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A termékről megállapították, hogy megfelel az Európai Unió kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelvének 
(2014/35/EK) és az elektromágneses zavarvédelemre vonatkozó irányelvének (2014/30/EK). 

 

 

A termék hulladékként való kezelése
(hulladék elektromos és elektronikus berendezés) 

(A légkondicionáló európai országokban való használatakor a következő útmutatást kell követni) 
 

- A terméken vagy az útmutatóban látható fenti jelölés arra emlékeztet, hogy a hulladék elektromos és elektronikus berendezést   
(a 2012/19/EK irányelv szerint) nem szabad az általános háztartási hulladékok közé helyezni. 
Ezt a készüléket tilos kommunális hulladékban elhelyezni. Az ártalmatlanításra különböző lehetőségek vannak: 
1. Hatóságilag működtetett hulladékkezelő rendszer, ahol az elektronikus hulladékot a felhasználó ingyenesen kidobhatja.  
2. Új termék vásárlásakor a kereskedő ingyenesen átveszi a régi terméket. 
3. A gyártó ingyenes visszaveszi ártalmatlanításra a régi készüléket a felhasználótól. 
4. Mivel a régi termékek értékes nyersanyagokat tartalmaznak, ezért eladhatók hulladékfém   felvásárlóknak.- 
A hulladék erdőkben és környezetben történő elhelyezése veszélyezteti az ön egészségét, mivel veszélyes anyagok szivároghatna k 
be a talajvízbe és bejuthatnak a táplálékláncba. 

 

 

■

 

A termék használata előtt olvassa el ezt az útmutatót!
■

 

A készüléket 8 éves kor feletti gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességgel rendelkező, 
illetve kellő tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha számukra felügyeletet 

 

vagy iránymutatást nyújtanak a biztonságos alkalmazást illetően, bemutatva annak veszélyeit is.

  

■

 

A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

 

■

 

A készülék mozgó alkatrészeit a padlószint felett legalább 2,3 m magasan kell elhelyezni. 

   

■

 

Az elektromos szerelést kizárólag erre jogosult személy végezheti az országos kábelezési szabvány betartásával. 

 

Ha a tápkábel sérült, azt a veszély elkerülése érdekében a gyártóval vagy a szervizzel, illetve az erre megfelelően 

 

képzett személlyel ki kell cseréltetni.
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– Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű,  
illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is), kivéve  
ha a készülék használatára vonatkozóan felügyeletet vagy útmutatást biztosít részükre egy  
biztonságukért felelős személy. 
– A gyerekek esetében felügyeletet kell biztosítani, hogy ne játsszanak a készülékkel.

 VIGYÁZAT! FIGYELMEZTETÉS
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Figyelmeztetés:

Beltéri egység Kültéri egység Névleges feszültség és HzBeltéri egység Kültéri egység
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220-240V~,
50Hz
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42QHB018D8S*
42QHB024D8S*

38QHG009D8S*
38QHG012D8S*
38QHG018D8S*
38QHG024D8S*
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 1.1. Biztonsági óvintézkedések 
 
 

• Körültekintően kövesse ezeket az utasításokat, hogy 
– elkerülhesse a helytelen működést, 
– megelőzhesse a személyi sérülést és a következményes károkat, 
– optimális legyen a termék élettartama. 

• A súlyosságot a következő jelölések jelzik: 
 

 VIGYÁZAT  
 

 FIGYELMEZTETÉS 
Ez a szimbólum személyi és akár életveszélyes sérülé
lehetőségét jelzi. 

Ez a szimbólum anyagi kár és súlyos következmények 
lehetőségét jelzi. 

 
• Az útmutatóban használt szimbólumok: 
 

  KERÜLJE EL     TARTSA BE 
 
 

 
 

 
A termék telepítését kizárólag megfelelően  
képzett és gyakorlott személy hajthatja végre. 

 
 

A hálózati csatlakozódugót biztonságosan  
be kell helyezni a fali aljzatba. 

  
 

 

A készüléket ne üzemeltesse és ne állítsa le  
a hálózati dugó csatlakoztatásával vagy 
kihúzásával. 

 
 

Ne használjon hosszabbítókábelt, és ugyanazt  
a tápaljzatot ne ossza meg más berendezésekkel. 

  
 

 

 

A szabályozott légtérben ne használjon gyúlékony
gázt vagy éghető anyagokat, például benzint, 
benzolt, hígítót stb. 

 
 

A szabályozott légtérben ne használjon 
fűtőberendezést. 

 
 

 

 

A gyermekek nem játszhatnak a légkondicionáló 
kezelőszerveivel, mozgó alkatrészeivel, valamint  
a hűtőköri és elektromos csatlakozásokkal. 

 
 

A léghuzatnak való hosszabb idejű kitettség 
izomfájdalmat és szemkiszáradást okozhat. 

  
 

 

A nedves kézzel való működtetés áramütést 
okozhat. 

 
 

Kapcsolja ki a készüléket, ha szokatlan  
szagot, hangot vagy rezgést észlel.  
Forduljon a jogosult forgalmazóhoz. 

 
 

 

 
Ne kísérelje meg a légkondicionáló javítását, 
áthelyezését és módosítását. 

 
 

Kérje szakember segítségét – forduljon a jogosult 
forgalmazóhoz. 

  
 

VIGYÁZAT 
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Húzza ki a csatlakozódugót, ha hosszabb ideig 
nem használja a készüléket. 

 
 

A termék kizárólag az emberek kényelmét 
szolgálja. 

  
 

 

Ne másszon fel a készülékre, és ne helyezzen  
rá tárgyakat. 

 

 

Ne torlaszolja el a levegőbemeneti és -kimeneti 
nyílásokat. Ez gyenge teljesítményt, növekvő 
üzemeltetési költségeket és rövidebb élettartamot 
okoz. 

 

 

 

 
Tisztítás és karbantartás előtt válassza 
le a tápellátást. 

 
 

Rendszeres időközönként ellenőrizze  
a légszűrőket, és szükség szerint tisztítsa  
meg ezeket. 

 
 

 

 
Az áramütés elkerülése érdekében a tisztításkor 
kevés vizet használjon. 

 
 

Soha ne használjon erős mosószert,  
oldószert vagy súrolószert a terméken. 

 
 

 

 

 1.2. Az alkatrészek neve  
 

■  Beltéri egység 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ Kültéri egység 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
■ Megjelenő szimbólumok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: Az infravörös távirányító használatáról lásd annak útmutatóját. 

Szokásos működésnél a beállított hőmérséklet. 
 
Ventilátor üzemmódban a helyiség hőmérséklete. 
 
Ez látható három másodpercig a bekapcsolási időzítő beállításakor, illetve a Légtisztítás*, Lengetés,  
Turbó és a Némítás* funkció bekapcsolásakor. 
 
Ez látható három másodpercig a kikapcsolási időzítő beállításakor, illetve a Légtisztítás*, Lengetés,  
Turbó és a Némítás* funkció kikapcsolásakor. 
 
Jégmentesítés művelet* 
 
Hideg léghuzat megelőzése* 
 
Öntisztítás* 
 
Fagyvédelem* 
 

A Takarékos funkció* bekapcsolásakor a kijelzőn sorban az „   beállított hőmérséklet  ”  
értékek jelennek meg egy másodperces időközzel. 
 
WIFI funkció (csak WIFI modullal rendelkező típusnál)*             [*] Típusfüggő 

1. Előlap 
2. Levegőbemenet 
3. Kijelző 
4. Légszűrő 
5. Légnyílás 
6. Rács 
7. Szervizszelep 

A megjelenő szimbólumok jelentése: 

FIGYELMEZTETÉS 
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 2.4. Légáramlás irányának szabályozása 
 

A függőleges légáramlás beállítása 
● A légáramlás irányának beállításához nyomja meg az AIR DIRECTION gombot a távirányítón.  
A légnyílás helyzete minden gombnyomásra némileg változik. 
● Nyomja meg a SWING gombot a légnyílás folyamatos mozgatásának beállításához. 
 

Megjegyzés: A részleteket lásd a távirányító útmutatójában. 
 

Működő készüléknél ne kísérelje meg végrehajtani ezt a beállítást.  
A ventilátor véletlen érintése súlyos sérülést okozhat. 

A vízszintes légáramlás beállítása 
1. lépés 
Kapcsolja ki a készüléket a főkapcsolóval (vagy húzza ki a csatlakozódugót). 
2. lépés 
Húzza a vízszintes légnyílást lefelé mindkét kezével. 
3. lépés 
Azonosítsa a jelzett kart. 
[A légkimenet legfelső részén, és össze van kötve a hornyolt függőleges lapátokkal]. 

 
4. lépés 
Mozgassa a kart balra vagy jobbra a levegő kívánt irányba vezetéséhez. 
5. lépés 
Kapcsolja be a készüléket a főkapcsolóval (vagy dugja be a csatlakozódugót). 
Figyelem: A hálózati tápellátás leválasztása szinkronizálja a vízszintes légnyílást. 
 
Légnyílás helyzete 

 

Funkciók (típusfüggő) 
■ A vízszintes légáramlás automatikus lengetése 
Tartsa lenyomva a SWING gombot két másodpercig  
a függőleges lapátok mozgatásához.  
Megjegyzés: A részleteket lásd a távirányító útmutatójában 
■ A légnyílás helyzetének megőrzése 
A vízszintes légnyílás szögét megőrzi a rendszer, és azt  
a felhasználó által legutóbb választott helyzetbe állítja  
vissza. 
Erre nem kerül sor Turbó üzemmódban vagy a kézi  
gomb használatakor, illetve áramkimaradás után. 

Teljesen lent  
Hűtés vagy szárítás üzemmódban lecsapódás  
alakulhat ki, és magas páratartalomnál víz csöpöghet  
a készülékből. 
Szűk nyílás 
A korlátozott légáramlás rontja a teljesítményt,  
és lecsapódást okozhat. 
Zárva 
Ne üzemeltesse a készüléket, ha nem nyílik ki –  
ez károsodást okozhat. 
Légnyílás működése 
Gyors újraindítás után a légnyílás 10 másodpercig 
változatlan maradhat. 

 

 2.5. Különleges funkciók 
 

 
■ A kompresszor késleltetése 
A készülék indításakor 3-4 perces késleltetés  
védi a kompresszort. 
■ Automatikus jégmentesítés 
A fűtés üzemmódban jég képződik a kültéri egységen. 
Ennek a jégnek a leolvasztásához a fűtés folytatása  
előtt a beltéri ventilátor működése néhány percre leáll. 
■ Hideg léghuzat megelőzése 
Fűtés üzemmódban a kellemetlen léghuzat elkerülése 
érdekében a ventilátor indítása előtt a beltéri egységnél 
előfűtésre kerül sor. Ez a késleltetés legfeljebb néhány  
percig tart. 
■ Automatikus újraindítás 
Áramkimaradás után a készülék automatikusan újraindul. 
Az összes előző felhasználói beállítás helyre lesz állítva. 
■ Automatikus szivárgásészlelés 
Ha a hűtőközeg szivárgása észlelhető, ezt a készüléken  
az EC kód vagy villogó LED jelzi [típustól függő]. 
■ Penészképződés megelőzése* 
Ez a funkció a beltéri ventilátort alacsony fordulatszámon 
tovább működteti 7–10 percig a hűtés üzemmódban való 
felhasználói kikapcsolása után. 
A beltéri hőcserélőn a vízcseppek szárításával megelőzhető  
a penész elszaporodása. 

■ WIFI szabályozás* 
A WIFI funkció segítségével a készülék távirányítóval vagy 
mobiltelefonnal szabályozható. A funkció bekapcsolásához 
csatlakoztassa a WIFI és a kommunikációs modult a kijelző 
áramköri lapján. 
■ Légtisztítás* 
Ionizáló* 
A készülék negatív ionok levegőbe juttatásával szimulálja 
az erdők és a vízesések hatását. 
Plazma* 
A porszemcsék az áthaladó légáramlásban elektromosan 
megváltoznak. Ez elősegíti a por összegyűlését,  
a kellemes illat csökkenését, és csökkenti a levegőben  
lévő baktériumok pusztulását. 
■ Öntisztítás* 
A levegőben lévő baktériumok elszaporodnak,  
ha nedvesség található a beltéri hőcserélőn. A hőcserélő 
rendszeres szárításával megelőzhető ez az elszaporodás. 
A „Self Clean” (Öntisztítás) gomb megnyomásával  
a távirányítóról automatikusan vezérelhető az eljárás. 
■ Turbó 
A Turbó funkció segítségével a lehető legrövidebb idő  
alatt elérhető a beállított hőmérséklet. 

 

 
A folyamat megszakítása megzavarhatja  
a szabályozási munkamenetet. 
Ennek visszavonásához rövid időre szüntesse  
meg a tápellátást. 

[*] Típusfüggő 

 

VIGYÁZAT! 
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 Gondozás és karbantartás 
 

 
Válassza le a tápellátást, mielőtt  tisztítást vagy 
karbantartást végezne! 

Általános tisztítás 
A rács, a ház és a távirányító tisztításához használjon 
enyhén nedves ruhát. 

 
● Ne alkalmazzon vegyszereket, így mosószert, 

oldószert, súrolószert stb. 
● Ne legyen hőhatás (40 C felett). 

 

 

 
Szűrőtisztítás 
 
1. Nyissa fel az előlapot mindkét végének egyidejű óvatos 
felemelésével.  
A megfelelő szög elérésénél kattanás hallható, és az előlap  
a helyén marad. 

 

2. Tartsa meg a fület a szűrőn annak kissé felfelé 
mozgatásához, majd húzza enyhén maga felé.  
Ezután vegye ki a szűrőt óvatosan lefelé húzva. 

 
 

3. Akassza ki a kis speciális szűrőt. 

 

4. Tisztítsa meg a nagy légszűrőt szappanos vízzel. 
Öblítse le tiszta vízzel. Rázza le a felesleges vizet. 

 
 

5. Porszívóval tisztítsa meg a kis szűrőt.  
[Szükség szerint cserélje ki.] 

 

6. Helyezze vissza a kis szűrőt a nagy szűrőbe. 

 
 

7. Helyezze vissza a készülékbe a 2. pont műveleteinek 
fordított sorrendű végrehajtásával. 

 

8. Csukja be az előlapot. 

 

Tárolás előtti műveletek [hosszú üzemszünetnél] 
1. Tisztítsa meg a légszűrőket. 
2. Nedves és párás környezetben a készülék kiszárításáig működtesse a Ventilátor üzemmódot. 
3. Kapcsolja ki a légkondicionálót a távirányítóval, és vegye ki az elemeket a távirányítóból. 
4. Válassza le a készüléket a tápforrásról. 
 
Tárolás utáni újbóli használat 
1. Csatlakoztassa a készüléket a tápforráshoz. 
2. Alacsony környezeti hőmérsékletnél várjon 24 órát (inverteres típusnál). 
3. Tegye be az elemeket a távirányítóba, és kapcsolja be a készüléket. 
 
Megelőző karbantartás 
Rendszeres időközönként ellenőrizze, hogy nincs-e: 
1. Eltorlaszolt légáramlás a beltéri és a kültéri egységnél. 
2. Víz- vagy olajszivárgás. 
3. Sérült vagy levált vezeték. 
 
 
 

 
A fém alkatrészek éles szélei sérülést okozhatnak. Legyen óvatos! 
 
A beltéri és a kültéri egység rendszeres, alapos karbantartása alapvető fontosságú. 
– A belső részek tisztítását, kenését és a kritikus alkatrészek működésének ellenőrzését csak szakember végezheti. 
– Ezeket ne kísérelje meg önállóan végrehajtani. 
– Forduljon a megfelelő szervizhez. 
 

FIGYELMEZTETÉS 

FIGYELMEZTETÉS 
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 Útmutatások, tanácsok és figyelmeztetések 
 
A következő esetek normális működésnél fordulhatnak elő, és nem utalnak hibára. 
 

Eset Magyarázat 

Késleltetett hűtés vagy fűtés. 3 perces késleltetés védi a kompresszort. 

Ventilátor fordulatszámának változása – kikapcsolt, 
nagyon lassú, majd szokásos. 

Automatikusan történik Fűtés üzemmódban – a hideg levegő beáramlását 
akadályozza meg. 

A fűtési művelet hirtelen leáll, és a jégmentesítő 
jelzőlámpa villog. Jégeltávolítás van folyamatban a kültéri egységen (5–10 perc). 

Pára távozik a beltéri egységből. Akkor fordulhat elő, amikor alacsony a készülék hőmérséklete, és meleg  
és nedves a helyiség levegője. 

A légkondicionálóból kibocsátott kis erősségű hangok. 

„Sziszegés”: normális – a gáznyomás kiegyenlítődése a kompresszor 
leállásakor vagy indulásakor. 

„Nyikorgás”: normális – a műanyag és a fém alkatrészek tágulása  
és összehúzódása. 

Légáramlás: normális – a légnyílás alaphelyzetbe állása. 

Por távozik a készülékből. Akkor fordulhat elő, amikor első alkalommal vagy hosszú üzemszünet  
után használják a légkondicionálót. 

Jellegzetes szag észlelhető. Rendszerint vegyszer, cigarettafüst, főzés stb. okozza.  
Ellenkező esetben forduljon a megfelelő szervizhez. 

Csak a ventilátor változása hűtéskor vagy fűtéskor. A helyiség hőmérséklete megegyezik a távirányítón választott hőmérséklettel. 
Ellenkező esetben forduljon a megfelelő szervizhez. 

Elégtelen fűtési teljesítmény. 
Akkor fordulhat elő, amikor a külső hőmérséklet 0 C közeli vagy alatti. 

Ellenkező esetben forduljon a megfelelő szervizhez. 

Automatikus bekapcsolás. Normális az áramszünet után a tápellátás helyreállásakor. 

Egyenetlen, kiszámíthatatlan vagy nem reagáló 
működés. 

A mobiltelefonok tornyaival és a távoli teljesítményerősítőkkel való interferencia 
a készülék hibás működését okozhatja. 

Válassza le a tápellátást, majd csatlakoztassa újra. 

A működés visszaállításához nyomja meg a távirányítón az On/Off gombot. 

Ha probléma továbbra is fennáll, forduljon a megfelelő szervizhez. 

A multi rendszerű légkondicionáló egyes egységei nem tudnak a többi egységtől eltérő üzemmódban működni, például úgy, hogy az egyik Hűtés, 
a másik pedig Fűtés üzemmódban legyen. 
Különböző üzemmódok megadásakor a rendszer a Fűtés üzemmódnak ad elsőbbséget.  
A Hűtés vagy Ventilátor üzemmódban működő beltéri egység leáll, és a P5 hibakód jelenik meg. 

 

 

JELENSÉG ELŐSZÖR ELLENŐRIZZE EZEKET! 

A készülék nem működik. 

• Áramszünet van? 

• Ki lett kapcsolva a kapcsoló, kioldott a megszakító vagy kiolvadt a biztosíték? 

• Megfelelőek az elemek a távirányítóban? 

• Helyes az óra és az időzítő beállítása a távirányítón? 

Nem kielégítő a hűtés/fűtés. 

• Megfelelő a hőmérséklet és az üzemmód beállítása? 

• Tiszták a légszűrők? 

• Be vannak csukva az ablakok és az ajtók? 

• Akadálymentes a be- és kimeneti légáramlás a beltéri és a kültéri egységen? 

• Magas a ventilátor fordulatszáma, és a légnyílások lehetővé teszik a maximális áramlást? 
 
 

A KÉSZÜLÉK NEM AZ ELVÁRT MÓDON MŰKÖDIK? 
• Jegyezze fel a termék típusszámát. 
• Forduljon a megfelelő szervizhez. 

• Írja le részletesen a felmerült problémát. 

 
 
 
 

 
A következő esetek bármelyikének előfordulásakor haladéktalanul kapcsolja ki a készüléket! 
 
• A tápkábel sérült vagy rendellenesen meleg. 
• Égésszag észlelhető. 
• Hangos vagy rendellenes hangok hallhatók. 
• A tápbiztosíték rendszeresen kiég, vagy a megszakító gyakran kiold. 
• Víz vagy valamilyen tárgy jut a készülékbe, illetve távozik abból. 

• A jelzők folyamatosan villognak. 

• Öndiagnosztikai kód jelenik meg, például E0, E1, E2 … vagy P0, P1, P2… stb.
 

 
 

 
EZEKET NE KÍSÉRELJE MEG ÖNÁLLÓAN JAVÍTANI!  
FORDULJON A MEGFELELŐ SZERVIZHEZ! 

 

FIGYELMEZTETÉS 

H
U


