után villan a következőképpen: -- -- -beállított hőmérséklet -- ...... egy másodperces intervallumokban.

” amior a WiFi vezérlés aktiválódik (bizonyos készülékek)

MEGJEGYZÉS: A különböző készülékek más-más előlapi panellel és megjelenítővel rendelkeznek. Nem
mindegyik indikátor vonatkozik az Ön készülékére. Kérjük, bizonyosodjon meg a tényleges megjelenítő
kialakításról a saját készülékén.
Az útmutatóban szereplő illusztrációk bemutató jellegűek. A beltéri egység kialakítása ettől eltérhet.
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Az optimális teljesítmény elérése
HŰTÉS, FŰTÉS vagy SZÁRÍTÁS üzemmódban az optimális teljesítmény az alábbi hőmérséklet
tartományokban érhető el. Amikor a klímakészülékét ezeken a tartományokon kívül használja. a
berendezés nem optimálisan fog működni.

Hűtés
Szoba hőmérséklet

17°C - 32°C
(63°F - 90°F)

Fűtés

Szárítás

0°C - 30°C
(32°F - 86°F)

10°C - 32°C
(50°F - 90°F)

0°C - 50°C
(32°F - 122°F)
Külső
hőmérséklet

-15°C - 50°C
(5°F- 122°F)
(Modellek alacsony
hőm. hűtés üzemmel

-25°C - 30°
C (-13°F 86°F)

0°C - 50°C
(32°F - 122°F)

0°C - 52°C
(32°F - 126°F)

0°C - 52°C
(32°F - 126°F)

(Speciális
trópusi modellek)

(Speciális
trópusi modellek)

KÜLTÉRI EGYSÉGEK
KIEGÉSZÍTŐ
ELEKTROMOS
FŰTÉSSEL
Amikor a külső
hőmréséklet 0 °C alatt van,
javasoljuk a berendezés
áram alatt tartását a biztos
üzemvitel elérése
érdekében.

Állandó fordulatszámú készülék
Hűtés
Szoba
hőmérséklet

17°-32°C (63°-90°F)

Fűtés
0°-30°C (32°-86°F)

18°-43°C (64°-109°F)
Külső
hőmérséklet

-7°-43°C (19°-109°F)

(Alacsony hőmérsékletű hűtéssel rendelkező modellek esetében)

Szárítás
10°-32°C (50°-90°F)
11°-43°C (52°-109°F)

-7°-24°C (19°-75°F)

18°-52°C (64°-126°F)

18°-43°C (64°-109°F)
18°-52°C (64°-126°F)

(Speciális trópusi modellek)

(Speciális trópusi modellek)

MEGJEGYZÉS:
Amennyiben a relatív páratartalom 80% felett van, a klímakészülék felületén kondenzátum válhat ki.
Ekkor állítsa a vertikális légterelést a maximumra, és a ventilátor fordulatszámát a legnagyobb állásra.
A készülék további optimalizálásáért tartsa be az alábbiakat:
•

Tartsa csukva az ajtókat és ablakokat.

•

Limitálja az energia használatot az IDŐZÍTŐ BE és IDŐZÍTŐ
KI funkciókkal.

•

Ne zárja el a légbeszívó és kifúvó nyílásokat.

•

Rendszeresen ellenőrízze és tisztítsa a szűrőket.
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Inverteres készülék

A funkciók részletes magyarázatáért
olvassa el a távirányító használati
útmutatóját!

• Légszűrő tisztítás emlékeztető

További funkciók
• Automatikus újraindítás
Ha a készülék nem kap áramot, utána
automatikusan a kimaradás előtti
beállításokkal indul majd újra.

HU

Az emlékeztető alaphelyzetbe állításához
nyomja meg a LED gombot a távirányítón
4x, majd a manuális vezérlés gombot 3x.
Amennyiben nem állítja alaphelyzetbe az
emlékeztetőt, a "CL", "üzem" és
"időzítő" indikátor fények a készülék
újraindításakor újra jelezni fognak.

EN

• Dohosodás gátlás (bizonyos készülékek)
HŰTÉS vagy SZÁRÍTÁS üzemmódból a
készüléket kikapcsolva az egy darabig tovább
működik alacsony teljesítménnyel, hogy
kiszárítsa a belsejét és így megelőzze annak
dohosodását.
• Vezeték nélküli szabályozás (bizonyos
készülékek)
A vezeték nélküli WiFi kapcsolattal a
klímakészülék vezérelhető telefon által is.

Légszűrő csere emlékeztető
2.880 üzemóra után az "üzem" és
"időzítő" lámpák szimultán 10x
felvillannak, majd égve maradnak 5 mp-ig,
miközben a kijelző "nF" jelzést ad. Ez
emlékeztető arra, hogy ideje a szűrőt
kicserélni. Az emlékeztető alaphelyzetbe
állításához nyomja meg a LED gombot a
távirányítón 4x, vagy a manuális vezérlés
gombot 3x. Amennyiben nem állítja
alaphelyzetbe az emlékeztetőt, az "nF",
"üzem" és "időzítő" jelzések a készülék
ismételt bekapcsolásakor újfent jelezni
fognak.

• Zsalu memória funkció (bizonyos
készülékek)
A készüléket bekapcsolva annak légterelő
lamellái automatikusan az előző helyzetüket
veszik fel.
• Hűtőközeg szivárgás detektálása
(bizonyos készülékek)
A beltéri egység automatikusan "EC"
hibakódot ad, az időzító indikátora kikapcsol
és az üzem indikátora 7x villog, amennyiben
az egység szivárgást érzékel.

Részletesebb magyarázatokat a
fejlettebb funkciókról (mint TURBO
mód vagy öntisztítás) a távirányító
manuáljában talál.
MEGJEGYZÉS AZ ILLUSZTRÁCIÓKHOZ

Az illusztrációk csak magyarázó célt szolgálnak. A beltéri egység kialakítása a rajzoktól
valamelyest eltérhet.
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Unit
Specifications
and Features

240 üzemóra utána az üzem és az időzítő
indikátor fények szimultán felvillannak,
illetve a kijelzőn a "CL" jelzés jelenik meg.
Ez jelzi azt, hogy ideje kitisztítani a
szűrőket. 15 mp után a berendezés
visszaáll az előző üzemállpot kijelzésére.

A vertikális szög beállítása

HU

A készülék bekapcsolt állapotában a SWING/
DIRECT gomb megnyomásával beállíthatja a
vertikális szöget.
1. Nyomja meg a SWING/DIRECT
gombot a zsalu aktiválásához. A gomb
minden ismételt megnyomásakor a lamella
6°-ot állítódik. Nyomja addig a gombot,
amíg a kívánt szöget el nem éri. A
folytonos fel/le mozgás bekapcsolásához
tartsa nyomva a SWING/DIRECT gombot
3 mp-ig. Nyomja meg újra a funkció
kikapcsolásáért.

Tar

tom

ány

Figyelem: ne állítsa a zsalut
huzamosabb ideig teljesen függőleges
állásba. Ekkor kondenzátum csepeghet
ki a beltéri egységből
EN

Unit
Specifications
and Features

• Légáramlás szögének beállítása

A horizontális szög beállítása
Fig. A

A horizontális szög távirányítóval állítható.
További információkért olvassa el a távirányító
használati útmutatót.

FIGYELEM
Ne rakja az újját a légbeszívó vagy kifújó
nyílásokhoz. A gyorsa ventilátor sérülést
okozhat.

Megjegyzés a lamella állításához

Ne állítsa a zsalut huzamosabb ideig tulságosan
függőleges helyzetbe hosszabb ideig. Ennek
következtében a kondenzátum kicsöpöghet a
berendezésből.
HŰTÉS és FŰTÉS üzemben a túlságosan
függőleges lamella csökkentheti a teljesítményt
a lecsökkentett légszállítás miatt.

Terelő rúd

Ne mozgassa a lamellát kézzel. Ez által a lamella
vezérlése megzavarodhat. Amennyiben ez
bekövetkezik, kapcsolja ki és áramtalanítsa a
berendezést, majd kapcsolja be újra.

Fig. B
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Alvás funkció
Unit
Specifications
and Features
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Az alvás funkció alapja az, hogy alvás közben a
nappali hőmérsékletnél nyáron melegebb, télen
hidegebb is elég a pihenéshez, ezáltal
energia megtakarítás érhető el. Ezt a funkció a
távirányító segítségével állítható. Nyomja meg
az ALVÁS gombot, amikor aludni indul.
HŰTÉS módban a készülék egy óra elteltével 1 °
C-al növeli a hőmérsékletet, majd egy óra
múlva még 1 °C-al. Fűtés üzemmódban a
készülék egy óra elteltével 1 °C-al csökkenti a
hőmérsékletet, majd egy óra múlva még 1 °C-al.
Az ALVÁS funkció 8 óra elteltével kikapcsol, és
a klímakészülék visszaáll a normál üzemmódra

EN

Megj.: Az ALVÁS funkció nem érhető el
SZÁRÍTÁS vagy VENTILÁTOR
üzemmódban.

ALVÁS mód

Beállított
hőmérséklet

+/- 1 C/2 F

+/- 1 C/2 F

1 óra

1 óra

Saving energy during sleep
Takarítson meg energiát alvás közben
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A berendezés
üzemelni fog
amíg ki nem
kapcsolják.

Kézi vezérlés (távirányító nélkül)
Hogyan üzemltesse a készüléket
távirányító nélkül

2

A kézi vezérlés gomb csak teszt és vészhelyzet
üzemre alkalmazható. Kérjük hogy ne használja
ezt a funkciót, amennyiben a távirányító
rendelkezésre áll. A normál üzem vissza
kapcsolható a távirányítóval, de előtte ki kell
kapcsolni a készüléket.

Amennyiben a távirányító meghibásodik,a
készülék vezérelhető a beltéri egységen
elhelyezett KÉZI VEZÉRLÉS gombbal. Ez
nem egy hosszú távú megoldás, így érdemes
új távirányítót beszerezni.

KÉZI VEZÉRLÉS ELŐTT
Kapcsolja ki a készüléket kézi vezérlés előtt.
A kézi vezérléshez:
Kézi vezérlés
gomb

1. Keresse meg a KÉZI VEZÉRLÉS gombot a
beltéri egység jobb oldalán.
2. Nyomja meg a KÉZI VEZÉRLÉS gombot
egyszer a KÉNYSZERÍTETT AUTO
üzemmódhoz.
3. Nyomja meg a KÉZI VEZÉRLÉS gombot
még egyszer a KÉNYSZERÍTETT HŰTÉS
üzemmódhoz.
4. Nyomja meg a KÉZI VEZÉRLÉS gombot
harmadjára a berendezés kikapcsolásához.
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FIGYELMEZTETÉS

3

Karbantartás
A beltéri egység tisztítása
TISZTÍTÁS VAGY
KARBANTARTÁS ELŐTT

Szűrő kiemelő

HU

TISZTÍTÁS VAGY KARBANTARTÁS
ELŐTT MINDIG KAPCSOLJA KI ÉS
ÁRAMTALANÍTSA A KÉSZÜLÉKET

FIGYELMEZTETÉS

EN

Csak puha, száraz tuhát használjon az egység
tisztításakor. Ha a készülék különösen piszkos,
akkor meleg vizes rongyot használjon.
• Ne használjon vegyszereket vagy vegyszeres
rongyot.
• Ne használjon bezolt, higítót, polírozót vagy
egyéb oldószereket a tisztításhoz. Ezek
károsíthatják és deformálhatják a berendezést.
• Ne használjon 40 °C-nál melegebb vizet, mert
ez kifakíthatja és károsíthatja a panelt.

Filter Tab

A légszűrő tisztítása

Remove air freshening filter from back of
larger filter (some units)

1. A légszűrő a beszívó oldalon található.
2. Fogja meg a szűrő végét, emelje fel és húzza
maga felé.
3. Ha a szűrőnél van kisebb légfrissítő szűrő, azt
távolítsa el és porszívóval tisztítsa ki.
4. Tisztítsa ki a nagy szűrőt meleg szappanos
vízzel. Kíméletes tisztítót használjon.
5. Öblítse ki a szűrőt friss vízzel, majd rázza le a
felesleges vizet.
6. Szárítsa meg hűvös, száraz helyen, védve a
napfénytől.
7. Amikor megszáradt, helyezze vissza a légfrissítő
szűrőt a nagyobb szűrőbe, és rakja vissza a szűrőt
a helyére.
11

Légfrissítő szűrő
bizonyos egységek

FIGYELMEZTETÉS
Ne fogja meg a légfrissítő plazma szűrőt a
kikapcsolástól számítva legalább 10 percig.

Care and
Maintenance

A piszkos légszűrő csökkentheti a készülék
teljesítményét, hangos és egyenetlen
légáramláshoz vezethet, ezért szükséges a szűrő
rendszeres tisztítása. Ha szokatlan hangot hall,
kérjük mielőbb tisztítsa ki a szűrőt.

Hosszabb kikapcsolt állapot előtt
elvégzendő

FIGYELMEZTETÉS

•
•

•
•

A szűrő tisztítása vagy cserélje előtt kapcsolja
ki és áramtalanítsa a gépet.
A szűrő kivételekor vigyázzon, hogy ne vágja
meg magát a készülék éles részeivel.
Ne használjon vizet a beltéri egység
belsejének tisztításához. Ez tönkre teheti a
szigetelést és áramütést okozhat.
Ne tegye ki közvetlen napsütésnek a szűrőt
szárítás közben. Ez tönkre teheti.

Amennyiben sokáig nem kívánja használni a
készüléket, végezze el a következőket:

Tisztítsa ki a szűrőket

Kapcsolja be a ventilátort amíg
a készülék ki nem szárad

HU

•

Care and
Maintenance

Légszűrő tisztítás emlékeztető
240 üzemóra utána az üzem és az időzítő indikátor
fények szimultán felvillannak, illetve a kijelzőn a
"CL" jelzés jelenik meg. Ez jelzi azt, hogy ideje
kitisztítani a szűrőket. 15 mp után a berendezés
visszaáll az előző üzemállapot kijelzésére. Az
emlékeztető alaphelyzetbe állításához nyomja meg
a LED gombot a távirányítón 4x, majd a manuális
vezérlés gombot 3x. Amennyiben nem állítja
alaphelyzetbe az emlékeztetőt, a "CL", "üzem" és
"időzítő" indikátor fények a készülék
újraindításakor újra jelezni fognak.
Légszűrő csere emlékeztető
2.880 üzemóra után az "üzem" és "időzítő" lámpák
szimultán 10x felvillannak, majd égve maradnak 5
mp-ig, miközben a kijelző "nF" jelzést ad. Ez
emlékeztető arra, hogy ideje a szűrőt kicserélni. Az
emlékeztető alaphelyzetbe állításához nyomja meg
a LED gombot a távirányítón 4x, vagy a manuális
vezérlés gombot 3x. Amennyiben nem állítja
alaphelyzetbe az emlékeztetőt, az "nF", "üzem" és
"időzítő" jelzések a készülék ismételt
bekapcsolásakor újfent jelezni fognak.

Kapcsolja ki és
áramtalanítsa a
készüléket

Vegye ki az elemeket a
távirányítóból.

Szezon előtti karbantartás
Hosszabb kikapcsolt időszakokat követően
végezze el a következőket:

Ellenőrízze a vezetékeket

Tisztítsa ki a szűrőket

FIGYELMEZTETÉS
•

•

A kültéri egység mindenféle tisztítása és
karban tartása csak hivatásos szerelő által
valósítható meg.

Keressen szivárgást

Cserélje ki az elemeket

Minden javítás szintén csak hivatásos
szerelő által végezhető el.
Bizonyosodjon meg róla, hogy semmi nem gátolja a
levegő áramlását a ki és befúvó nyílásokon.

12
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Légszűrő emlékeztető (opcionális)

4

Probléma megoldás

Biztonsági óvintézkedések

HUN

Amennyiben az alábbiak közül bármilyen tényező fennáll, azonnal kapcsolja ki a készüléket!
• A betáp kábel sérült vagy indokolatlanul meleg
• Égett szagot érez
• A készülék hangos vagy szokatlan zajokat bocsájt ki
• A kismegszakító lekapcsol
• Víz vagy egyéb tárgyak esnek ki vagy be a készülékbe
NE PRÓBÁLJA MAGÁTÓL MEGOLDANI EZEKET! LÉPJEN
KAPCSOLATBA KÉPZETT SZAKEMBERREL!

EN

Gyakori problémák
Az alábbi problémák nem meghibásodások, és jellemzően könnyen megoldhatóak:
Probléma

Lehetséges okok

A készülék a be/ki
gombot megnyomva
nem kapcsol be

A készülék rendelkezik 3 perces túlterhelés védelemmel. A
készüléket kikapcsolás után 3 percig nem lehet újra
visszakapcsolni.

A készülék
HŰTÉS/FŰTÉS
üzemről
VENTILÁTOR
üzemre vált

A készülék megváltoztathatja az üzemmódját, hogy meggátolja
a berendezés elfagyását. Amint a hőmérséklet megemelkedik, a
készülék elkezd a legutóbb beállított módban működni.
A beállított hőmérséklet elérésre került, amikor is a
kompresszor kikapcsol. A berendezés a hőmérséklet
változásakor újra be fog majd kapcsolni.
Párás régiókban a nagy hőmérséklet különbségek miatt fehér
köd képződhet.

A beltéri és kültéri
egységből is köd
száll fel

Amikor a készülék FŰTÉS módban újra indul, fehér köd
képződhet a leolvasztás közben keletkező párától.
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Troubleshooting

A beltéri egységből
köd száll fel

Probléma

A beltéri egység
zajos

Lehetséges okok
A nagy sebességű légáramlás zajjal járhat a légterelő
lamella mozgásakor.
Nyikorgó hangot hallhat, amikor a készülék fűtés üzeme miatt
annak alkatrészei kitágulnak.

Mind a kültéri,
mind a beltéri
egység zajos

Halk hangot halhat a gép be vagy kikapcsolásakor, vagy
leolvasztáskor. Ez a hang normális, és a hűtőközeg áramlás
hirtelen megállása vagy irányváltása okozza.

HU

Halk hangot hallhat a gép üzeme közben, amely a beltéri és
kültéri egységek között áramló hűtőközeg miatt van.

A kültéri egység
zajos

A berendezés különböző hangokat adhat ki üzemmódtól
függően.

Por száll fel
a beltéri vagy a
kültéri egységből

A berendezés hosszabb kikapcsolt időszakok alatt port gyűjthet
össze, amely az újra bekapcsoláskor távozik. Ez orvosolható
azáltal, hogy hosszabb, üzemen kívüli időszakok alatt letakarjuk
a kültéri egységet.

A berendezés
rossz szagot áraszt

A készülék magába gyűjtheti a környezeti szagokat (mint
bútorok, főzés, cigaretta). Ezeket üzem közben kibocsájtja.
A készülék szűrői dohosak, ezért meg kell őket tisztítani.

A kültéri egység
ventilátora
nem forog

Troubleshooting

A működés
kiszámíthatatlan
, vagy a készülék
nem reagál

Üzem közben a ventilátort automatika szabályozza az
optimális működésért.
Telefon adótornyok vagy jelerősítők zavarhatják a készüléket és
ilyen problémákat okozhatnak.
Próbálja meg a következőket:
• Áramtalanítsa a készüléket, majd kapcsolja vissza
• Nyomja meg a BE/KI gombot a készülék újraindításához.

MEGJ: Ha a probléma továbbra is fenn áll, lépjen kapcsolatba szerelőjével, vagy

a termék forgalomba hozójával a hiba és a készülék típus pontos ismertetésével.
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Nyikorgó hangot okozhat az alkatrészek érintkezésénél az
elemek térfogatának változása az üzemi hőmérsékletek változása
miatt.

Probléma megoldás
Ha valamilyen hiba áll fenn, kérjük ellenőrízze az alábbiakat mielőtt kapcsolatba lép szerelővel:

Hiba

Lehetséges okok

Megoldás

A beállított hőmérséklet
magasabb lehet, mint a
külső hőmérséklet

Csökkentse a beállított hőmérsékletet

A beltéri vagy kültéri
egység hőcserélője koszos

HU

Tisztítsa meg a légszűrőt

A légszűrő koszos

EN

Alacsony hűtési
teljesítmény

Tisztítsa meg a hőcserélőt

A lég beszívó vagy kifújó
nyílás el van zárva

Kapcsolja ki a készüléket, szabadítsa fel
a nyílást, indítsa újra.

Az ajtók vagy ablakok
nyitva vannak

Csukja be az ajtókat és
ablakokat a termék
működése közben

A nap által besugárzott hő
jelentős

Nappali időszakokban csukja
be az ablakot és alkalmazzon
árnyékolást.

Túl sok a hőtermelő
berendezés a helyiségben

Csökkentse a hőforrások mennyiségét

Lépjen kapcsolatba szerelővel

A CSENDES üzemmód
aktiválva van

A CSENDES üzemmódban a
termék teljesítménye az alacsony
zajszint biztosítása miatt
alacsonyabb.
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Troubleshooting

Alacsony hűtőközeg töltet

Megoldás

Áram kimaradás

Várja meg a szolgáltatás
visszatértét

Ki van kapcsolva

Kapcsolja be

A kismegszakító kikapcsolt Kapcsolja vissza
A távirányítóban lévő elemek
lemerültek
A készülék 3 perces védelme
aktiválódott

Várja ki a 3 percet

Az időzítő aktíválódott

Kapcsolja ki az időzítőt

Túl sok vagy túl kevés
hűtőközeg van a rendszerben
A berendezés
gyakran áll meg és
indul újra

Alacsony fűtési
teljesítmény

Összenyomhatatlan gáz
került a rendszerbe

Troubleshooting

Hibaüzenet jelenik
meg a beltéri kijelzőn

E0, E1, E2…
• P1, P2, P3…
• F1, F2, F3…
•

Lépjen kapcsolatba
szerelővel
Lépjen kapcsolatba
szerelővel

A kompresszor elromlott

Lépjen kapcsolatba szerelővel

A feszültség túl alacsony
vagy magas

Lépjen kapcsolatba
szerelővel

Extrém alacsony környezeti
hőmérséklet

Használjon
kiegészítő fűtést

Hideg levegő áramlik be az
ablakokon és ajtókon

Csukja be az ablakokat
és ajtókat
Lépjen kapcsolatba
szerelővel

Alacsony hűtőközeg töltet
Jelző fények
világítanak

Cserélje ki az elemeket

A készülék vagy kikapcsol, vagy tovább üzemel. Ha a lámpák
világítanak vagy hibaüzenet jelenik meg, várjon 10 percet.
Elképzelhető hogy a probléma magától megoldódik.
Amennyiben nem, áramtalanítsa a készüléket majd kapcsolja
be újra.
Ha ez sem oldja meg a problémát, lépjen kapcsolatba
szakemberrel.

MEGJEGYZÉS: Amennyiben ezek után is fennáll a probléma, lépjen kapcsolatba hivatalos
szakszervizzel.
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A készülék nem
működik

Lehetséges okok

EN

Hiba

Európai hulladékkezelési irányelvek

5

Ez a készülék hűtőközeget és egyéb potenciálisan veszélyes anyagokat tartalmaz. A hulladékká vált
készülékre speciális jogi szabályozás vonatkozik.NE dobja ki ezt a terméket a kommunális vagy egyéb,
nem válogatott háztartási hulladékok közé.
A készülék leselejtezésekor az alábbi lehetőségei vannak:

HU

• Helyezze el a szemetet speciálisan elektronikus hulladékokkal foglalkozó intézménynél.
• Új készülék vásárlása esetén a régi készüléket az értékesítő köteles ingyen átvenni.
• A gyártó a régi készülékét ingyenes átveszi.
• Adja el a berendezést tanúsított fémhulladék gyüjtőknek.
Különleges megjegyzés

EN

A hulladék lerakása erdőkben vagy a természetes környezetben káros a környezetünkre és az
egészségre. Veszélyes anyagok távozhatnak ekkor a talajba, így a talajvizen keresztül az emberi
táplálékláncba.

A kialakítás és specifikációk előzetes indoklás nélkül megváltozhatnak a termék
folyamatos fejlesztése érdekében. További információkért lépjen kapcsolatba a
gyártóval vagy forgalmazóval.

Disposal
Information

17
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Használati útmutató

Köszönjük hogy a termékünket választotta!
A megfelelő használat érdekében kérjük olvassa el figyelmesen
ezt az útmutatót.
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Távirányító specifikáció

RG66A1/BGEF

Névleges feszültség

3.0V (R03/LR03×2)

Hatótávolság

8m

Környezeti hőmérséklet

-5 C~60 C
O

HU

Model

O

MEGJEGYZÉS:
A gombok kiosztása és alakja változhat a tényleges készülék függvényében.
A leírt funkicókkal a készülék rendelkezik. Amennyiben mégsem, a távirányító
megfelelő billentyűjét megnyomva nem történik semmi.

Amennyiben a távirányító illusztrációja és a használati útmutató különbözik, a
használati útmutató az irányadó.
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Billentyű
funkciók
Function
Buttons
Before you begin
using your
air conditioner,
sure to familiarize
yourself with
its talál
remote
A klímakészülék
használata
előttnew
ismerkedjen
meg amake
távirányítóval.
A következőkben
ehhez
control. The
following is a briefvezérléséről
introduction további
to the remote
control itself.
For instructions
segítséget.
A klímakészülékének
információkat
a Hogyan
használjukonazhow to
operate your air conditioner, refer to the How to Use The Basic/Advance Functions section of
alap/haladó
funkciókat szekció tartalmaz.
this manual.
NOTE：Please do not select HEAT mode if the machine you purchased is cooling only
type. Heat mode is not supported by the cooling only appliance.

HU

VENTILÁTOR
FAN
Ventilátor
kiválasztása
Selectssebesség
fan speeds
in
a következő
sorrendben:
the following
order:AUTO,
ALACSONY,
KÖZEPES,
AUTOg
LOW
g
MAGAS
MED g
HIGH

ON/OFF
BE/KI
Turns the unit on or off
Be és kikapcsolja a készüléket

ÜZEMMÓD
MODE
Scrolls
through operation
Üzemmódok
váltására:
modes as follows:
AUTO->HŰTÉS->
AUTO
g
COOLg
DRY g
SZÁRÍTÁS->FŰTÉS
HEAT
g
FAN
ALVÁS
SLEEP
Saves energy during
Energia megtakarítás
sleeping hours.
eredményez alvás
közben.
TIMER
IDŐZÍTŐ
Sets timer to turn unit on
Be-off(see
és kikapcsolási
and
How to Use
időzítő
beállítása for
Basic
Functions
instructions)
LEDLED
,
Turns
unit
LEDindoor
világítás
kisésLED
display
on
and
off.
bekapcsolása
FOLLOW
ME ME
FOLLOW
Temperature
sensing
and
Távirányítóba
roomintegrált
temperature display
button.
hőfokszabályozás
be és kikapcsolása
TURBO
TURBO
Enables unit
to reach
Kapcsolja
be a in
preset
temperature
kívántpossible
hőfok time
shortest
leggyorsabb
elérése érdekében

NOTE:
Holding
this
Megj.:
Nyomja
3 mp-ig
a button
downa csendes
for 2 seconds
will
gombot
üzemmód
activate Silence feature.
aktiválásához

ON/
ModeMode ON/OFF
Fan Fan
OFF

TimerTimerSleepSleep
LED LED FollowFollow
me me
Self Self
TurboTurboShortShort clean
clean
cut cut

HŐM.
TEMP
Increases temperate in
O
1 °C1növekményekkel
C increments. emeli a
hőmérsékletet.
A maximum
Max. temperature
is
30 °C
30OC .
HŐM.
TEMP
Decreases temperate in
Csökkenti
a hőmérsékletet 1 °C
1OC increments.
értékenként.
A minimum
Min. temperature
is 16 °C
O
17 C .
SWING
SWING
Be ésStarts
kikapcsolja
a vertikális
and stops
horizontal
légterelő
mozgását.
louver
movement
SWING
SWING
Be ésStarts
kikapcsolja
a horizontális
and stops
vertical
légterelő
mozgását.
louver
movement

SHOUT
CUT CUT
SHOUT
Sets andésactivates
your
Megtartható
beállítható
a
favourite
pre-settings.
kedvenc
konfiguráció.
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ÖNTISZTÍTÁS
SELF CLEAN
Starts
and stops
the unit
Elindítja
a készülék
öntisztító
self clean feature.
funkcióját.

TIPS
FOR USING
REMOTE CONTROL
TIPPEK
A TÁVIRÁNYÍTÓHOZ

SPECIÁLIS
SPECIAL
NOTEMEGJEGYZÉS
Button
designs
on your unit
may differaz itt
A gombok
kialakítása
különbözhet
slightly
from the example shown.
ábrázoltaktól.
If the indoor unit does not have, a particular
Amennyiben a készülék nem rendelkezik
function, pressing that function s button on
adott funkcióval,
gomb
nem
theazremote
control will ahave
nomegnyomásakor
effect.
történik semmi.
INSERTING
ANDBEHELYEZÉSE
REPLACING BATTERIES
AZ ELEMEK
klímakészülék
2 AAA
elemmel
érkezik. Ezeket
YourAair
conditioning unit
comes
with two
rakja
távirányítóba:
AAAelőször
batteries.
Putbe
thea batteries
in the
remote control before use:
1. Távolítsa
a távirányító
1. Remove
the backelcover
from thehátulját
remote
2. Helyezze
elemeket,
figyelve a
control,
exposingbe
theazbattery
compartment.
+ ésbatteries,
- pólusokpaying
megfelelő
irányára.
2. Insert the
attention
to
3. Rakja
távirányító
hátulját.
match
up thevissza
(+) anda (-)
ends of the
batteries with the symbols inside the
battery compartment.
3. Install the back cover on.

The •remote
control must
be used 8within
8
A távirányító
az egységtől
méterre
meters használható.
of the unit.
The •unit
beep hangjelzést
when remoteadsignal
is
Azwill
egység
az utasítás
received.
észlelésekor.
Curtains, other materials and direct
• Függönyök és egyéb tárgyak zavarhatják
sunlight can interfere with the infrared
a jelet.
signal receiver.
• Távolítsa
ha a távirányítót
Remove
batterieselifaz
theelemeket
remote control
mintmore
2 hónapig
fogja használni.
will not több
be used
than 2nem
months.

INSTALLING
REMOTE
CONTROL
HOLDER
A TÁVIRÁNYÍTÓ
TARTÓ
RÖGZÍTÉSE

Vegye le a hátsó fedelet az elemek
Remove the back cover
behelyezéséhez.
to install batteries

The A
remote
controller
can bevásárolható
attached totartóval
a wall
távirányító
egy külön
or stand
using
remote controller holder
akár by
falhoz
is arögzíthető.
(optional
not supplied
with the
unit).
1. part,
A rögzítő
felszerelése
előtt
bizonyosodjon
1. Before installing
the
remote
controller,
check
meg arról,
hogy
a rögzítési
helyen
that the megfelelő
air conditioner
a jel.receives the signals
properly.
2. Szerelje fel a tartót két csavarral.
2. Install3.the
holder with
screws.
Helyezze
beletwo
a távirányítót.
3. Put the remote controller in the holder.

MEGJEGYZÉSEK
BATTERY
NOTES
termék optimális
For Aoptimum
product működéséhez
performance:figyeljen az
Doalábbiakra:
not mix old and new batteries, or
batteries
of different
• Ne keverje
az újtypes.
elemeket régiekkel, vagy két
Do not
leave batteries
the remote control
különböző
típusú in
elemet.
,
if you
don
t plan
on2 using
thenem
device
for
• Ha
több
mint
hónapig
tervezi
morehasználni
than 2 months.
a készüléket, vegye ki az elemet.

ELEM HULLADÉK
BATTERY
DISPOSAL KEZELÉSE

PutHelyezze
the remote
becontroller
a távirányítót
in the
holder.
a tartóba.

Do Ne
not dobja
dispose
of batteries
unsorted
ki az
elemet a as
válogatás
municipal
Refer hulladékok
to local laws
for A
nélküli waste.
kommunális
közé.
proper
disposal
of batteries.
helyes
hulladék
kezelés érdekében
olvassa el a helyi törvényeket.
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HANDLING
THE REMOTE
CONTROLLER
A TÁVIRÁNYÍTÓ
KEZELÉSE
NOT
SURE
WHAT
DOES?
Nem
tudja
mireAjóFUNCTION
egy funkció?
Refer
to the el
How
to Use használjuk
Basic Functions
Olvassa
a Hogyan
az alap/haladó
and How to Use Advanced Functions
funkciókat a kézikönyvben további
sections of this manual for a detailed
információkért.
description
of how to use your air conditioner.

Remote
LCD Screen Indicators
LCD
MEGJELENÍTŐ
Information
are displayed
when the
controller ismutatja:
powered up.
A távirányító
bekapcsolt
állapotában
azremote
alábbi jelzéseket

Be/ki megjelenítése
ON/OFF display
Megjelenik, ha
a készülék
Appears
when the unit
is turned
on, and disappears
be van kapcsolva
és eltűnik,
when the it is turned off.
ha ki.

HU

Jeladás indikátora
Felvillan,
ha a Indicator
Transmission
távirányító
ad remote
a
Lights up jelt
when
beltéri
sendsegységnek.
signal to indoor

available
for a készülékhez
NemNot
érhető
el ehhez
this unit
Elem megjelenítés
Jelzi
az alacsony
elem
Battery
display
töltöttség
szintet.
Low battery
detection

unit

MODE display
Displays the current
mode, including:

Temperature/Timer
display
Hőmérséklet/Időzítő
kijelző
AlapDisplays
beállításként
beállított
the seta temperature
hőmérsékletet
jelzi,
időzítő
by default, or
timer
setting
beállításakor
pedig
annak
when using
TIMER
ON/OFF
értékét.
functions
• Temperature
Hőmérséklet:range:
17-30 °C
o
C óra
• 17-30
Idő: 0-24
Timer setting
range: ez
VENTILÁTOR
üzemmódban
0-24
hours
a kijelző
üres.

TIMERBE
ONmegjel.
display
IDŐZÍTŐ
( ( ) )
Displaysaz
when
TIMER
Megjelenik
IDŐZÍTŐ
is set
BE ON
beállításakor

This display is blank when
operating in FAN mode.

OFF display
TIMTIMER
ER KI megjel.
( ( ) )
Displaysaz
when
TIMER
Megjelenik
IDŐZÍTŐ
OFF is set
KI beállításakor

Ventilátor sebesség kijelzése
Fan
speed display
Kijelzi
a kiválasztott
vent.
Displays selected fan speed:
sebességet:
Alacsony
Low speed

Silence
NÉMA
mód feature
display
megjelenítése
Follow
feature
FOLLOW
MEme
mód
display
megjelenítése
LEZÁRT mód
LOCK feature
megjelenítése
display

available
NemNot
érhető
el for
thisa unit
ehhez
készülékhez

Közepes
Medium speed

NemNot
érhető
el for
available
ehhez
készülékhez
thisa unit

High speed
Magas

ALVÁS
Sleepmód
mode display
megjelenítése

Auto fan speed

This fan speed can not be
adjusted in AUTO or DRY
mode.

Note:
All indicatorsashown
in thetalálható
figure are
for the csak
purpose
of clear presentation.
But during
the actual
Megjegyzés:
fenti ábrán
jelzések
a bemutatás
célját szolgálják.
A tényleges
operation
only
the relative functional
signs are shown on the display window.
üzem
közben
a megjelenített
értékek eltérhetnek.
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How
Tofunkciók
Use The használata
Basic Functions
Alap
HŐMÉRSÉKLET
BEÁLLÍTÁSA
SETTING
TEMPERATURE

AUTO
üzemmód
AUTO
operation

3 3
1 1

ON/OFF
ON/OFF
ModeMode
Fan Fan

Sleep Sleep
Timer Timer

LED LEDFollow Follow
me
me

2 2

AUTO módban a készülék automatikusan kiválasztja az
In AUTO mode, the unit will automatically
üzemmódot
select the COOL, FAN, HEAT or DRY mode
a MODE gombot a HŰTÉS
based1.onNyomja
the set meg
temperature.
1. Presskiválasztásához.
the MODE button to select Auto mode.
2.your
Állítsa
be atemperature
kívánt
hőfokot
a+ vagy
- gombokkal
2. Set
desired
using
thethe
2. Set
your
desired
temperature
using
3. Nyomja
az ON/OFF
gombot a készülék
Temp
or Temp
button.
Temp
ormeg
Temp
button.
elindításához.
3. Press
thethe
ON/OFF
button
to start
thethe
unit.
3. Press
ON/OFF
button
to start
unit.
,

,

NOTE:
FANvent.
SPEED
can AUTO
t be set
in Auto
mode.
MEGJ:A
sebesség
módban
nem
állítható

Short Short Self Self
Turbo Turbo
cut
cut clean clean

HŰTÉS
üzemmód
COOL
operation

1. Press
the MODE
select a
1. Nyomja
meg abutton
MODEtogombot
COOL
mode.kiválasztásához.
HŰTÉS
2. Set
your desired
temperature
2. Állítsa
be a kívánt
hőfokotusing
a TEMP+
thevagy
Temp
or gombokkal
Temp
button.
TEMP3. Press
the FAN
to (ventilátor)
select the gombot
3. Nyomja
megbutton
a FAN
fan aspeed.
ventilátor sebesség kiválasztásához.
4. Press the ON/OFF button to start the
4. Nyomja meg az ON/OFF gombot a
unit.
készülék elindításához.

4 4
1 1

ON/OFF
ON/OFF
ModeMode
Fan Fan

2 2
3 3

Sleep Sleep
Timer Timer

LED LEDFollow Follow
me
me
Short Short Self Self
Turbo Turbo
cut
cut clean clean
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TheAoperating
is
beállítotttemperature
hőmérsékletrange
17-30for
°Cunits
között
O
17-30
C. You
increase
or decrease
lehet.
Ezt can
az értéket
1 °C-ként
lehetthe
O
set temperature
beállítani. in 1 C increments.

How
To Use használata
The Basic Functions
Alap
funkciók
DRY operation(dehumidifying)
SZÁRÍTÓ
üzemmód

HU
1 1

ON/OFF
ON/OFF
ModeMode
Fan Fan

2 2

Nyomja meg a MODE gombot a
1. Press the MODE button to select DRY
SZÁRÍTÓ (DRY) kiválasztásához.
mode.
1. Állítsa be a hőmérsékletet a + és 2. Set your desired temperature using the
gombokkal.
Temp
or Temp
button.
2. Nyomja meg az ON/OFF gombot a
3. Press the ON/OFFbutton to start the unit.
készülék elindításához.
,
NOTE:
FAN SPEED
can at be
changed in
Megj.:
SZÁRÍTÓ
módban
ventilátor
DRY
mode.
nem
állítható

3 3
Sleep Sleep
Timer Timer

Follow
LED LEDFollow
me
me
Short Short Self Self
Turbo Turbo
cut
cut clean clean

FAN operation
VENTILÁTOR
üzemmód
Nyomja meg a MODE gombot a
1. Press the MODE button to select FAN
VENTILÁTOR (FAN) kiválasztásához.
mode.
1. Állítsa be a FAN gombbal a
2. Press the FAN button to select the
sebességet.
fan speed.
2. Nyomja meg az ON/OFF gombot a
3. Press the ON/OFFbutton to start the
készülék elindításához.
unit.
,

Megj.:
Mivel
módban in
a FAN
NOTE:
YouVENTILÁTOR
can t set temperature
,
hőmérséklet
állítható,
a kijelző
mode. As anem
result,
your remote
control s
ezen
része
üreswill
lesz.
LCD
screen
not display temperature.
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1 1
3 3

ON/OFF
ON/OFF
ModeMode
Fan Fan

Sleep Sleep
Timer Timer

LED LEDFollow Follow
me
me
Short Short Self Self
Turbo Turbo
cut
cut clean clean

2 2

How
To funkciók
Use The használata
Basic Functions
Alap

1. Press
the MODE
to select
1. Nyomja
meg button
a MODE
gombot a
HEAT mode.
FŰTÉS (HEAT) kiválasztásához.
2. Set your desired temperature using
2. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a
the Temp
or Temp
button.
+ és
gombokkal
3. Press
the- FAN
button to select the
3.
Állítsa
be
a
FAN
gombbal
a
fan speed.
sebességet.
4. Press
the ON/OFF button to start the
4. Nyomja meg az ON/OFF gombot a
unit.
készülék elindításához.

1 1

ON/OFF
ON/OFF
ModeMode
Fan Fan

4 4

2 2
3 3

Sleep Sleep
Timer Timer

LED LEDFollow Follow
me
me
Short Short Self Self
Turbo Turbo
cut
cut clean clean

NOTE:
As outdoor
drops,
the
MEGJ.:
A külsőtemperature
hőmérsékletet
esésével
a
,
performance
of your
unit s HEAT function
klímakészülék
fűtőteljesítménye
may
be affected.
In such instances,
jelentősen
csökkenhet.
Ilyenkor we
erősebb
recommend
using this
airkiegészítő
conditioner
in
klímakészülék,
vagy
fűtés
conjunction
with
other heating appliance.
használata
javasolt.
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FŰTÉS
üzemmód
HEAT
operation

Settingbeállítása
the TIMER function
IDŐZÍTŐ
Your air conditioning unit has two
functions:
A timer-related
klímakészülék
két időzítő funkcióval
TIMER ON- sets the amount of timer after
rendelkezik:
the unitBE
willbeállítja,
automatically
on. idő
• which
Az IDŐZÍTŐ
hogy turn
mennyi
TIMER
sets the
of time after
múlva OFFkapcsoljon
beamount
a készülék
the unitKI
willbeállítja,
automatically
turn off. idő
• which
Az IDŐZÍTŐ
hogy mennyi

EN

múlvaON
kapcsoljon
TIMER
function ki a készülék.
The TIMER ON function allows you to set
IDŐZÍTŐ
a periodBE
of funkció
time after which the unit will
Azautomatically
IDŐZÍTŐ BE turn
funkció
segítségével
on, such
as when you
beállíthatja,
hogy
például a
come home
fromklímakészüléke
work.
hazaérkezése előtt bekapcsoljon.
1. Press the Timer button, the Timer on
1. Nyomja
meg
időzítő and
(Timer)
gombot,
indicator
" "az
displays
flashes.
By
amely
után
óratime
indikátor
default,
theazlast
periodvilágítani
that you set
kezd.
Alaphelyzetben
legutóbb appear
beállított
and an
"h" (indicatingahours)will
időzítő
jelenik meg. Ez az idő a
on theértéke
display.
jelenhez
képest
határozza
meg
Note: This
number
indicates
theaz
időzítőt.
ha 2.5h-t
jelez az
amountPéldául
of time after
the current
time
that you BE
want
the unitON)
to turn
on. akkor
IDŐZÍTŐ
(TIMER
funkció,
For
example,
if you
set TIMERaON
for
2,5
óra
mulva fog
bekapcsolni
készülék.
2.5 hours,
will appearaz
onidőzítő
the
2. Nyomja
meg "a2.5h
+ és" - gombokat
screen, and the unit will turn on after
beállításához
2.5 hours.
3. Várjon
3 másodpercet, ami után az
2.
Press the
Temp
Temp
button
IDŐZÍTŐ
BE
funkció or
aktiválódik.
A kijelző
repeatedly
to set the time
when you want
visszaáll
a hőmérséklet
mutatására.
Az
theindikátor
unit to turn
on.
óra
továbbra
is világít.
3. Wait 3 seconds, then the TIMER ON
function will be activated. The digital
display on your remote control will then
return to the temperature display. The
"
" indicator remains on and this
function is activated.

27

1 1

2 2

Timer
Timer

3 3

x5x5
or or

4 4

ON

/OFF

MOD

E

FA

N

SLEE

P

TE

MP

3sec
3mp

ON

/OFF

MOD
E
SH
SH
OR
CUORT
FA CU T
T TE
T
N
MP
TIM
TIM
ER
ER
ON
ON
SLEE
TIM P
TIM
ER
ER
OF
OF
F
F

Example
Settingbeállítása
unit to turn
after 2.5
Példa::időzítő
2,5onórára
hours.

1 1

2 2

or or

Timer
Timer

3 3

x10
x10

4 4

ON

ON

/OFF

MO

DE

FA

N

SLEE

P

3sec
3mp

/OFF

MO
DE
SH
CUORT
T TE

SH
CUORT
T

FA

TE

MP

N
TIME

SLEE
TIME
P
R

R ON

OF
F

MP

TIME

R ON

TIME

R OF
F

Example: Setting unit to turn off after 5
hours.
Példa: IDŐZÍTŐ KI beállítása 5 órára.

28

HU

KI funkció
Megj.: az IDŐZÍTŐ BE és IDŐZÍTŐ KI
TIMER IDŐZÍTŐ
OFF function
Az IDŐZÍTŐ
KI funkció
beállításakor
10ON
óráig
NOTE:funkciók
When setting
the TIMER
or 30 perces
The TIMER
OFF function
allowssegítségével
you to
set a period
of time after
the unit
beállíthatja,
hogy which
klímakészüléke
be a kívánt
TIMERnövekményekkel
OFF functions, upállíthatja
to 10 hours,
will automatically
turn
off, such
as when
kikapcsoljon
adott
idő után,
például
értékeket.
10 és
24 minute
óra között 1 óránként
the time
will increase
in 30
you wake
up.
increments
with each
After
felébredéskor.
növekednek
azpress.
értékek.
2410
óra után az
hours and
up tovisszaáll
24, it will0 increase
in 1
1. Nyomja meg az időzítő (Timer) gombot,
időzítő
órára
1. Press the Timer button, the Timer off
timerkikapcsolhatja,
will revert to ha 0 órára
amely után az óra indikátor világítanihour increments.
Bármelyik The
időzítőt
indicator "
" displays and flashes. By
zero after
24 hours.
kezd.
legutóbb
beállított
állítja
azt be.
default, the
lastAlaphelyzetben
time period thatayou
set
időzítő
értékehours)will
jelenik meg.
Ez az időYou
a can turn off either function by
and an "h"
(indicating
appear
jelenhez képest határozza meg az setting its timer to " 0.0h " .
on the display.
időzítőt.
ha the
5h-t jelez az IDŐZÍTŐ
Note: This
numberPéldául
indicates
KItime
(TIMER
funkció,
akkor 5 óra
amount of
after OFF)
the current
time
mulvathe
fog
kikapcsolni
that you want
unit
to turn off.a készülék.
For example,
if you
setaTIMER
for
2. Nyomja
meg
+ és - OFF
gombokat
az időzítő
" 5.0h " will appear on the
5 hours, beállításához
screen,
the unit
will turn off after
3. and
Várjon
3 másodpercet,
ami után az
5 hours. IDŐZÍTŐ KI funkció aktiválódik. A kijelző
2. Press thevisszaáll
Temp aorhőmérséklet
Temp
button
mutatására. Az
repeatedly
set the time
when you
want
óratoindikátor
továbbra
is világít.
the unit to turn off.
3. Wait 3 seconds, then the TIMER OFF
function will be activated. The digital
display on your remote control will then
return to the temperature display. The
"
" indicator remains on and this
function is activated.

SettingBE
both
ONKI
and
TIMER OFF
at the same time
IDŐZÍTŐ
és TIMER
IDŐZÍTŐ
beállítása
egyszerre
Keep in mindkét
mind thatidőzítő
the time
periods you
set for both
functions
referbellított
to hours
after the
beállítható,
figyelembe
véve
azt, hogy
időérték
Egyszerre
current
time. For
example,
say that
the current
is 1:00
PM, and
you want
theakarjuk,
unit
mindig
a jelenhez
képest
értendő.
Például
tegyüktime
fel hogy
13:00
óra van,
és azt
to aturn
on automatically
at 7:00
PM. You want
it tokét
operate
for 2után,
hours,
then órakor
automamajd
óra üzem
21:00
hogy
készülék
19:00 órakor
bekapcsoljon,
tically turn Ilyenkor
off at 9:00
kikapcsoljon.
a PM.
következőket kell tennünk:
Do the following:

HU

11

22

Timer
Timer

X12
X12

33

44

or or

ON

ON

/OFF

/OFF

MO

MO

DE

DE

TE

MP

55
Timer
Timer

3mp
3sec

66

X16
X16

77

TIM

SH
CUORT
TET
MP
ON

SH
CUORT
T

TIM

ER

ER

ON

88

3mp
3sec

or or

ON

ON

/OFF

MO

DE

TE

MP

29

/OFF

MO

DE

TIM

SH
CUORT
TET
MP
ON

ER

SH
CUORT
T

TIM

ER

ON

Example:
the6unit
turn on
after 6 hours,
operate
for 2 hours,
thenkapcsoljon
turn off ki.
Példa: aSetting
készülék
órato
mulva
kapcsoljon
be, két
órát üzemeljen,
majd
(see the figure below)
Your remote display
A kijelző:

HU

Timer
set Toszerint
turn ON
Az is
időzítő
6 óra
6 hours
from
current atime
múlva
bekapcsol
gép

Timer
set toszerint
turn OFF
Az is
időzítő
8 óra
8 hours
from
currentatime
múlva
kikapcsol
gép

Unit turns
Készülék
ON BE

Timer
startskezd
Időzítő

Jelen idő 2PM
14 óra 3PM
15 óra 4PM
16 óra 5PM
17 óra 6PM
18 óra 7PM
19 óra
Current
time 1PM

hours later
6 órával
később
88 órával
hours később
later

39

Unit turns
Készülék
OFFKI

8PM
21 óra
20 óra 9PM

How To
Use The
Advanced Functions
Haladó
funkciók
használata
ALVÁS
funkció
SLEEP
Function

Theközben
SLEEPenergiát
functiontakaríthatunk
is used to decrease
Alvás
,
energy use while you sleep (and don t
meg, mert más hőmérsékletet is
need the same temperature settings to
komfortosnak
érzünk This
mint function
ébren. Ez
a
stay comfortable).
can
funkció
csak
távirányítóval
aktiválható.
only be
activated
via remote
control.

HU

the ,detail, see ,, sleep operation ,, in
,,
,For
, USER
S MANUAL.

Note:
Megj.:
AzThe
alvás
funkció
nem érhető
SLEEP
function
is not
available
FAN or
DRY mode.
el SZÁRÍTÁS
vagyinVENT.
módban.

ON/OFF
ON/OFF
ModeMode
Fan Fan

TURBO
funkció
TURBO
function

Sleep Sleep
Timer Timer

The TURBO
function
the unit
A TURBO
funkció
során makes
a készülék
a work
extra hardteljesítmény
to reach your
present
temperature
legnagyobb
nyújtja,
hogy
in the shortest amount of time possible.
a cél hőmérsékletet minél hamarabb
When you select TURBO feature in COOL
elérhesse.
mode, the unit will blow cool air with
• strongest
HŰTÉS üzemben
nagy
wind setting
to erővel
jump-start the
fújja a process.
készülék a hideg levegőt.
cooling
• When
FŰTÉS
üzemben
a kiegészítő
you
select TURBO
feature in HEAT
elektromos
fűtéssel
rendelkező
mode,
for units
with Electric
heat elements,
gépeknél
kiegészítő
fűtés is and
the
ElectricaHeater
will activate
bekapcsol.the heating process.
jump-start

LED LEDFollow Follow
me
me
Short Short Self Self
Turbo Turbo
cut cut clean clean

foraone
second
NyomjaHold
megtogether
egyszerre
LEZÁRÁS
activate LOCK function
funkció to
aktiválásához.
LEZÁRÁS
funkció
LOCK function

ÖNTISZTÍTÓ
funkció
SELF CLEAN
function

Airborne bacteria
can grow ain the moisture
A levegőben
élvő baktériumok
that condenses
around heat exchanger in
hőcserélő
nedves felületén
the unit. With regular
use, most of this
elszaporodhatnak.
Rendszeres
moisture is evaporated from the unit.
használat esetég ez a nedvesség
When the self clean feature is activated,
magától
elpárolog.
Az öntisztítás
your unit
will clean
itself automatically.
alkalmazásával
a készülék
After cleaning,
unit will turn off automatically.
automatikusan kitisztítja magát.
You can use self clean feature as often as
A ÖNTISZTÍTÓ
funkciót olyan
you like.
gyakran
amilyen this function
Note: használhatja,
You can only activate
gyakran kívánja.
in COOL or DRY mode.
Megj: Ez a funkció csak HŰTÉS vagy
SZÁRÍTÁS módban érhető el.

31

Nyomja
a Turbo
Self
clean
Pressemg
Turbo
buttonés
and
Blow
button
(öntisztító)
gombokat
1 to
simultaneously
for egyszerre
one second
mp-ig
billentyűzet
lockaor
unlock thelezárásáért
keyboard.
vagy felnyitásáért.

FOLLOW
ME
function
FOLLOW
ME
funkció
The follow me function enables the r
Ezcontrol
a funkció
engedélyezi
a
to measure
the temperature
at
távirányító
its currentintegrált
locationhőmérséklet
and send this signal
érzékelőjét.
Ekkor
a
távirányító
3
mp
to the air conditioner every 3 minutes
elküldiAUTO,
a mértCOOL, or
intervallumokban
interval. When using
hőmérsékletet
a beltéri
egységnek.
HEAT modes,
measuring
ambient
AUTO,
HŰTÉSfrom
vagythe
FŰTÉS
temperature
remote control
(instead of from
the
indoor unit
itself)
üzemmódokban
így
a készülék
ezt
will enable the állítja
air conditioner
to
a hőmérsékletet
be a
optimizekomfort
the temperature
around you
maximális
biztosítása
and ensure maximum comfort.
érdekében.

How
To Use
The Advanced
Functions
Haladó
funkciók
használata

ON/OFF
ON/OFF
ModeMode
Fan Fan

Sleep Sleep
Timer Timer

LED LEDFollow Follow
me
me
Short Short Self Self
Turbo Turbo
cut
cut clean clean

Hold
down Fan
Nyomja
le a FAN
button
for 2
(ventilátor)
seconds
to 2
activate
gombot
mp-ig
Silence
function
a CSENDES
mód
aktiválásához.
Press
this button
Nyomja
le ezt a
twice
in one2x
second
gombot
1mp
to activate
8OC
alatt, hogy
heating
function
aktiválja
a 8 °Cos fűtés funkciót

le abutton
Fan (ventilátor)
gombor
HoldNyomja
down Fan
for 2 seconds
to 2
mp-ig a Csendes
activate/cancel
Silentüzemmód
mode. Due to low
frequency
operation of compressor,
it may a
aktiválásáért/kikapcsolásáért.
Ilyenkor
result
in insufficient
cooling csökken,
and heating
készülék
teljesítménye
amely
capacity.
(applicable
to the eredményezhet.
air conditioner
elégtelen
hűtést/fűtést
with Silent feature only)

°C-os fűtés
funkció
8 C8Heating
Function
O

When
the air aconditioner
operates
Miközben
klímakészülék
fűtés
under
heating
modebeállított
with the set
módban
17 °C-os
O
temperature
of
17
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Tempmeg a
hőmérséklettel működik, nyomja
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twicekétszer
in one egy
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heating
function.
bekapcsolja
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SWING
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set the
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légterelőt,
és beállíthatja
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direction.
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Nyomja more
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a 2
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mode, setting
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level and sleep
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).
és alvó funkció.
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Csendes
funkció
Silence
function

Használati útmutató

FONTOS MEGJEGYZÉS: Olvassa el figyelmesen az útmutatót, mielőtt telepítené vagy csatlakoztatná a smart kitet.
Mindképpen őrízze meg ezt az útmtatót későbbi használatra.
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MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ezennel nyilatkozzuk, hogy ez a klímaberendezés megfelel az 1995/5/EC direktíva által
támasztott követelményeknek. További információért forduljon a klíma értékesítőjéhez.
HU

1. TULAJDONSÁGOK

Model: OSK102
Szabvány: IEEE 802.11b/g/n
Antenna típusa: Wxternal omnidirectional Antenna
Frekvencia: WIFI 2.4G
Maximális átviteli teljesítmény: Max. 15 dBm
Működési hőmérséklet: 0°C~45°C/32°F~113°F
Működési páratartalom: 10%~85%
Betáplálás: DC 5V/300 mA

2. ELŐKÉSZÜLETEK

Használható rendszerek: IOS, Android (Javasolt: IOS 7.0, Android 4.0).
MEGJ:
•
Nem minden Android és IOS rendszer kompatibilis az applikációval. A gyártó nem vállal
felelősséget a kompatibilitás hiánya miatt előforduló problémákért.
WiFi biztonság
•
A Smart kit csak WPA-PSK/WPA2-PSK titkosítással vagy titkosítás nélkül működik.WPAPSK/WPA2-PSK titkosítás használata javasolt.
Figyelem
•
Látogassa meg a termék weboldalát további információkért.
•
Az okostelefon kamerájának legalább 5 megapixel felbontásúnak kell lennie hogy a QR
kódot be tudja olvasni.
•
A változó hálózati tulajdonságok miatt időtúllépés előfordulhat, ilyenkor szükséges a
hálózat újrakonfigurálása.
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•
A változó hálózati tulajdonságok miatt a vezérlés közben előford
dulhat időtúllépés. Ez
esetben a kijelzőn és az applikációban mutatott információ eltérhet. Ez normális jelenség.

MEGJ: A gyártó nem vállal felelősséget bármilyen problémáért, amelyet az internet, a WiFi
router vagy különböző okos eszközök okoznak. Ilyen esetben kérjük lépjen kapcsolatba a
termékek gyártójával további segítségért.

3. A PROGRAM LETÖLTÉSE ÉS TELEPÍTÉSE

Figyelem: QR kód A és QR kód B csak a program letöltésére való.
QR kód B

HU

QR kód A

•
•

Android felhasználók: szkennelje be az A jelű kódot, vagy keressen rá a 'Nethome Plus'
alkalmazásra a Google Play áruházban és töltse le.
IPhone felhasználók: szkennelje be a B jelű kódot, vagy keressen rá a 'Nethome Plus'
alkalmazásra az App Store-ban, és töltse le.

4. SMART KIT TELEPÍTÉSE
1. Távolítsa el a védőkupakot a smart kitről.

2. Nyissa fel az előlapi panelt és helyeze be a Smart Kitet a kijelölt foglalatba.
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3. Rögzítse a Smart Kithez járó QR kódot a berendezés oldalára úgy, hogy az később könnyen
szkennelhető legyen mobil telefonnal. A QR kód akár le is fényképezhető.
FIGYELEM: ebbe a foglalatba csak a gyártó által biztosított Smart Kit helyezhető!

Helyezze be!
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5. FELHASZNÁLÓ REGISZTRÁCIÓJA
•

•

Bizonyosodjon meg róla hogy a mobil eszköze csatlakoztatva van a WiFi routerhez, valamint arról,
hogy a router csatlakoztatva van az internethez, mielőtt végrehajtja a felhasználó létrehozását és a
hálózat beállítását.
Előnyösebb, ha a regisztrált felhasználót az e-mail fiókjába belépve, a linkre kattintva hitelesíti, ha
esetleg később elfelejtené a jelszót.

1. Kattintson a “Create Account”-ra.

2. Írja be az e-mail címét és jelszavát, majd
kattintson a “Registration” gombra.
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6. HÁLÓZAT BEÁLLÍTÁSA
Figyelem:
•
Szükséges minden eszközzel lecsatlakozni a konfigurálni kívánt hálózatról, hogy csak az
Android vagy IOS készülékkel legyünk felcsatlakozva.
•
Bizonyosodjon meg róla hogy az Android vagy IOS készülék WIFI funkciója rendesen
működik, és képes automatikusan visszakapcsolódni a hálózatra.
Emlékeztető:
Amikor a klímakészülék belép AP módba, a távirányító nem tudja vezérelni. Ekkor fontos
befejezni a hálózat beállítását, vagy újraindítani a berendezést. Amennyiben vár 8 percet, a
légkondícionáló automatikusan kilép AP módból.

1. Csatlakoztassa a mobil készülékét ahhoz a WiFi hálózathoz, amelyet használni kíván.
2. Az összes többi WiFi hálózatot el kell felejtetni a mobil készülékkel, ugyanis ezek hatással
lehetnek a konfigurálási folyamatra.
3. Húzza ki a villamos hálózatból a klímaberendezést.
4. Csatlakoztassa a villamos hálózathoz a berendezést, majd hét alkalommal nyomja meg a "LED"
gombot a távirányítón.
5. Amikor a klímán megjelenik az AP felirat az azt jelenti, hogy a berendezés belépett az AP módba.
Bizonyos készülékeknek nincs szüksége a 2. pontra ahhoz, hogy belépjenek AP módba.

5. Nyomja meg az “+Add Device”gombot .

6. Szkennelje be a QR kódot, ami a Smart
Kittel együtt volt csomagolva.
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ANDORID KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA A HÁLÓZAT BEÁLLÍTÁSÁHOZ

HU
7. Válassza ki a saját WiFi hálózatát, mint a
képen példaként a My Home-ot.
8. Írja be a WiFi router jelszavát, majd
kattintson az OK gombra.

9. A beállítás sikeres volt, most már
láthatja a készülékét a listán.

IOS KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA A HÁLÓZAT BEÁLLÍTÁSÁHOZ
1. Csatlakoztassa a mobil készülékét ahhoz a WiFi hálózathoz, amelyiket használni szeretné.
Ezen túl el kell felejtetni a mobil készülékkel az egyéb hálózatokat, ugyanis ezek
befolyásolhatják a konfigurálási folyamatot.
2. Húzza ki a villamos hálózatból a klímaberendezést. (néhány készüléknél)
3. Csatlakoztassa a villamos hálózathoz a berendezést, majd hét alkalommal nyomja meg a
"LED" gombot a távirányítón.
4. Amikor a klímán megjelenik az AP felirat az azt jelenti, hogy a berendezés belépett az AP
módba. Bizonyos készülékeknek nincs szüksége a 2. pontra ahhoz, hogy belépjenek AP módba.
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5. Nyomja meg az “+Add Device”gombot.

6. Szkennelje be azt a QR kódot, amely a
Smart Kittel volt csomagolva.

7. Olvassa el a fenti utasításokat, és nyomja
meg a Home gombot, hogy visszatérjen a
készülék felületéhez.

8. Kattintson a Settings (Beállítások)
gombra, hogy belépjen a beállításokhoz és
kiválaszthassa a WLAN/WIFI-t.
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10. Válassza ki a net_ac_XXXX-t.

10. Írja be a gyári jelszót: 12345678 majd
kattintson a “Join"-ra.

11. Térjen vissza a programba, majd
kattintson a "Next"-re.

12. Válassza ki a saját WiFi hálózatát, amely a
képen szereplő példában My Home.
13. Írja be a saját WiFi routerének a jelszavát,
majd kattintson az OK-ra.
40

14. A beállítás sikeres, mostantól láthatja a készülékét
a listán.
MEGJ:

7. A PROGRAM HASZNÁLATA

Bizonyosodjon meg róla, hogy mind a mobil készüléke,
mind a klímaberendezés csatlakoztatva van az
internethez. Az interneten keresztüli vezérléshez a
következő lépéseket kell követnie:

1. Írja be a felhasználó nevét és jelszavát,
majd kattintson a "Sign in" gombra.

2. Válassza ki a vezérelni kívánt
berendezést, hogy beléphessen a fő
szabályozó felületre.
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Amikor végzett a hálózat beállításával, a program a
"success" (siker) szót jeleníti meg a kijelzőn.
A különböző internet beállítások miatt elképzelhető,
hogy a készülék státusza valamiért offline marad. Ha
ez a helyzet áll fenn, szükséges frissíteni a készülék
listát a programban, hogy így a berendezés státusza
online-ra. változzon. Az is megoldás lehet, hogy a
klímaberendezést áramtalanítjuk, majd újra
bekapcsoljuk. Ekkor néhány perc elteltével a készülék
online állapotú lesz.

3. Itt lehetőség nyilik be/ki kapcsolni a készüléket,
valamint üzemmódot, hőmérsékletet, ventilátor
sebességet és egyebeket megváltoztatni.
MEGJ:
Nem minden funkció vezérelhető a programmal.
Például az ECO, Turbo, SWING funkciók esetében
nézze meg a használati útmutatót további
információkért.

8. SPECIÁLIS FUNKCIÓK
Időzítő be, Időzítő ki, 8°C-os fűtés, Alvás,
MEGJ:Amennyiben a klímakészülék nem támogatja a
fenti funkciókat, azok nem lesznek elérhetőek a
listában.
HU

IDŐZÍTŐ BE/KI
Heti időtávlatban a felhasználónak lehetősége nyílik
meghatározni, hogy a klímakészülék mikor kapcsoljon
be és ki. Az is kiválasztható, hogy az időzítések hetente
ismétlődjenek.
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8°C FŰTÉS
Egy kattintással bekapcsolható a 8°C-os temperáló fűtés funkció. Amikor a ház hosszabb
időn keresztül nincs használva, ez a funkció megvédheti a berendezéseket a fagykártól.
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NETHOME PLUS
1. Hasznos kérdések és válaszok
A megfelelő működésért az alábbiakra figyeljen:
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• Ellenőrízze a modem/router megfelelő működését
• Bizonyosodjon meg róla, hogy tudja a WIFI hálózati jelszót.
• Bizonyosodjon meg róla, hogy a DHCP szolgáltatás (automatikus
TCP/IP címzés be van kapcsolva és megfelelően működik.
• Ha tűzfalat használ a hálózaton, nyissa meg az alábbi portokat:
TCP / 28870, UDP / 53 (DNS).
Hogyan kell telepíteni a WiFi modult?
Aktiválja az "AP" módot a klímakészüléknél. Ezek után tudja fogadni a klíma a
csatlakozást. Készítsen egy Nethome felhasználót, ahol össze tudja párosítani
a készüléket a telefonnal. Kapcsolja össze a klímakészüléket az otthoni
hálózattal, hogy előbbinek legyen internet elérése.
Használhatom a WiFi modult egyéb, kompatibilis klímakészülékekkel?
Igen.
Kezelhetem a klímakészüléket több mobil készülékről egyszerre?
Igen.
Kezelhetek több mint 1 klímakészüléket ugyanarról a Nethome
felhasználóról?
Igen.
Kezelhetem a klímakészüléket két különböző Nethome felhasználóról?
Nem.
Mi történik, ha kicserélem a telefonomat/táblagépemet? Újra be kell
állítanom a klímakészülékemet?
Nem. Telepítse a Nethome Plus programot az új készüléken is, és lépjen be
a felhasználójával.
Szükségem van statikus IP címre?
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Nem, a Nethome Plus dinamikus IP címről is működik.

2. Probléma megoldás

Bizonyosodjon meg róla, hogy NINCS bekapcsolva a klímakészülék.
A telepítés közben a “Connecting Hotspot Failure” hibaüzenetet kapom.
A beírt hálózati jelszó helytelen. Bizonyosodjon meg róla, hogy a megfelelőt
használja.
Keresem a Nethome Plus applikációt az AppStore-ban az iPadomról, de nem
találom.
Az iPad bal felső sarkában válassza ki az "iPhone Only" opciót, ahogy a képen
látja.
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Amikor megnyomom a "LED" gombot 7x, az "AP" jelzés nem jelenik meg a
klímakészülék kijelzőjén.

Elvesztettem a QR kód matricát.
Szkennelheti a QR kódot a WiFi modulon is.
Nem tudom használni a klímakészüléket távolról, azt jelzi hogy a
berendezés offline..
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• Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék energia ellátása megfelelő.
• A klímakészülék nem kapta meg az utasítást az applikáción keresztül.
Próbálja meg újra.
• Ha a WiFi jel eltűnik, helyezze a modemet/routert közelebb a
klímakészülékhez.
• A modem/router internet kapcsolata nem működik.
• Áramtalanítsa a klímakészüléket, majd kapcsolja be újra.

A QR kód szkennelésekor a következő üzenetet kapom: “QR Code is
illegal!”.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a megfelelő QR kódot szkenneli (a fehéret,
amely a WiFi modul dobozában van.
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A QR kód szkennelésekor nem történik semmi.
A klímakészülék nincs "AP" módban. Áramtalanítsa a berendezést, várjon 10
mp-et, majd helyezze újra áram alá, és nyomja meg a "LED" gombot 7-szer,
amíg az "AP" jelzést nem kapja meg. Ez után kezdje előről a telepítési
folyamatot .
Elfelejtettem a jelszavamat.I forgot my password.
A Nethome Plus kezdő képernyőjén a jobb oldalon válassza ki a “Forgot
Password?”-ot, majd kattintson a “Send retrieve password email” opcióra.
Nem kaptam meg a visszaigazoló e-mailt a regisztráció után.
A Nethome Plus kezdő képernyőjén a jobb oldalon válassza ki a “Forgot
Password?”-ot, majd kattintson a “Resend Activation email” opcióra.
Ellenőrízze a SPAM mappát.
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