
PORTABLE AIR CONDITIONER
INSTRUCTION MANUAL

IMROPTANT NOTE:

Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit.

Make sure to save this manual for future reference.

This manual only describes the installation of outdoor unit. When installing the indoor 
unit,refer to the installation manual of indoor unit. 

Please check the applicable models, F-GAS and manufacturer information from the 
“Owner's Manual - Product Fiche” in the packaging of the outdoor unit. 
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Safety  Precautions 

 

-Installation must be performed according to the installation instructions. Improper installation 
 can cause water leakage, electrical shock, or fire.  
-Use only the included accessories and parts, and specified tools for the installation. Using 
 non-standard parts can cause water leakage, electrical shock, fire, and injury or property damage.
-Make sure that the outlet you are using is grounded and has the appropriate voltage. The 
 power cord is equipped with a three-prong grounding plug to protect against shock.  Voltage  
 information can be found on the nameplate of the unit.
-Your unit must be used in a properly grounded wall receptacle. If the wall receptacle you 
 intend to use is not adequately grounded or protected by a time delay fuse or circuit breaker
 (the fuse or circuit breaker needed is determined by the maximum current of the unit. The 
 maximum current is indicated on the nameplate located on unit),  have a qualified electrician 
 install the proper receptacle. 
-Install the unit on a flat, sturdy surface. Failure to do so could result in damage or excessive 
 noise and vibration.
-The unit must be kept free from obstruction to ensure proper function and to mitigate safety hazards.
-DO NOT modify the length of the power cord or use an extension cord to power the unit.  
-DO NOT share a single outlet with other electrical appliances. Improper power supply can 
 cause fire or electrical shock.
-DO NOT install your air conditioner in a wet room such as a bathroom or laundry room. Too 
 much exposure to water can cause electrical components to short circuit.
-DO NOT install the unit in a location that may be exposed to combustible gas, as this could cause fire.
-The unit has wheels to facilitate moving. Make sure not to use the wheels on thick carpet or to roll 
 over objects, as these could cause tipping.  
-DO NOT operate a unit that it has been dropped or damaged.
-The appliance with electric heater shall have at least 1 meter space to the combustible materials.
-Do not touch the unit with wet or damp hands or when barefoot.
-If the air conditioner is knocked over during use, turn off the unit and unplug it from the main power 
 supply immediately. Visually inspect the unit to ensure there is no damage. If you suspect the unit 
 has been damaged, contact a technician or customer service for assistance.  
-In a thunderstorm, the power must be cut off to avoid damage to the machine due to lightning.
-Your air conditioner should be used in such a way that it is protected from moisture. e.g. 
 condensation, splashed water, etc. Do not place or store your air conditioner where it can fall or be 
 pulled into water or any other liquid. Unplug immediately if it occurs. 
-All wiring must be performed strictly in accordance with the wiring diagram located inside of the unit.
-The unit's circuit board(PCB) is designed with a fuse to provide overcurrent protection. The
 specifications of the fuse are printed on the circuit board, such as: T 3.15A/250V, etc.

WARNING: To prevent death or injury to the user or other people and property damage, 
the following  instructions must be followed. Incorrect operation due to ignoring of 
instructions may cause death, harm or damage. 

This symbol indicates that ignoring instructions may cause death or serious injury.
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Cautions

-This appliance can be used by children aged from 8 years and above and person with 
 reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they 
 have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way 
 and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning 
 and user maintenance shall not be made by children without supervision. (be applicable for 
 the European Countries)
-This appliance is not intended for use by persons (including childern) with reduced physical, 
 sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been 
 given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for 
 their safety. (be applicable for other countries except the European Countries )
-Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children 
 must be supervised around the unit at all times. 
-If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer,its service agent or 
 similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
-Prior to cleaning or other maintenance, the appliance must be disconnected from the supply mains.
-Do not remove any fixed covers. Never use this appliance if it is not working properly, or if it 
 has been dropped or damaged.
-Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar 
 coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic 
 area and where it will not be tripped over.
-Do not operate unit with a damaged cord, plug, power fuse or circuit breaker. Discard unit or 
 return to an authorized service facility for examination and/or repair. 
-To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed 
 control device.
-The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
-Contact the authorised service technician for repair or maintenance of this unit.
-Contact the authorised installer for installation of this unit.
-Do not cover or obstruct the inlet or outlet grilles.
-Do not use this product for functions other than those described in this instruction manual.
-Before cleaning, turn off the power and unplug the unit.
-Disconnect the power if strange sounds, smell, or smoke comes from it.
-Do not press the buttons on the control panel with anything other than your fingers.
-Do not remove any fixed covers. Never use this appliance if it is not working properly, or if it 
 has been dropped or damaged.
-Do not operate or stop the unit by inserting or pulling out the power cord plug.
-Do not use hazardous chemicals to clean or come into contact with the unit. Do not use the 
 unit in the presence of inflammable substances or vapour such as alcohol, insecticides, petrol,etc.
-Always transport your air conditioner in a vertical position and stand on a stable, level surface 
 during use. 
-Always contact a qualified person to carry out repairs. If the damaged power supply cord must be 
 replaced with a new power supply cord obtained from the product manufacturer and not repaired. 
-Hold the plug by the head of the power plug when taking it out.
-Turn off the product when not in use.  

Cautions

3



4

Warnings(for using R290/R32 refrigerant only)

WARNING

CAUTION

CAUTION

CAUTION

Caution: Risk of fire/ 
flammable materials

(Required for R32/R290 units only)
IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or
operating your new air conditioning unit. Make sure to save this
manual for future reference.

Explanation of symbols displayed on the unit(For the unit adopts R32/R290 Refrigerant only):
This symbol shows that this appliance used a flammable refrigerant. If the
refrigerant is leaked and exposed to an external ignition source, there is a risk of fire.
This symbol shows that the operation manual should be read carefully.

This symbol shows that a service personnel should be handling this 
equipment with reference to the installation manual.
This symbol shows that information is available such as the operating
manual or installation manual.

 

-Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer.
-The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example: open flames, an 
 operating gas appliance or an operating electric heater).
-Do not pierce or burn.
-Be aware that the refrigerants may not contain an odour.
-Appliance MPPDB-12CRN7-QB6G1 should be installed, operated and stored in a room with a floor area larger than 11 m  . 
 Appliance MPPDB-10CRN7-QC1G1, MPPDA-09CRN7-QB6G1 should be installed, operated and stored in a room with a 
 floor area larger than 10 m  . 
 Appliance MPPDB-12HRN1-QB6G1, MPPD-10CRN7-QC1G1 should be installed, operated and stored in a room with a 
 floor area larger than 12 m  .
-Compliance with national gas regulations shall be observed.
-Keep ventilation openings clear of obstruction.
-The appliance shall be stored so as to prevent mechanical damage from occurring.
-A warning that the appliance shall be stored in a well-ventilated area where the room size corresponds to the room 
 area as specified for operation.
-Any person who is involved with working on or breaking into a refrigerant circuit should hold a current valid certificate 
 from an industry-accredited assessment authority, which authorises their competence to handle refrigerants safely in 
 accordance with an industry recognised assessment specification.
-Servicing shall only be performed as recommended by the equipment manufacturer. Maintenance and repair requiring 
 the assistance of other skilled personnel shall be carried out under the supervision of the person competent in the use 
 of flammable refrigerants.
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Warnings(for using R290/R32 refrigerant only)
1.Transport of equipment containing flammable refrigerants
See transport regulations
2.Marking of equipment using signs
See local regulations
3.Disposal of equipment using flammable refrigerants
See national regulations.
4.Storage of equipment/appliances
The storage of equipment should be in accordance with the 
manufacturer's instructions.
5.Storage of packed (unsold) equipment
Storage package protection should be constructed such 
that mechanical damage to the equipment inside the 
package will not cause a leak of the refrigerant charge.
The maximum number of pieces of equipment permitted to 
be stored together will be determined by local regulations.
6.Information on servicing
1)Checks to the area
Prior to beginning work on systems containing flammable 
refrigerants, safety checks are necessary to ensure that the
risk of ignition is minimised. For repair to the refrigerating 
system, the following precautions shall be complied with 
prior to conducting work on the system.
2)Work procedure
Work shall be undertaken under a controlled procedure so 
as to minimise the risk of a flammable gas or vapour being 
present while the work is being performed.
3)General work area
All maintenance staff and others working in the local area 
shall be instructed on the nature of work being carried out. 
Work in confined spaces shall be avoided. The area 
around the workspace shall be sectioned off. Ensure that 
the conditions within the area have been made safe by 
control of flammable material.
4)Checking for presence of refrigerant
The area shall be checked with an appropriate refrigerant 
detector prior to and during work, to ensure the technician 
is aware of potentially flammable atmospheres. Ensure 
that the leak detection equipment being used is suitable 
for use with flammable refrigerants, 
i.e. non-sparking, adequately sealed or intrinsically safe.
5)Presence of fire extinguisher
If any hot work is to be conducted on the refrigeration 
equipment or any associated parts, appropriate fire 
extinguishing equipment shall be available to hand. Have 
a dry powder or CO2 fire extinguisher adjacent to the 
charging area.
6)No ignition sources
No person carrying out work in relation to a refrigeration 
system which involves exposing any pipe work that 
contains or has contained 
flammable refrigerant shall use any sources of ignition in 
such a manner that it may lead to the risk of fire or 

explosion. All possible ignition sources, including cigarette 
smoking, should be kept sufficiently far away from the site 
of installation, repairing, removing and disposal, during 
which flammable refrigerant can possibly be released to the 
surrounding space. Prior to work taking place, the area 
around the equipment is to be surveyed to make sure that 
there are no flammable hazards or ignition risks. No 
Smoking signs shall be displayed.
7)Ventilated area
Ensure that the area is in the open or that it is adequately 
ventilated before breaking into the system or conducting 
any hot work. A degree of ventilation shall continue during 
the period that the work is carried out. The ventilation 
should safely disperse any released refrigerant and 
preferably expel it externally into the atmosphere.
8)Checks to the refrigeration equipment
Where electrical components are being changed, they shall 
be fit for the purpose and to the correct specification. At all 
times the manufacturer's maintenance and service 
guidelines shall be followed. If in doubt consult the 
manufacturer's technical department for assistance. The 
following checks shall be applied to installations using 
flammable refrigerants: 
The charge size is in accordance with the room size within 
which the refrigerant containing parts are installed; 
The ventilation machinery and outlets are operating 
adequately and are not obstructed;
If an indirect refrigerating circuit is being used, the 
secondary circuit shall be checked for the presence of 
refrigerant; Marking to the equipment continues to be 
visible and legible. Markings and signs that are illegible 
shall be corrected; 
Refrigeration pipe or components are installed in a 
position where they are unlikely to be exposed to any 
substance which may corrode refrigerant containing 
components, unless the components are constructed of 
materials which are inherently resistant to  being corroded 
or are suitably protected against being so corroded.
9)Checks to electrical devices
Repair and maintenance to electrical components shall 
include initial safety checks and component inspection 
procedures. If a fault exists that could compromise safety, 
then no electrical supply shall be connected to the circuit 
until it is satisfactorily dealt with. If the fault cannot be 
corrected immediately but it is necessary to continue 
operation, an adequate temporary solution shall be used. 
This shall be reported to the owner of the equipment so 
all parties are advised.  
Initial safety checks shall include:  
That capacitors are discharged: this shall be done in a 
safe manner to avoid possibility of sparking; 
That there no live electrical components and wiring are 



exposed while charging, recovering or purging the system; 
That there is continuity of earth bonding.
7.Repairs to sealed components
1)During repairs to sealed components, all electrical 
supplies shall be disconnected from the equipment being 
worked upon prior to any removal of sealed covers, etc. If it
isabsolutely necessary to have an electrical supply to 
equipment during servicing, then a permanently operating 
form of leak detection shall be located at the most critical 
point to warn of a potentially hazardous situation. 
2)Particular attention shall be paid to the following to ensure
that by working on electrical components, the casing is not 
altered in such a way that the level of protection is affected. 
This shall include damage to cables, excessive number of 
connections, terminals not made to original specification, 
damage to seals, incorrect fitting of glands, etc.  
Ensure that apparatus is mounted securely. 
Ensure that seals or sealing materials have not degraded 
such that they no longer serve the purpose of preventing the
ingress of flammable atmospheres. Replacement parts shall 
be in accordance with the manufacturer's specifications.
NOTE: The use of silicon sealant may inhibit the 
effectiveness of some types of leak detection
equipment. Intrinsically safe components do not have to 
be isolated prior to working on them.
8.Repair to intrinsically safe components 
Do not apply any permanent inductive or capacitance 
loads to the circuit without ensuring that this will not 
exceed the permissible voltage and current permitted for 
the equipment in use. Intrinsically safe components are 
the only types that can be worked on while live in the 
presence of a flammable atmosphere. The test apparatus 
shall be at the correct rating. Replace components only 
with parts specified by the manufacturer. Other parts may 
result in the ignition of refrigerant in the atmosphere from 
a leak.
9.Cabling
Check that cabling will not be subject to wear, corrosion, 
excessive pressure, vibration, sharp edges or any other 
adverse environmental effects. The check shall also take
into account the effects of aging or continual vibration 
from sources such as compressors or fans.
10.Detection of flammable refrigerants
Under no circumstances shall potential sources of ignition 
be used in the searching for or detection of refrigerant 
leaks. A halide torch (or any other detector using a naked 
flame) shall not be used.
11.Leak detection methods
he following leak detection methods are deemed 
acceptable for systems containing flammable refrigerants. 
Electronic leak detectors shall be used to detect flammable
refrigerants, but the sensitivity may not be adequate, or 

Warnings(for using R290/R32 refrigerant only)
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may need re-calibration. (Detection equipment shall be 
calibrated in a refrigerant-free area.) Ensure that the 
detector is not a potential source of ignition and is suitable 
for the refrigerant used. Leak detection equipment shall be 
set at a percentage of the LFL of the refrigerant and shall be 
calibrated to the refrigerant employed and the appropriate 
percentage of gas (25 % maximum) is confirmed. Leak 
detection fluids are suitable for use with most refrigerants 
but the use of detergents containing chlorine shall be 
avoided as the chlorine may react with the refrigerant and 
corrode the copper pipe-work. If a leak is suspected, all 
naked flames shall be removed/ extinguished. If a leakage 
of refrigerant is found which requires brazing, all of the 
refrigerant shall be recovered from the system, or isolated 
(by means of shut off valves) in a part of the system remote 
from the leak. Oxygen free nitrogen (OFN) shall then be 
purged through the system both before and during the 
brazing process.
12.Removal and evacuation
When breaking into the refrigerant circuit to make repairs  
or for any other purpose conventional procedures shall be 
used. However, it is important that best practice is followed
since flammability is a consideration. The following 
procedure shall be adhered to:
 Remove refrigerant; 
 Purge the circuit with inert gas;   
 Evacuate; 
 Purge again with inert gas; 
 Open the circuit by cutting or brazing. 
The refrigerant charge shall be recovered into the correct 
recovery cylinders. The system shall be flushed with OFN 
to render the unit safe. This process may need to be 
repeated several times. Compressed air or oxygen shall 
not be used for this task.  
Flushing shall be achieved by breaking the vacuum in the 
system with OFN and continuing to fill until the working 
pressure is achieved, then venting to atmosphere, and 
finally pulling down to a vacuum. This process shall be 
repeated until no refrigerant is within the system. When 
the final OFN charge is used, the system shall be vented 
down to atmospheric pressure to enable work to take 
place. This operation is absolutely vital if brazing 
operations on the pipe-work are to take place. 
Ensure that the outlet for the vacuum pump is not close to 
any ignition sources and there is ventilation available.
13.Charging procedures
In addition to conventional charging procedures, the 
following requirements shall be followed.
Ensure that contamination of different refrigerants does 
not occur when using charging equipment. Hoses or lines 
shall be as short as possible to minimise the amount of 
refrigerant contained in them. 
Cylinders shall be kept upright.
Ensure that the refrigeration system is earthed prior to 
charging the system with refrigerant.
Label the system when charging is complete (if not already).
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Warnings(for using R290/R32 refrigerant only)
Extreme care shall be taken not to overfill the refrigeration 
system. Prior to recharging the system it shall be pressure 
tested with OFN. The system shall be leak tested on 
completion of charging but prior to commissioning. A follow 
up leak test shall be carried out prior to leaving the site.
14.Decommissioning
Before carrying out this procedure, it is essential that the 
technician is completely familiar with the equipment and all 
its detail. It is recommended good practice that all 
refrigerants are recovered safely. Prior to the task being 
carried out, an oil and refrigerant sample shall be taken in 
case analysis is required prior to re-use of reclaimed 
refrigerant. It is essential that electrical power is available 
before the task is commenced. 
a) Become familiar with the equipment and its operation.
b) Isolate system electrically.
c) Before attempting the procedure ensure that:
 Mechanical handling equipment is available, if required, for 
 handling refrigerant cylinders; 
 All personal protective equipment is available and being 
 used correctly; The recovery process is supervised at all 
 times by a competent person; 
 Recovery equipment and cylinders conform to the 
 appropriate standards. 
d) Pump down refrigerant system, if possible.
e) If a vacuum is not possible, make a manifold so that
  refrigerant can be removed from various parts of the 
 system. 
f) Make sure that cylinder is situated on the scales before
 recovery takes place. 
g) Start the recovery machine and operate in accordance
 with manufacturer's instructions. 
h) Do not overfill cylinders. (No more than 80 % volume
 liquid charge). 
i) Do not exceed the maximum working pressure of the
 cylinder, even temporarily. 
j) When the cylinders have been filled correctly and the
 process completed, make sure that the cylinders and the 
 equipment are removed from site promptly and all 
 isolation valves on the equipment are closed off. 
k) Recovered refrigerant shall not be charged into another
 refrigeration  system unless it has been cleaned and 
 checked.
15.Labelling
Equipment shall be labelled stating that it has been 
de-commissioned and emptied of refrigerant. The label 
shall be dated and signed. Ensure that there are labels 
on the equipment stating the equipment contains 
flammable refrigerant.
16.Recovery
When removing refrigerant from a system, either for 
servicing or decommissioning, it is recommended good 

practice that all refrigerants are removed safely. 
When transferring refrigerant into cylinders, ensure that only 
appropriate refrigerant recovery cylinders are employed. 
Ensure that the correct number of cylinders for holding the 
total system charge is available. All cylinders to be used are 
designated for the recovered refrigerant and labelled for that 
refrigerant (i.e. special cylinders for the recovery of 
refrigerant). Cylinders shall be complete with pressure relief 
valve and associated shut-off valves in good working order. 
Empty recovery cylinders are evacuated and, if possible, 
cooled before recovery occurs. 
The recovery equipment shall be in good working order with 
a set of instructions concerning the equipment that is at hand 
and shall be suitable for the recovery of flammable 
refrigerants. In addition, a set of calibrated weighing scales 
shall be available and in good working order. Hoses shall 
be complete with leak-free disconnect couplings and in good 
condition. Before using the recovery machine, check that it 
is in satisfactory working order, has been properly 
maintained and that any associated electrical components 
are sealed to prevent ignition in the event of a refrigerant 
release. Consult manufacturer if in doubt.
The recovered refrigerant shall be returned to the refrigerant 
supplier in the correct recovery cylinder, and the relevant 
Waste Transfer Note arranged. Do not mix refrigerants in 
recovery units and especially not in cylinders. If compressors 
or compressor oils are to be removed, ensure that they 
have been evacuated to an acceptable level to make 
certain that flammable refrigerant does not remain within 
the lubricant. The evacuation process shall be carried out 
prior to returning the compressor to the suppliers. Only 
electric heating to the compressor body shall be employed 
to accelerate this process. When oil is drained from a 
system, it shall be carried out safely.

Note About Fluorinated Gasses
-Fluorinated greenhouse gases are contained in 
 hermetically sealed equipment. For specific information 
 on the type, the amount and the CO2 equivalent in tonnes 
 of the fluorinated greenhouse gas(on some models), 
 please refer to the relevant label on the unit itself. 
-Installation, service, maintenance and repair of this unit 
 must be performed by a certified technician.
-Product uninstallation and recycling must be performed 
 by a certified technician.
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Preparation

r e a r

M O D E A L  A

M O D E A L  B

power plug socket

power cord buckle

bottom tray 
drain outlet

power cord outlet

drain outlet 
(only for pump
heating mode)

upper air filter
(behind the grille)

upper air intake

air outlet
lower air filter

lower air intake

drain outlet 
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f r o n t

r e a r

control panel

handle
(both sides)

horizontal louver 
blade
(swing automatically)

Caster

power plug socket

power cord buckle

vent controlbottom tray 
drain outlet

power cord outlet

drain outlet 
(only for pump
heating mode)

upper air filter
(behind the grille)

upper air intake

air outlet
lower air filter

lower air intake

drain outlet 

Panel

SCALE  0.500
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Accessories
North America

Check your window size and choose the fit window slider.

Part Description

1 pc 2 pc
1 pc 2 pc
1 pc 2 pc

1 pc
1 pc

1 pc
2 pc
2 pc
1 pc

2 pc

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc
1 pc

1 pc

1 set

1 set

Unit Adaptor 

Window Slider Adaptor

Window Slider A
Window Slider A
Window Slider B Window Slider C(optional)

Exhaust Hose
Bolt

Foam Seal A (Adhesive)

Foam Seal B (Adhesive)
Foam Seal C (Non-adhesive)

Security Bracket and Screw
Drain Hose

Drain Hose Adaptor(only for 
heat pump mode)

Quantity
single-exhaust 
unit(MODEL A)

double-exhaust 
unit(MODEL B)

Part Description Quantity

2 pc

1 pc

Bolt(optional)

Remote Controller 
and Battery

O
N
/O
FF

TE
M
P

SH
O
RT

   
CU
T

TI
M
ER

  O
N

TI
M
ER

  O
FF

M
O
DE

FA
N

SL
EE
P

SW
IN
G

LE
D

NOTE: Items with     are optional. Slight variations in design may occur.*

Foam Seal A (Adhesive)(optional)
Foam Seal B (Adhesive)(optional)

Foam Seal C (Non-adhesive)(optional)

*
*

*

*
*

Power Cord Buckle

Installation
Choosing The Right Location

Recommend Installation

Your installation location should meet the following requirements:
-Make sure that you install your unit on an even surface to 
 minimize noise and vibration. 
-The unit must be installed near a grounded plug, and the 
 Collection Tray Drain (found on the back of the unit) must be 
 accessible. 
-The unit should be located at least 30cm (12”) from the nearest 
 wall to ensure proper air conditioning. 
-DO NOT cover the Intakes, Outlets or Remote Signal Receptor 
 of the unit, as this could cause damage to the unit. 

NOTE:
All the illustrations in the manual are for explanation 
purpose only.  Your machine may be slightly different. 
The actual shape shall prevail.
The unit can be controlled by the unit control panel 
alone or with the remote controller. This manual does 
not include Remote Controller Operations, see the 
<<Remote Controll Illustration>> packed with the unit 
for details. 
When there are wide differences between 
“INSTRUCTION MANUAL”  and “Remote controll 
Illustration” on function description, the description on 
“INSTRUCTION MANUAL ” shall prevail.

50cm
19.7inch

Tools Needed
-Medium Philips screwdriver; -Tape measure or ruler; -Knife or scissors; -Saw (optional, to shorten window 
adaptor for narrow windows) 
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Installation
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Window Installation Kit

Press the exhaust hose into the window slider adaptor 
and unit adaptor, clamp automatically by elastic buckles 
of the adaptors.

Step One: Preparing the Exhaust Hose assembly

Step Two: Install the Exhaust hose assembly to the unit 

Insert unit adaptor of the Exhaust hose assembly into the 
lower groove of the air outlet of the unit while the hook of 
the adaptor is aligned with the hole seat of the air outlet 
and slide down the Exhaust hose assembly along the arrow 
direction for installation.

Unit adaptor
Window slider
adaptor

Exhaust hose

Press into Press into

Exhaust hose 
assembly

or

Make sure the hook of the adaptor is aligned 
with the hole seat of the air outlet. 

Hook Hole Seat

Lower grooveadaptor Make sure the adaptor is 
inserted into the lower 
groove of the air outlet. 

Step Three: Preparing the Adjustable Window Slider
1. Depending on the size of your window, adjust the size of the 
    window slider.  
2. If the length of the window requires two window sliders, use the bolt
    to fasten the window sliders once they are adjusted to the proper
    length.
3. For some models, if the length of the window requires three window
    sliders(optional), use two bolts to fasten the window sliders once they 
    are adjusted to proper length.

Window slider A
MODEL A

MODEL A

MODEL B

MODEL B

Window slider B

Bolt

Window slider A Window slider B

Bolt

or

or

Window slider A Window slider B Window slider C

Bolts

Window slider A Window slider B Window slider C

Bolts

Other Regions
Part Description

1 pc
1 pc
1 pc

1 pc

1 pc

1 pc
1 pc
1 pc

1 pc

2 pc

1 pc

1 pc
1 pc

2 pc

1 set

1 set

Unit Adaptor 

Window Slider Adaptor

Window Slider A
Window Slider B

Exhaust Hose
Bolt

Foam Seal A (Adhesive)

Foam Seal B (Adhesive)

Foam Seal C (Non-adhesive)

Security Bracket and Screw
Drain Hose

Drain Hose Adaptor(only for 
heat pump mode)

Quantity Part Description Quantity

Remote Controller 
and Battery

O
N
/O
FF

TE
M
P

SH
O
RT

   
CU
T

TI
M
ER

  O
N

TI
M
ER

  O
FF

M
O
DE

FA
N

SL
EE
P

SW
IN
G

LE
D

4 set

Wall Exhaust Adaptor A 
(only for wall installation) 
Wall Exhaust Adaptor B(with cap)
(only for wall installation)
Screw and anchor 
(only for wall installation)

NOTE: Items with     are optional. Slight variations in design may occur.*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*
*

Power Cord Buckle

G
B



Installation
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3.Cut the non-adhesive foam seal C strip to match the width of the
window. Insert the seal between the glass and the window frame to 
prevent air and insects from getting into the room.

4.If desired, install the security bracket with 2 screws as shown.

2 Screws

Security Bracket

Foam seal B
(Adhesive type-shorter)

Foam seal A
(Adhesive type)

Window slider A

Window slider B
(if required)

Foam seal C
(Non-adhesive type)

Foam seal C
(Non-adhesive type)

2 Screws

Security 
Bracket

Type 2: Wall Installation(optional)
1.Cut a 125mm (4.9inch) hole into the wall for the Wall
Exhaust Adaptor B.  2.Secure the Wall Exhaust Adaptor B 
to the wall using the four Anchors and Screws provided in 
the kit. 3.Connect the Exhaust Hose Assembly(with Wall 
Exhaust Adaptor A) to the Wall Exhaust Adaptor B.

Note: Cover the hole using the 
adaptor cap when not in use. 

Note: To ensure proper function, DO NOT overextend or 
bend the hose. Make sure that there is no obstacle around 
the air outlet of the exhaust hose (in the range of 500mm) 
in order to the exhaust system works properly. All the 
illustrations in this manual are for explanation purpose only. 
Your air conditioner may be slightly different. The actual 
shape shall prevail.

max 120cm or 47 inch 

min  30cm or 12 inch 

 

Expansion anchor 
position

Adaptor cap 

Wall Exhaust 
Adaptor B 

Note: Once the Exhaust Hose assembly and Adjustable Window Slider 
are prepared, choose from one of the following installation methods.

1.Cut the adhesive foam seal A and B strips to the
proper lengths, and attach them to the window sash 
and frame as shown.

or

or

or

or

or

or

MODEL A

MODEL B

2.Insert the window slider assembly into the window opening.

Type 1: Hung Window or Sliding Window Installation(optional)
Foam seal B
(Adhesive type-shorter)

Foam seal A
(Adhesive type)

Window slider A Window slider B
(if required)

VENT CONTROL  feature

The Vent Control is located at the back of the air 
conditioner. The OPEN position removes stale air
from the room and exhausts it to the outside. Fresh 
air is drawn in through normal passages in the home.
When not need to circulate the room air, set Vent 
Control to CLOSE position. This function is only 
applicable for MODEL B.

CLOS E

OPE N

5.Insert the window slider adaptor into the hole of the window slider.



HEAT mode light HIGH fan speed light
MED fan speed light
LOW fan speed light
AUTO fan speed light

ION light
SLEEP light
Degrees Celsius
Degrees Fahrenheit
LED display

FOLLOW ME light

FILTER light
POWER MANAGEMENT light

COOL mode light
FAN mode light
DRY mode light
AUTO mode light
WIRELESS light

NOTE: Some features(ION, FOLLOW ME, HEAT, WIRELESS etc.) are optional. ION is not applicable
for R32/R290 units.

Operation
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NOTE: On some models      is instead of °F. On some models     (WIRELESS light) is instead of    (power light).

NOTE: The control panel may be look like one of the followings:

NOTE: The unit you purchased may be look like one of the followings:
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Operation
Swing button

Wireless button(optional)

Sleep(Eco) button

Fan/Ion button(Ion is optional)
Used to initiate the Auto swing feature. When 
the operation is ON, press the SWING button 
can stop the louver at the desired angle.

Used to initiate the SLEEP/ECO operation.

Timer button
Used to initiate the AUTO ON start  time and 
AUTO OFF stop time program, in conjuction 
with the + & - buttons. The timer on/off indicator
light illuminates under the timer on/off settings.

Mode button
Selects the appropriate operating mode. Each 
time you press the button, a mode is selected in 
a sequence that goes from AUTO), COOL, DRY, 
FAN and HEAT (cooling only models without). 
The mode indicator light illuminates under the 
different mode settings.

Power button

Up (+) and Down (-) buttons
Used to adjust (increasing/decreasing) 
temperature settings in 1°C/1°F (or 2 °F) 
increments in a range of 17°C/62°F to 
30°C/86°F (or 88°F) or the TIMER setting in a 
range of 0~24hrs.
NOTE: The control is capable of displaying  
temperature in degrees Fahrenheit or 
degrees Celsius. To convert from one to the 
other, press and hold the Up and Down 
buttons at the same time for 3 seconds.

Control the fan speed. Press to select the fan 
speed in four steps-LOW, MED, HIGH and AUTO. 
The fan speed indicator light illuminates under 
different fan settings. When select AUTO fan 
speed, all the fan indicator lights turn dark. On 
some models, when select AUTO fan speed, all 
the fan indicator lights illumiante(optional). 
NOTE: Press this button for 3 seconds to initiate 
ION feature. The ion generator is energized and 
will help to remove pollen and impurities from the 
air, and trap them in the filter. Press it for 3 
seconds again to stop the ION feature.

Used to initiate the Wireless function. For the 
first time to use Wireless function, press and 
hold the swing button for 3 seconds to initiate the 
Wireless connection mode. The LED DISPLAY 
shows 'AP' to indicate you can set Wireless 
connection. If connection(router) is successful 
within 8 minutes, the unit will exit Wireless 
connection mode automatically and the Wireless 
indicator illuminates. If connection is failure 
within 8 minutes, the unit exits Wireless 
connection mode automatically. After Wireless 
connection is successful, you can press and 
hold SWING and DOWN (-) buttons at the same 
time for 3 seconds to turn off Wireless function 
and the LED DISPLAY shows 'OF' for 3 seconds, 
press SWING and UP(+) buttons at the same 
time to turn on Wireless function and the LED 
DISPLAY shows 'ON' for 3 seconds.
NOTE: When you restart the Wireless function, 
it may take a period of time to connect to the 
network automatically.
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Power switch on/off.
LED display
Shows the set temperature in °C or °F("°F" 
no display for some models) and the Auto-timer 
settings.  While on DRY and FAN modes, it 
shows the room temperature.
Shows Error codes and protection code:
E1-Room temperature sensor error.
E2-Evaporator temperature sensor error.
E3-Condenser temperature sensor error 
(on some models).
E4-Display panel communication error.
EC-Refrigerant leakage detection malfunction
     (on some models).

P1-Bottom tray is full--Connect the drain hose 
and drain the collected water away.If 
protection repeats,call for service.
Note: When one of the above malfunctions 
occurs, turn off the unit, and check for any 
obstructions. Restart the unit, if the 
malfunction is still present, turn off the unit 
and unplug the power cord. Contact the 
manufacturer or its service agents or a similar 
qualified person for service.

 
Exhaust hose installation
The exhaust hose and adaptor must be installed or 
removed in accordance with the usage mode. 
For COOL,HEAT(heat pump type) or  AUTO mode 
must be installed exhaust hose.
For FAN,DEHUMIDIIFY or HEAT(electrical heat
type) mode must be removed exhaust hose.



Operation
Operation Instructions
COOL operation
-Press the "MODE" button until the "COOL" indicator light 
 comes on.
-Press the ADJUST buttons "+" or "-" to select your 
 desired room temperature. The  temperature can be set 
 within a range of 17°C~30°C/62°F~86°F(or 88°F).
-Press the  "FAN SPEED" button to choose the fan speed.

AUTO operation
-When you set the air conditioner in AUTO mode, it will 
 automatically select cooling, heating(cooling only models 
 without), or fan only operation depending on what  
 temperature you have selected and the room 
 temperature.
-The air conditioner will control room temperature 
 automatically round the temperature point set by you.
-Under AUTO mode, you can not select the fan speed.
NOTE: Under AUTO mode, both the AUTO mode and the 
actual operation mode indicator lights illuminate for some
models.

FAN operation
-Press the  "MODE" button until the"FAN " indicator light 
 comes on. 
-Press the "FAN SPEED" button to choose the fan speed. 
 The temperature can not be adjusted.
-Do not put the duct to window.

SLEEP(ECO) operation
-Press this button, the selected temperature will increase
 (cooling) or decrease(heating) by 1°C/2°F(or 1°F) 30 
 minutes. The temperature will then increase (cooling) 
 or decrease (heating) by another 1°C/2°F(or 1°F) after 
  an additional 30 minutes. This new temperature will be 
 maintained for 7 hours before it returns to the originally 
 selected temperature. This ends the Sleep/Eco mode 
 and the unit will continue to operate as originally 
 programmed. 
 NOTE: This feature is unavailabe under FAN or DRY 
 mode.

TIMER operation
-When the unit is on, press the Timer button will initiate 
 the Auto-off stop program, the TIMER OFF indicator light 
  illuminates. Press the UP or down button to select the 
 desired time. Press the TIMER button again within 5 
  seconds, the Auto-on start program is initiated. 
 And the TIMER ON indicator light illuminates. Press the 
 up or down button to select the desired Auto-on start time.

-When the unit is off, press the Timer button to initiate 
 the Auto-on start program, press it again within 5 
 seconds will initiate the Auto-off stop program.
-Press or hold the UP or DOWN button to change the 
 Auto time by 0.5 hour increments, up to 10 hours, then 
 at 1 hour increments up to 24 hours. The control will 
 count down the time remaining until start. 
-The system will automatically revert back to display the 
 previous temperature setting if there is no operation in 
 a 5 seconds period.
-Turning the unit ON or OFF at any time or adjusting the 
 timer setting to 0.0 will cancel the Auto Start/Stop timer 
 program.

HEAT operation(cooling only models without)
-Press the  "MODE" button until the  "HEAT" indicator 
 light comes on. 
-Press the  ADJUST buttons "+" or " - " to select your 
 desired room temperature. The temperature can be set 
 within a range of 17°C~30°C/62°F~86°F(or 88°F).
-Press the "FAN SPEED" button to choose the fan speed. 
 For some models, the fan speed can not be adjusted 
 under HEAT mode.  
DRY operation
-Press the  "MODE" button until the  "DRY" indicator light 
 comes on.     
-Under this mode, you cannot select a fan speed or 
 adjust the temperature. The fan  motor operates at  
 LOW speed.
-Keep windows and doors closed for the best 
 dehumidifying effect.
-Do not put the duct to window.
     

Other features
FOLLOW ME/TEMP SENSING feature(optional)
NOTE:This feature can be activated from the remote 
control ONLY. The remote control serves as a remote 
thermostat allowing for the precise temperature control 
at its location. To activate the Follow Me/Temp Sensing 
feature, point the remote control towards the unit and 
press the Follow Me/Temp Sensing button. The remote 
control will send this signal to the air conditioner until 
press the Follow Me/Temp Sensing button again. If the 
unit does not receive the Follow Me/Temp Sensing signal 
during any 7 minutes interval, the unit will exit the 
Follow Me/Temp Sensing mode. 
NOTE: This feature is unavailabe under FAN or DRY 
mode.
AUTO-RESTART
If the unit breaks off unexpectedly due to the power cut,it 
will restart with the previous function setting automatically 
when the power resumes.
AIR FLOW DIRECTION ADJUSTMENT
The louver can be adjusted automatically. Adjust the air 
flow direction automatically:
-When the Power is ON, the louver opens fully.
-Press the SWING button on the panel or remote 
 controller to initiate the Auto swing feature. The louver 
 willl swing up and down automatically.
-Please do not adjust the louver manually.
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SCALE  0.500

SCALE  0.500

Operation

Water drainage
-During dehumidifying modes, remove the upper drain 
 plug from the back of the unit, install the drain connector
 (5/8" universal female mender) with 3/4" hose(locally 
 purchased). For the models without drain connector, just 
 attach the drain hose to the hole. Place the open end of 
 the hose directly over the drain area in your basement 
 floor. 

WAIT 3 MINUTES BEFORE RESUMING OPERATION
After the unit has stopped, it can not be restarted 
operation in the first 3 minutes. This is to protect the unit. 
Operation will automatically start after 3 minutes. 
POWER MANAGEMENT feature(on some models)
When the ambient temperature is lower than the setting
temperature for a period of time, the unit will be
automatically operate power management feature. The
compressor and fan motor stop. When the ambient
temperature is higher than the setting temperature, the unit
will be automatically quit the power management feature.
The compressor and (or) fan motor run.
NOTE: For unit with power management light, the light 
will illuminate under this feature.

-During heating pump mode, remove the lower drain plug
 from the back of the unit, install the drain connector(5/8" 
 universal female mender) with 3/4" hose(locally 
 purchased). For the models without drain connector, just 
 attach the drain hose to the hole. Place the open end of 
 the Hose adaptor directly over the drain area in your 
 basement floor.
 NOTE: Make sure the hose is secure so there are no 
 leaks.Direct the hose toward the drain, making sure that 
 there are no kinks that will stop the warter flowing.Place 
 the end of the hose into the drain and make sure the end 
 of the hose is down to let the water flow smoothly.(See 
 Figs with      . Do never let it up.(See Figs with     ). When 
 the continuous drain hose is not used, ensure that the 
 corresponding drain plug and knob are installed firmly to 
 prevent leakage.

√ X

Maintenance

-Always unplug the unit before cleaning or servicing.
-DO NOT use flammable liquids or chemicals to clean the unit. 
-DO NOT wash the unit under running water. Doing so 
 causes electrical danger.
-DO NOT operate the machine if the power supply was damaged 
 during cleaning. A damaged power cord must be replaced with a 
 new cord from the manufacturer.
Clean the Air Filter

Remove the air filter 

Upper filter
(take out)

Remove the
screw,then
take the lower
filter out.

WARNING:

MODEL A MODEL B

MODEL A MODEL B

MODEL A MODEL B
15

√

drain hose
adaptor

Continuous 
drain hose

Remove the 
lower drain plug

√

drain hose
adaptor

Continuous 
drain hose

Remove the 
lower drain plug

SCALE  0.500

Remove the 
upper drain plug

√

Continuous 
drain hose

Remove the 
upper drain plug

√

Continuous 
drain hose

Uper air filter
(take out)

Lower air filter
(take out)

SCALE  0.500

SCALE  0.500

SCALE  0.500

Xdrain hose
adaptor

Press the power
cord buckle into
the rear cover.

drain hose
adaptor

√
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-When the water level of the bottom tray reaches a 
 predetermined level, the unit beeps 8 times, the digital 
 display area shows "P1" . At this time the air 
 conditioning/dehumidification process will 
 immediately stop. However, the fan motor 
 will continue to operate(this is normal). 
 Carefully move the unit to a drain location, 
 remove the bottom drain plug and let the 
 water drain away. Reinstall the bottom 
 drain plug and restart the machine until 
 the "P1" symbol disappears. If the error repeats, call for  
 service. NOTE: Be sure to reinstall the bottom drain plug 
 firmly to prevent leakage before using the unit.

            CAUTION  
DO NOT operate the unit without filter because dirt 
and lint will clog it and reduce performance.



Maintenance
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Please check the machine according to the following form before asking for maintenance: 
Faults Diagnosis

Problem Possible Cause

P1 Error Code

In COOL mode: room
temperature is lower than
the set temperature
The air filter is blocked with
dust or animal hair

The unit is low on
refrigerant
Temperature setting is too
high
The windows and doors in
the room are open
The room area is too large

Troubleshooting

Reset the temperature

Unit does not turn
on when pressing
ON/OFF  button

Unit does not cool
well

The unit is noisy
and vibrates too
much

The unit makes a
gurgling sound

Exhaust hose is not
connected or is blocked

The Water Collection Tray is full.
Turn off the unit, drain the water 
from the Water Collection Tray 
and restart the unit.

There are heat sources
inside the room

Turn off the unit and clean the
filter according to instructions

Call a service technician to inspect
the unit and top off refrigerant 

Decrease the set temperature

Make sure all windows and doors 
are closed
Double-check the cooling area

Turn off the unit, disconnect the
hose, check for blockage and 
reconnect the hose

Remove the heat sources if 
possible

The ground is not level Place the unit on a flat, level 
surface

The air filter is blocked with
dust or animal hair

Turn off the unit and clean the
filter according to instructions

This sound is caused by the
flow of refrigerant inside
the unit

This is normal

Maintenance Tips

Clean the Unit

Store the unit when not in use 

-Be sure to clean the air filter every 2 weeks for optimal performance.
-The water collection tray should be drained immediately after P1 
 error occurs, and before storage to prevent mold. 
-In households with animals, you will have to periodically wipe down  
 the grill to prevent blocked airflow due to animal hair. 

Clean the unit using a damp, lint-free cloth and mild 
detergent. Dry the unit with a dry, lint-free cloth. 

-Run the appliance on FAN mode for 12 hours in a warm room to 
 dry it and prevent mold.
-Turn off the appliance and unplug it.
-Clean the air filter according to the instructions in the previous 
 section. Reinstall the clean, dry filter before storing. 
-Remove the batteries from the remote control.

-Drain the unit’s water collection tray according to the instructions in 
 the following section. 

Be sure to store the unit in a cool, dark place. Exposure to direct 
sunshine or extreme heat can shorten the lifespan of the unit.  
NOTE: The cabinet and front may be dusted with an oil-free
cloth or washed with a cloth dampened in a solution of
warm water and mildliquid dishwashing detergent. Rinse
thoroughly and wipe dry. Never use harsh cleansers, wax
or polish on the cabinet front. Be sure to wring excess
water from the cloth before wiping around the controls.
Excess water in or around the controls may cause
damage to the unit.
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Design and Compliance Notes
Design Notice

Energy Rating Information

The design and specifications are subject to change without prior notice for 
product improvement. Consult with the sales agency or manufacturer for details.
Any updates to the manual will be uploaded to the service website, please check
for the latest version.

The Energy Rating for this unit is based on an installation using an 
un-extended exhaust duct without window slider adaptor or wall exhaust 
adaptor A (as shown in the Installation section of this manual).

Unit Temperature Range

NOTE: To be in compliance EN 61000-3-11, the product MPPDB-12HRN7-QB6G1 shall be connected only to 
a supply of the system impedance: | Zsys|=0.348 ohms or less, the product MPPDB-12CRN7-QB6G1 shall be 
connected only to a supply of the system impedance: | Zsys|=0.362 ohms or less. Before connect the product 
to public power network, please consult your local power supply authority to ensure the power network meet 
above requirement.

≤

      

Cool     17-35°C (62-95°F)

Dry 
Heat(pump heat
mode) 
Heat(electrical
    heat mode) 

    13-35°C (55-95°F)

    5-30°C (41-86°F)

    30°C (86°F)

Mode Temperature Range



Sociable Remark

When using this unit in the European countries, the following information must be followed:

DISPOSAL: Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste 
separately for special treatment is necessary.

It is prohibited to dispose of this appliance in domestic household waste.
For disposal, there are several possibilities:
A) The municipality has established collection systems, where electronic waste can be disposed of at
      least free of charge to the user.
B) When buying a new product, the retailer will take back the old product at least free of charge.
C) The manufacture will take back the old appliance for disposal at least free of charge to the user.
D) As old products contain valuable resources, they can be sold to scrap metal dealers.
Wild disposal of waste in forests and landscapes endangers your health when hazardous substances 
leak into the ground-water and find their way into the food chain. 

18
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H
U│Biztonsági óvintézkedések

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az utasítások figyelmen kívül hagyása halált vagy súlyos 
sérülést okozhat.
Figyelmeztetés: Annak érdekében, hogy a felhasználó és más személyek esetleges halálát 
vagy sérülését megakadályozza, a következő előírásokat kell követni. Az utasítások figyelmen 
kívül hagyása miatti hibás üzemmód halált, sérülést vagy kárt okozhat.

- A telepítést a telepítési utasításoknak megfelelően kell végrehajtani. A helytelen telepítés vízszivárgást, áramütést 
vagy tüzet okozhat.

- A telepítéshez használja kizárólag a mellékelt tartozékokat és részeket. A nem szabványos alkatrészek használata 
vízszivárgást, áramütést, tüzet és sérülést vagy anyagi károkat okozhat.

- Győződjön meg róla, hogy a használt kimenet megfelelő földeléssel és megfelelő feszültséggel rendelkezik. A tápká-
bel háromszoros földelő dugóval van felszerelve az áramütés veszélyének elkerülése érdekében. A feszültségadatok 
az egység adatlapján találhatók meg.

- Az egységet megfelelően földelt csatlakozóval kell használni. Abban az esetben ha a használni kívánt csatlakozó 
nincs megfelelően földelve, vagy nincs egy késleltetett biztosíték, vagy megszakító által védve (a biztosíték, vagy 
megszakító igényt az egység maximális áramellátása alapján kell meghatározni) A maximális áram az egységen 
elhelyezett névtáblán van kijelezve), forduljon egy szakképzett villanyszerelőhöz a megfelelő csatlakozó felszerelése 
érdekében.

- Telepítse a készüléket egy sima, stabil felületre. Ennek elmulasztása károsodást vagy túlzott zajt és rezgést okozhat.
- A megfelelő működés biztosítása és a biztonsági veszélyek elkerülése érdekében az egységet elzáródástól mentesen 

kell tartani.
- NE módosítsa a tápkábel hosszát és NE használjon hosszabbítót az egység tápellátáshoz
- NE használjon több eszközt ugyanazzal a konektorral. A nem megfelelő áramellátás tüzet vagy áramütést okozhat.
- NE telepítse a légknodicionálót egy nedves szobába mint pl. a fürdőszobába vagy a mosószobába. Túl sok vízzel 

való érintkezés az elektromos részek rövidzárlatát eredményezi.
- NE telepítse a készüléket olyan helyre, amelyen tűzveszélyes gáznak van kitéve ugyanis ez tüzet okozhat.
- A mozgás elősegítése érdekében az egység kerekekkel van felszerelve. Ügyeljen arra, hogy ne használja a kereke-

ket vastag szőnyegen, vagy tekerje át az objektumokat, mert ezek felborulhatnak.
- NE működtessen egy olyan egységet, amelyik leesett vagy megsérült.
- Az elektromos melegítővel ellátott alkalmazás legalább 1 méterre kell legyen a gyúlékony anyagoktól.
- Ne érjen nedves vagy nyirkos kézzel, vagy mezítláb a készülékhez.
- Abban az esetben, ha használat közben le lesz verve az egység, kapcsolja ki az egységet és húzza ki azonnal a 

főcsatlakozóból. Vizuálisan ellenrőrizze az egységet és bizonyosodjon meg róla, hogy nem sérült meg. Abban az 
esetben, ha azt gyanítja, hogy az egység károsodott, vegye fel a kapcsolatot egy technikussal vagy az ügyfélszolgá-
lattal, és kérjen tőlük segítséget.

- Villámlás esetén ki kell kapcsolni az áramellátást annak érdekében, hogy megakadályozza villámlás okozta gépkáro-
sodást.

- A légkondicionálót nedvességtől mentesen kell használni, pl. kondenzáció, folyó víz, stb. Ne helyezze vagy tárolja 
olyan helyen légkondicionálóját , ahol vízbe vagy más folyadékba eshet, esetleg lerántható. Húzza ki azonnal, ha ez 
bekövetkezik.

- Minden kábelezést szigorúan a készülék belsejében elhelyezett bekötési rajz szerint kell végrehajtani.
- A készülék áramellátó panelje túlterhelődést megelőző biztosítékkal van tervezve. A biztosíték specifikációi az áram-

köri lapon vannak megjelenítve, például: T 3.15A/250V, stb.
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U │Vigyázat

Vigyázat

- A 8 évesnél nagyobb gyerekek, a csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező sze-
mélyek, vagy azon személyek akik nincsenek az eszköz használtatával kapcsolatos információk birtokában, 
csak abban az esetben használhatják az egységet, ha megfelelő felügyeletben és utasításokkal rendelkeznek 
a készülék használatával kapcsolatosan,  képesek ezt biztonságosan használni és megértik az ezzel kapcso-
latos veszélyeket. A gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítását és karbantartását nem végezhetik 
felügyelet nélkül hagyott gyerekek. (az európai országokra alkalmazható)

- A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező szemé-
lyek (a gyerekeket is beleértve), vagy azon személyek akik nincsenek az eszköz használtatával kapcsolatos 
információk birtokában, abban az esetben ha nincsenek megfelelően felügyelve, vagy a készülék használatá-
val kapcsolatosan megfelelően felvilágosítva egy olyan személy által, aki felelős a biztonságukért. (az európai 
országokon kívüli országokra alkalmazható)

- A gyerekeket felügyelet alatt kell tartani annak biztosítására, hogy ne játsszanak a készülékkel. A gyerekeket 
folyamatosan felügyelet alatt kell tartani.

- Abban az esetben ha a tápkábel károsítva lesz, a veszélyek elhárítása érdekében azt a gyártó, ennek a szer-
vizügynöke, vagy egy hasonlóan szakképzett személy kell kicserélje.

- A tisztítást vagy más karbantartást megelőzően a készüléket le kell választani a hálózati feszültségről.
- Ne távolítsa el a rögzített burkolatokat. Ne használja a készüléket abban az esetben, ha nem működik rende-

sen, ha le lett ejtve, vagy károsodott.
- Ne helyezze a kábelt szőnyeg alá. Ne takarja le a kábelt rongyszőnyegekkel, kifutókkal vagy hasonló bevona-

tokkal. Ne vezesse a kábelt bútorok vagy készülékek alá. A kábelt helyezze távol a forgalmas területektől és 
helyezze olyan helyre, ahol nem botlanak bele az emberek.

- Ne működtesse a készüléket sérült kábellel, csatlakozóval, áramforrással vagy megszakítóval. Távolítsa el az 
egységet, vagy forduljon egy hivatalos szervizhez a vizsgálat és/vagy javítás érdekében.

- A tűzveszély, valamit áramütés veszélyének a csökkentése érdekében ne használja a ventilátort egyetlen 
szilárd állapotú sebességszabályozó eszközzel sem.

- A készüléket a nemzeti vezetékezési előírásoknak megfelelően kell telepíteni.
- Az egység javításához vagy karbantartásához forduljon egy szakképzett, hivatalos szerviztechnikushoz.
- Az egység telepítéséhez forduljon engedéllyel rendelkező szakemberhez.
- Ne takarja el vagy akadályozza a bemeneti vagy kimeneti rácsokat.
- Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő funkciókra.
- Tisztítás előtt kapcsolja ki a tápellátást és húzza ki az egységet.
- Abban az esetben, ha furcsa hangokat, szagokat vagy füstöt észlel szakítsa meg a tápellátást.
- A kezelőpanel gombjait csak az ujjaival nyomhatja meg.
- Ne távolítsa el a rögzített burkolatokat. Ne használja a készüléket abban az esetben, ha nem működik rende-

sen, ha le lett ejtve, vagy károsodott.
- Ne működtesse vagy kapcsolja ki a készüléket a tápkábel dugójának behelyezésével vagy kihúzásával.
- A készülék tisztítása vagy érintése során ne használjon veszélyes vegyszereket. Ne használja a készüléket 

gyúlékony anyagok vagy gőz jelenlétében, pl. alkohol, rovarölőszer, benzin, stb.
- Mindig függőleges helyzetben szállítsa a légkondicionálót és használat közben stabil, sík felületen álljon.
- A javítások elvégzéséhez forduljon mindig egy szakképzett személyhez. Abban az esetben ha ki kell cserélni 

a sérült tápkábelt, cserélje ezt le egy új tápkábellel, amelyet a gyártótól szerzett be és nem pedig egy javított 
tápkábellel.

- A csatlakozót a tápkábel fejénél fogva húzza ki.
- Amikor nincs használatban, kapcsolja ki a terméket.
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- Ne használjon olyan eszközöket, amelyek felgyorsítják a leolvadási folyamatot vagy a tisztítást, 
kivéve azokat, amelyek a gyártó által lettek javasolva.

- A készüléket folyamatosan működő gyújtóforrások nélküli helyiségben kell tárolni (pl. nyílt láng, 
működő gázkészülék vagy működő elektromos fűtőberendezés).

- Ne lyukassza ki vagy égesse meg.
- Vegye figyelembe, hogy a hűtőközegnek nem lehet szaga.
- Az MPPDB-12CRN7-QB6G1 készüléket 11 m2-nél nagyobb területű helyiségben kell üzembe he-

lyezni, használni és tárolni. 
Az MPPDB-10CRN7-QC1G1 és MPPDA-09CRN7-QB6G1 készülékeket 10 m2-nél nagyobb területű 
helyiségben kell üzembe helyezni, használni és tárolni.
Az MPPDB-12HRN1-QB6G1 és MPPD-10CRN7-QC1G1 készülékeket 12 m2-nél nagyobb területű 
helyiségben kell üzembe helyezni, használni és tárolni.

- Ügyeljen a nemzeti gázszabályozások betartására.
- Óvja a szellőzőnyílásokat az elzáródástól.
- A készüléket úgy kell tárolni, hogy a mechanikai károsodások meg legyen előzve.
- Figyelmeztetés! A készüléket jól szellőztetett helyiségben kell tárolni, ahol a helyiség mérete meg-

egyezik a működéshez szükséges területmérettel.
- Bárkinek, aki a hűtőközeg áramkörrel dolgozik, rendelkeznie kell egy releváns hatóság által kibo-

csájtott akkreditált tanúsítvánnyal, mely felhatalmazást ad a hűtőközeg biztonságos kezelésére, az 
iparilag elismert értékelési specifikációknak megfelelően.

- A karbantartást csak a berendezés gyártója által ajánlott módon végezheti el. Az olyan karbantartási 
és javítási munkálatok, melyek szakképzett személyzetet igényelnek, olyan személy felügyelete 
alatt kell történjenek, aki kompetens a gyúlékony hűtőközegek kezelése terén.

Vigyázat Tűz/tűzveszélyes anyagok veszélye
(csak a R290/R32 hűtőközeg használata esetén)

FONTOS MEGJEGYZÉS: Az új légkondicionáló 
egysége telepítése vagy működése érdekében 
olvasa el figyelmesen a jelen kézikönyvet. A jö-
vőbeni referenciák érdekében őrizze meg a jelen 
kézikönyvet.

A készüléken feltüntettt ábrák magyarázata (mivel a készülék csak R32/R290 hűtővél használható)

FIGYEL-
MEZTETÉS

Ez a szimbólum azt mutatja, hogy a készülék gyúlékony hűtőközeget 
tartalmaz. Ha a hűtőközeg szivárgásnak és külső gyújtóforrásnak van 
kitéve, tűzveszély áll fenn.

VIGYÁZAT Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a kezelési útmutatót gondosan el kell 
olvasni.

VIGYÁZAT Ez a szimbólum azt mutatja, hogy a szervizelést végző személy az 
eszközt a telepítési kézikönyvvel összhangban kell kezelje.

VIGYÁZAT Ez a szimbólum azt mutatja, hogy az információ rendelkezésre áll az 
üzemeltetési vagy a telepítési kézikönyvben.
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1. Gyúlékony hűtőközeget tartalmazó berendezé-
sek szállítása - lásd a szállítási előírásokat
2. A készülékek megjelölése jelek segítségével - 
lásd a helyi előírásokat
3. Gyúlékony hűtőközeget tartalmazó berendezé-
sek szállítása - lásd a helyi előírásokat.
4. A berendezések/készülékek tárolása
A berendezés tárolását a gyártó utasításával össz-
hangban kell elvégezni.
5. A becsomagolt (eladatlan) felszerelések tárolása  
A tárolócsomagolás védelmét úgy kell megoldani, 
hogy a belsejében lévő mechanikus károsodás ne 
vezessen a hűtőközeg szivárgásához.
A helyi előírások fogják meghatározni az egy helyen 
tárolható felszerelések maximális számát.
6. A szervizeléssel kapcsolatos információk
1) A terület ellenőrzése
A tűzveszélyes hűtőközeget tartalmazó rendsze-
reken végzett munka megkezdése előtt biztonsági 
ellenőrzéseket kell végezni annak biztosítása érde-
kében, hogy a gyújtásveszély minimális legyen. A 
hűtőrendszer javítása esetén a rendszeren végzett 
munkák elvégzése előtt  az alábbi óvintézkedése-
ket kell betartani.
2) Munkafolyamat
A munkát ellenőrzött eljárás keretében kell elvégez-
ni annak érdekében, hogy minimalizáljuk a munka 
közbeni gyúlékony gáz vagy gőz jelenlétét.
3) Általános munkaterület
Minden karbantartó személyzet és egyéb személy-
zet munkáját az elvégzendő feladat természetének 
fügvényében kell végrehajtani. A zárt helyeken 
történő munkavégézést el kell kerülni. A munkaterü-
let körüli területet el kell zárni. Győződjön meg róla, 
hogy a területen a környezeti körülmények bizton-
ságosak és a tűzveszélyes anyagok ellenőrzés alatt 
vannak.
4) Hűtőközeg jelenlétének ellenőrzése
A munka megkezdése előtt és ez alatt a területet 
megfelelő hűtőközeg-érzékelővel kell ellenőrizni, 
annak érdekében, hogy a technikus legyen tuda-
tában a gyúlékony atmoszféráknak. Győződjön 
meg róla, hogy a szivárgásérzékelő berendezés 
alkalmas arra, hogy tűzveszélyes hűtőközegekkel 
kerüljön használatra, azaz nem szikrázik, megfele-
lően le van zárva vagy gyújtószikramentes.
5) A tűzoltó készülék jelenléte
Abban az esetben ha melegmunkát kell végezni a 
hűtőfelszerelésen, vagy ennek a részein, megfelelő 
tűzoltókészülék is rendelkezésre kell álljon. A töltő-
terület közelében legyen kéznél egy száraz poroltó 

vagy CO2 tűzoltókészülék.
6) Nincs gyújtóforrás
Egy olyan személy sem, aki a hűtőberendezéssel 
kapcsolatos munkát végez, mely bármilyen csőve-
zetéket fed fel, mely gyúlékony hűtőközeget tartal-
maz, vagy tartalmazott,
nem használhat egyetlen gyújtóforrást sem, ugyan-
is ez tűz- vagy robbanásveszélyhez vezethet. Min-
den lehetséges gyújtóforrást, beleértve a cigarettát, 
megfelelően távol kell tartani a telepítés, javítás, 
eltávolítás és ártalmatlanítás helyétől, melynek 
keretében gyúlékony hűtőközeg szabadulhat fel a 
környező területekre. A munkavégzés előtt meg kell 
vizsgálni a területet annak érdekében, hogy meg-
bizonyosodjunk róla, hogy nincsnek tűzveszélyes 
vagy gyulladásos kockázatok jelen. „A dohányzás 
tilos” táblákat kell elhelyezni.
7) Szellőztetett terület
Mielőtt a rendszerbe hatolna, vagy forró munkát 
végezne rajta bizonyosodjon meg róla, hogy a 
terület a szabadban található illetve megfelelően 
szellőzőtt. A munka elvégzése közben fenn kell tar-
tani szellőzést. A szellőzésnek megfelelően el kell 
oszlatnia a kiszabadult hűtőközeget és amennyiben 
lehetséges szabadítsa ezt ki külsőleg az atmoszfé-
rába.
8) Ellenőrizze a hűtőberendezés tartozékait
Az elektronikus alkatrészek cseréje esetén ezek a 
célnak megfelelőek kell legyenek és meg kell felel-
jenek a specifikációknak. Mindenkor követni kell a 
gyártó karbantartási és szervizelési irányelveit. Két-
ség esetén forduljon a gyártó tehnikai részlegéhez. 
A gyúlékony hűtőközeget használó létesítmények 
esetében a következő ellenőrzéseket kell végezni:
A töltés mértéke megfelel a helyiségméretnek, 
amelyben a hűtőközeget tartalmazó részek fel 
vannak szerelve;
A szellőztetőgépek és kimenetek megfelelően mű-
ködnek, és nincsenek elzárva;
Indirekt hűtőkör használata esetén ellenőrizni kell a 
hűtőközeg jelenlétét a másodlagos áramkörben; A 
berendezés jelölése továbbra is látható és olvasha-
tó. A kiolvashatatlan jelzéseket és jelöléseket ki kell 
javítani.
A hűtőcső vagy ennek az alkatrészei olyan pozici-
óban vannak felszerelve, amelyen keresztül való-
színűtlen, hogy bármilyen olyan anyagnak legyenek 
kitéve, mely a hűtőközeget tartalmazó kompo-
nensek rozsdásodásához vezethet, kivéve azt az 
esetet, ha ezek az alkatrészek olyan anyagokból 
vannak, melyek ellenállnak a rozsdásodásnak, vagy 
pedig megfelelően vannak védve a rozsdától.
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9)Ellenőrizze az elektromos berendezéseket
Az elektronikus eszközök javítása és karbantartása 
kezdeti biztonsági ellenőrzéseket és alkatrészelle-
nőrzési eljárásokat kell tartalmazzon. Ha olyan hiba 
lép fel, amely veszélyeztetheti a biztonságát, akkor 
az elektromos áramellátás csak akkor kapcsolód-
hat az áramkörhöz, ha kielégítőn foglalkozik vele. 
Abban az esetben ha a hibát nem lehet azonnal ki-
javítani és a működés folytatása szükségessé válik, 
egy megfelelő idéglenes megoldást kell alkalmazni. 
Ezt jelenteni kell a felszerelés tulajdonosának, ezt 
minden félnek javasoljuk.
A kezdeti biztonsági ellenőrzések magukba kell 
foglalják:
Hogy a kondenzátorok ki vannak-e ürítve: ezt biz-
tonságos módon kell megtenni, a szikrázás lehető-
ségének az elkerülése érdekében;
Hogy nincsenek élő elektromos komponensek és 
hogy a kábelezés nincs-e a rendszer töltése, visz-
szaállítása, vagy tisztítása közben szabadon hagy-
va;Hogy meg van a földelés kontinuitása.
7. A zárolt komponensek javítása
1) A zárolt komponensek javítása előtt minden 
elektromos komponens áramellátását meg kell sza-
kítani, még a zárolt fedelek eltávolítása előtt, stb. A 
szervizelés közben szükséges, hogy a felszerelés 
rendelkezzen egy elektromos ellátással, ezen kívül 
egy folyamatosan működő szivárgásjelző rendszert 
kell a legkritikusabb helyre helyezni, annak érdeké-
ben, hogy figyelmeztessen egy lehetséges veszé-
lyes helyzetre.
2) Különös figyelmet kell szentelni a következőknek 
annak érdekében, hogy megbizonyosodjon róla, 
a burkolat nem lesz olyan módon megváltoztatva, 
hogy a védelmi szintet érintse. Ez magába foglalja 
a kábelek károsodását, a  csatlakozások túlzott 
számát, az olyan terminálokat, melyek nem az 
eredeti specifikációk szerint készültek, a zárolások 
károsodását, a nem megfelelő tömítéseket stb.
Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően 
van rögzítve.
Győződjön meg róla, hogy a tömítések vagy tömí-
tőanyagok nem károsodtak és tovbbára is meg-
felelőek a tűzveszélyes légkör kialakulásának a 
megakadályozására. A pótalkatrészeknek meg kell 
felelniük a gyártó előírásainak.
MEGJEGYZÉS: A szilikon tömítőanyag használata 
károsíthatja az egyes szivárgásérzékelő berende-
zések hatékonyságát. A gyújtószikramentes kom-
ponenseket nem kell szigetelni, mielőtt elkezdene 
dolgozni ezekkel.
8. A gyújtószikramentes komponensek javítása

Ne használjon állandó induktív vagy kapacitív 
terhelést az áramkörre anélkül, hogy megbizonyo-
sodna róla, hogy nem haladja meg a megengedett 
áramerősséget. A gyújtószikramentes komponen-
sek az egyedüli olyan komponensek, melyekkel 
gyúlékony környezetben dolgozni lehet. A tesztbe-
rendezések megfelelő minősítéssel kell rendelkez-
zenek. Az alkatrészeket csak a gyártó által mega-
dott alkatrészekkel cserélje ki. Más alkatrészek a 
hűtőközeg szivárgása esetén tüzet okozhatnak.
9.Cabling
Ellenőrizze, hogy a kábelezés nincs kopásnak, kor-
róziónak, túlzott nyomásnak, rezgésnek, éles pe-
remnek vagy más káros környezeti hatásnak kitéve. 
Az ellenőrzésnek figyelembe kell vennie az örege-
désnek vagy a folyamatos rezgésnek a hatásait is, 
például kompresszorokat vagy ventilátorokat.
10. Gyúlékony hűtőközegek felderítése
Semmilyen körülmények között nem szabad gyújtó-
forrást használni a hűtőközeg szivárgásának ke-
reséhez vagy kimutatásához. Tilos halogénlámpát 
(vagy bármely más, nyílt lángot használó érzékelőt) 
használni.
11. Szivárgásérzékelési módszerek
Az alábbi szivárgásfelderítési módszerek elfo-
gadhatónak tekinthetők a gyúlékony hűtőközeget 
tartalmazó rendszerek esetében. Az elektronikus 
szivárgásdetektorok felhasználhatók a gyúlékony 
hűtőközegek felderítésében, de előfordulhat, hogy 
ezeknek az érzékenysége nem megfelelő, vagy új-
rakalibrálást igényel. (Az érzékelő berendezéseket 
hűtőközegmentes területen kell kalibrálni.) Győződ-
jön meg arról, hogy az érzékelő nem potenciális 
gyújtóforrás, és alkalmas a használt hűtőközeg 
esetében. A szivárgásérzékelő berendezést a hű-
tőközeg LFL-jének százalékában kell beállítani, az 
alkalmazott hűtőközeghez kell kalibrálni, és a meg-
felelő gázmennyiséget (legfeljebb 25%) meg kell 
erősíteni. A szivárgásérzékelő folyadékok a legtöbb 
hűtőközeg esetében használhatók, de a klórtartal-
mú mosószerek használata kerülendő, ugyanis a 
klór reakcióba léphet a hűtőkőzeggel és a rézcső 
rozsdásodásához vezethet. Abban az esetben, ha 
szivárgás gyanúja merül fel, minden nyílt lángot el 
kell távolítani/ki kell oltani. Abban az esetben, ha a 
hűtőközeg szivárgása észlelhető, ami forrasztást 
igényel, a teljes hűtőközeget el kell távolítani a 
rendszerből, vagy pedig izolálni kell (a zárszelepek 
segítségével) e rendszernek egy olyan részébe, 
mely távol van a szivárgástól. Az oxigénmentes 
nitrogént (OFN) azután a rendszeren keresztül kell 
kitisztítani a forrasztási folyamat előtt és alatt.
12. Eltávolítás és evakuálás
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Abban az esetben, ha a javítások végzése közben 
vagy bármilyen más okból behatol a hűtőközeg 
áramkörébe konvencionális procedúrákat kell alkal-
mazni. Azonban fontos, hogy a legjobb gyakorlatot 
kövessük, mivel a gyúlékonyságot figyelembe kell 
venni. A következő eljárást kell betartani:
A hűtőközeg eltávolítása;
Az áramkör inert gázzal történő átöblítése;
Evakuálás;
Az áramkör inert gázzal történő újbóli átöblítése;
Az áramkör vágással vagy hegegsztéssel való 
megnyitása.
A hűtőközeg-töltetet a megfelelő helyreállító henge-
rekbe kell visszahelyezni. Az egység biztonságossá 
tétele érdekében a rendszert OFN-el kell kiöblíte-
ni. Ezt a folyamatot többször meg kell ismételni. 
Sűrített levegő vagy oxigén nem használható erre a 
feladatra.
Az öblítést úgy kell megvalósítani, hogy a rend-
szerben lévő vákuumot OFN-vel megszakítjuk, és 
a töltési folyamatot addig folytatjuk, amíg el nem 
érjük az üzemi nyomást, majd a légkörbe eresztjük 
és végül vákuumot hozunk létre. Ezt a folyamatot 
addig kell ismételni, amíg nincs hűtőközeg a rend-
szerben. A végső OFN töltés használata során a 
rendszert légköri nyomásra le kell ereszteni, annak 
érdekében, hogy lehetővé tegye a munka megvaló-
sítását. Ez a művelet létfontosságú, ha a csőveze-
ték keményforrasztása megtörténik.
Győződjön meg róla, hogy a vákuumszivattyú kime-
nete nincs közel a gyújtóforrásokhoz, és szellőzés 
is rendelkezésre áll.
13. Töltési eljárások
A hagyományos töltési eljárások mellett az alábbi 
követelményeket is figyelembe kell venni.
Győződjön meg róla, hogy a töltőberendezés 
használata közben a különböző hűtőközegek nem 
szennyeződnek be. A tömlőknek vagy vonalaknak 
a lehető legrövidebbnek kell lenniük, hogy minimá-
lisra csökkentsék a bennük lévő hűtőközeg mennyi-
ségét.
A hengereket egyenesen kell tartani.
A hűtőközeg feltöltése előtt győződjön meg róla, 
hogy a hűtőrendszer földelve van.
Jelölje meg a rendszert, ha a töltés befejeződött (ha 
még nincs feltöltve).
Rendkívül oda kell figyelni arra, hogy ne töltse túl a 
hűtőközeget. A rendszer újratöltése előtt az OFN-
el nyomáspróbát kell végezni. A töltés befejezése 
után, de az üzembe helyezés előtt a rendszert 
szivárgásvizsgálatnak kell alávetni. A helyszín el-
hagyása előtt nyomonkövetési szivárgásvizsgálatot 

kell végezni.
14.Decommissioning
Az eljárás elvégezése előtt elengedhetetlen, hogy a 
technikus ismerje a berendezést és ennek minden 
részletét. A javasolt jó gyakorlat az, hogy minden 
hűtőközeget biztonságosan visszaszerezzen. Az 
elvégzendő feladatot megelőzően olaj- és hűtő-
közegmintát kell venni abban az esetben, ha az 
újrahasznosított hűtőközeg újrafelhasználása előtt 
helyezetelemzést kell végezni. Elengedhetetlen, 
hogy a feladat megkezdése előtt az elektromos 
áram rendelkezésre álljon.
a) Ismerje meg a berendezést és annak működé-
sét.
b) Szigetelje elektromosan a rendszert.
c) Az eljárás megkezdése előtt győződjön meg 
arról, hogy:
A hűtőközeghengerek kezeléséhez szükség me-
chanikus kezelőberendezés rendelkezésre áll;
Minden személyi védőfelszerelés elérhető és helye-
sen kerül felhasználásra;
A helyreállító berendezések és a hengerek megfe-
lelnek a szabványoknak.
d) Ha lehetséges, szivattyúzza le a hűtőközegrend-
szert.
e) Ha vákuumképzés nem lehetséges, használjon 
egy elosztócsövet ahhoz, hogy a hűtőközeget el 
tudja távolítani a rendszer különböző részeiből.
f) Győződjön meg róla, hogy a henger a lemezen 
van, mielőtt helyreállítaná.
g) Indítsa el a visszanyerő készüléket és működjön 
a gyártó utasításainak megfelelően.
h) Ne töltse túl a hengereket. (Legfeljebb 80% térfo-
gatú folyékony töltet).
i) Ideiglenesen se lépje túl a henger maximális 
üzemi nyomását.
j) Amikor a palackokat megfelelően feltöltötte és a 
folyamatot elvégezte, azonnal távolítsa el a hely-
színről a palackokat és a felszerelést, és győződjön 
meg róla, hogy a berendezés minden elzáró szele-
pe le van zárva.
k) A visszaszerzett hűtőközeget nem szabad más 
hűtőrendszerbe tölteni és ezt ki kell tisztítani és 
ellenőrizni kell.
15.Labelling
A berendezést fel kell címkézni és fel kell írni, hogy 
a hűtőközeg hatástalanítva lett és ki lett ürítve. 
A címkére rá kell írni a dátumot és alá kell írni. 
Győződjön meg róla, hogy vannak olyan címkék a 
készüléken, amelyek jelzik, hogy a készülék tűzve-
szélyes hűtőközeget tartalmaz.
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16.Recovery
A hűtőközeg rendszerből történő eltávolításakor, 
akár szervizelésnél, akár leszereléskor ajánlott a jó 
gyakorlat, hogy minden hűtőközeget biztonságosan 
el lehessen távolítani.
Ha a hűtőközeget hengerekbe helyezi át, győződjön 
meg róla, hogy csak megfelelő hűtőközeg-vissza-
nyerő hengerek kerülnek felhasználásra. Győződjön 
meg róla, hogy a teljes rendszerterhelés elérésé-
hez megfelelő számú henger áll rendelkezésre. 
Az összes használt henger a hűtőközeg számára 
lett kijelölve, és ennek megfelelően van címkézve 
(azaz a hűtőközeg visszanyerésére szolgáló külön-
leges hengerek). A hengereket a nyomáscsökkentő 
szeleppel és a kapcsolódó elzárószeleppel együtt 
kell véglegesíteni. Az üres visszanyerő hengerek a 
helyreállítás előtt evakuálva lesznek, és ha lehetsé-
ges, le lesznek hűtve.
A helyreállítási berendezésnek működőképesnek 
kell lennie és rendelkeznie kell a berendezésekkel 
kapcsolatos utasításokkal, és a gyúlékony hűtő-
közegek visszanyerésére alkalmas kell legyen. 
Továbbá egy szett kalibrált működőképes mérleg 
is rendelkezésre kell álljon. A tömlőknek szivárgás-
mentes csatlakozókkal kell rendelkezniük és jó ál-
lapotban kell lenniük. A visszanyerű gép használata 
előtt ellenőrizze, hogy üzemképes állapotban van-e, 
hogy megfelelően karban van-e tartva, és, hogy 
minden asszociált elektronikus komponens zárolva 
van a gyulladás megakadályozása érdekében, arra 
az esetre, ha a hűtőközeg felszabadulásra kerül. Ha 
kétségei vannak, forduljon a gyártóhoz.
A visszanyert hűtőközeget megfelelő visszanyerő 
hengerben és releváns hulladékszállítási utalvány-
nyal vissza kell küldeni a hűtőközeg-szállítónak. Ne 
keverje a hűtőközeget a helyreállítási egységekbe, 
és különösen a hengerekbe. Ha kompresszorokat 
vagy kompresszorolajokat kell eltávolítani, győződ-
jön meg arról, hogy ezek egy elfogadható szintre 
lettek csökkentve annak érdekében, hogy gyúl-
ékony hűtőközeg ne maradjon a kenőanyagban. 
Az eltávolítási folyamatot azelőtt kell végrehajtani, 
hogy a kompresszort visszaküldi a szállítónak. A 
folyamat gyorsítására csak a kompresszor testének 
elektromos fűtését szabad felhasználni. Ha az olaj 
eltávolításra kerül a rendszerből, ezt biztonságosan 
kell végrehajtani.

Megjegyzés a fluorozott gázokról
- A fluorgáz hermetikusan lezárt felszerelésben 

található. A fluortartalmú üvegházhatású gáz 
típusára, mennyiségére és a CO2 egyenértékére 

vonatkozó specifikus információkért (egyes mo-
delleken) kérjük, olvassa el a készülék megfele-
lő címkéjét.

- A készülék beszerelését, szervizelését, karban-
tartását és javítását egy szakember kell elvégez-
ze.

- A termék eltávolítását és újrahasznosítását 
szakember kell végezze.

│Figyelmeztetések (csak a R290/R32 hűtőközeg használata esetén)
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vezérlőpult

panel

Görgő

Vízszintes alsó penge (auto-
matikus legyezés)

fogantyú
(kétoldali)

levegőkivezető 
nyílásAlsó légszűrő

alsó tálca vízelvezető 
lefolyó

Hálózati csatlakozó aljzat

felső légszűrő (a levegő 
beszívó rács mögött)

felső légbeszívás

vízelvezető nyílás

levegőkivezető nyílás
Alsó légszűrő

alacsonyabb levegő be-
szívó csatorna kimenet
(csak szivattyúfűtéses 

üzemmódban)

tápkábel övcsat

tápkábel
Hálózati csatlakozó 

aljzatalsó tálca vízelvezető 
lefolyó

elülső

A MODELL

B MODELL

hátulsó

hátulsó

tápkábel

tápkábel övcsat

 (csak szivattyúfűtéses 
üzemmódban)

alacsonyabb levegő beszí-
vó csatorna kimenet

vízelvezető 
nyílás

felső légbeszívás

felső légszűrő
(a rács mögött)
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A megfelelő kereső kiválasztá-
sa

A telepítés helyének a következő követelményeknek kell megfe-
lelnie:
- A zaj és a rezgés minimalizálása érdekében győződjön meg 

róla, hogy a készüléket egyenletes felületre telepíti.
- A készüléket földelt csatlakozó közelében kell elhelyezni, és a 

gyűjtőtálca lefolyónak (amely a készülék hátoldalán található) 
hozzáférhetőnek kell lennie.

- A megfelelő légkondicionálás biztosítása érdekében az egység 
legalább 30cm (12”)-re kell legyen a legközelebbi faltól.

- NE takarja le az egység bemeneteit, kimeneteit vagy távjelre-
ceptorát, mivel ez károsíthatja a készüléket.

Javasolt telepítés MEGJEGYZÉS:
A kézikönyvben szereplő összes illusztráció kizárólag magyarázó 
jellegű. A gépe némileg más lehet.
A tényleges forma érvényesül.
Az egységet lehet közvetlenül az egység kezelőpaneljéről vagy 
a távirányítóval irányítani. Ez a kézikönyv nem tartalmazza a 
távirányító műveleteit, a részletekért lásd a <<távvezérlő illusztrá-
cióit>> melyet a készülékhez mellékelünk.
Ha az "ÚTMUTATÓ KÉZIKÖNYV" és a "Távvezérlés illusztráció" 
között nagy különbség van a funkcióleírásban, akkor az "ÚTMU-
TATÓ KÉZIKÖNYV" című leírás érvényesül.

Szükséges eszközök
- Közepes Philips csavarhúzó; - Mérőszalag vagy vonalzó; - Kés vagy olló; - Fűrész (opcionális, a 

keskeny ablakok adapterének a lerövidítése érdekében)
Kiegészítők
Ellenőrizze az ablak méretét, és válassza ki a megfelelő ablakcsúsztatót

Észak Amerika
Rész Leírás Mennyiség Rész Leírás Mennyiség

Egységadapter 1 db 2 db  Csavar 1 db
 Kipufogó tömlő 1 db 2 db  Biztonsági tartó és csavar 1 szett

 Ablakcsúsztató-adapter 1 db 2 db  Lefolyótömlő 1 db

 Ablakcsúsztató A 1 db ___ Lefolyótömlő-adapter (csak hőszivattyús 
üzemmódban) 1 db

Ablakcsúsztató A ___ 1 db Tápkábel dugvilla 1 db
 Ablakcsúsztató B 1 db Ablakcsúsztató C (opcionális) 1 db

 Habszivacs A (ragasztó-
anyag) 2 db Csavar (opcionális) 1 db

 Habszivacs B (ragasztó-
anyag) 2 db Habszivacs A (ragasztóanyag) (opcio-

nális) 2 db

 Habszivacs C (nem-ra-
gasztóanyag) 1 db Habszivacs B (ragasztóanyag) (opcio-

nális) 2 db
Távirányító és akkumu-
látor 1 szett Habszivacs C (nem-ragasztóanyag ) 

(opcionális) 1 db
MEGJEGYZÉS: A *-gal jelölt elemek opcionálisak. A formatervezésben lehetnek enyhe változások.
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Egyéb régiók
Rész Leírás Mennyiség Rész Leírás Mennyiség

Egységadapter 1 db Csavar 1 db
Kipufogó tömlő 1 db Biztonsági tartó és csavar 1 szett
Ablakcsúsztató-adapter 1 db Lefolyótömlő 1 db
Fali kipufogó adapter A (csak falra 
szerelhető) 1 db Lefolyótömlő-adapter (csak hőszivaty-

tyús üzemmódban) 1 db
Fali kipufogó adapter B (kupakkal) (csak 
falra szerelhető) 1 db Habszivacs A (ragasztóanyag) 2 db
Csavar és horgony (csak falra szerel-
hető) 4 szett Habszivacs B (ragasztóanyag) 2 db

Ablakcsúsztató A 1 db Habszivacs C (nem-ragasztóanyag ) 1 db

Távirányító és akkumulátor 1 szettAblakcsúsztató B 1 db
Tápkábel dugvilla 1 db

MEGJEGYZÉS: A *-gal jelölt elemek opcionálisak. A formatervezésben lehetnek enyhe változások.

Ablakszerelő készlet
Első lépés: A kipufogótömlő szerelvény előkészítése
Nyomja be a kipufogócsövet az ablaktörlő-adapterhez, majd 
rögzítse automatikusan az adapterek rugalmas csavarjait.

Kipufogó tömlő Kipufogó tömlő 
összeszerelés

Nyomjuk meg a

Egység adapter Ablakcsúszta-
tó-adapter

Második lépés: Szerelje a légkifúvó csövet a készülékhez 

Helyezze be a kipufogócső adapterét a készülék levegő 
kimenetének alsó csapjába, miközben az adapter kampója a 
levegő kimenetének nyílásával párhuzmosan igazodik, majd 
a beszereléshez csúsztassa a kipufogócsövet a nyíl irányá-
ban.

Győződjön meg róla, hogy az adapter horogja 
a levegő kifolyónyílásához illeszkedik.

Üreges perem

adapter Alsó horony

Ügyeljen 
arra, hogy 
az adapter a 
levegőkivezető 
nyílás alsó hor-
nyába legyen 
helyezve

Kampó

Harmadik lépés: Az állítható ablakcsúszka előkészítése
1 Az ablak méretétől függően állítsa be az ablakcsúsztató 

méretét.
2 Abban az esetben ha az ablak hossza két csúsztatót 

igényel, amint a megfelelő hosszúságúra állítja a csúszta-
tókat, használja a csavart ezeknek a rögzítésére.

3 Bizonyos modellek esetében az ablak hossza három 
csúsztatót igényel (opcionális), amint a megfelelő hosz-
szúságúra állítja a csúsztatókat, használjon két csavart 
ezeknek a rögzítésére.

Csavar

Csavar
Ablakcsúszta-
tó A

A MODELL

Ablakcsúszta-
tó A

Ablakcsúsztató B

Ablakcsúszta-
tó B

Csavar
Csavar

Ablakcsúszta-
tó A Ablakcsúszta-

tó A

Ablakcsúszta-
tó B Ablakcsúszta-

tó B

Ablakcsúszta-
tó C Ablakcsúszta-

tó C

Nyomjuk 
meg a

A MODELL

B MODELL

B MODELL

vagy
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Megjegyzés: Miután elkészült a kipufogótömlő összeszerelésével és az állítható 
ablakcsúsztatók elő lettek készítve, válasszon az alábbi telepítési módok közül. 
1. típus: A vízszintes tolóablak vagy tolóablak beszerelése (opcionális)

Habszivacs B
(Ragasztó típus-rövidebb)

Habszivacs A
(Ragasztó típus) Habszivacs A

(Ragasztó típus)

vagy

Habszivacs B
(Ragasztó 
típus-rövidebb)

1 Vágja le az A és B ragasztóhab tömítést a megfelelő hosszúságúra az ábrán 
látható módon, és illessze az ablak szárnyához és a kerethez.

Ablakcsúsztató B
(ha szükséges)

Ablakcsúsztató B
(ha szükséges)

Ablakcsúsztató A

Ablakcsúsztató A

vagy

2 Helyezze az ablakcsúsztató szerelvényt az ablaknyílásba.
Habszivacs C
(Nem-ragasztó típus)

Habszivacs C
(Nem-ragasztó típus)

vagy

3 Vágja le a nem tapadó habszivacs C-szalagot, hogy illeszkedjen az ablak 
szélességéhez. Ahhoz, hogy megakadályozza a levegő és a rovarok bejutását 
a helyiségbe, helyezze a tömítést az üveg és az ablakkeret közé.

Biztonsági tartó Biztonsági 
tartó

2 csavar
2 csavar

vagy

4 Szükség esetén szerelje be a biztonsági konzolt 2 csavarral az ábra szerint.

vagy

vagy

A MODELL

B MODELL

5 Helyezze az adaptert az ablakcsúsztatóba.

2. típus: Fali telepítés (opcionális)
1 Vágjon egy 125 mm (4.9 hüvelyk) lyukat a falba a fali kipufogó adapter B szá-
mára. 2. A készletben található négy horgony és csavar segítségével, szerelje a 
B fali kipufogó adaptert a falhoz. 3 Csatlakoztassa a kipufogó tömlőegységet (A 
fali kipufogó adapterrel) a B. kipufogó adapterhez.

 

Kiemelő horgony-
pozíció

Megjegyzés: Amikor 
nincs használatban, fedje 
le a nyílást az adapterfe-
dő segítségével. 

Fali kipufogó 
adapter B

Adapter tető

max 120 cm vagy 47 
hüvelyk

min 30 cm vagy 12 cm

Megjegyzés: A megfelelő működés biztosítása érdekében NE FESZÍTSE túl 
vagy hajlítsa meg a tömlőt. Ahhoz, hogy a kipufogó rendszer megfelelően mű-
ködjön, győződjön meg róla, hogy nincs akadály a kipufogócső levegőkimenete 
körül (500 mm-es tartományban). A kézikönyvben szereplő összes illusztráció 
kizárólag magyarázó jellegű. 
A légkondicionálója némileg eltérő lehet. A tényleges forma érvényesül. 

 

A szellőztető szabályozás a légkondicionáló hátulsó részen található. Az OPEN 
pozíció eltávolítja a szobából az áporodott levegőt és kifújja azt. A normál csa-
tornákon keresztül friss levegő áramlik a lakásban. Ha nincs szükség a levegő 
keringésérei, állítsa a szellőztető szabályozót a CLOSE pozícióba. Ez a funkció 
csak a B MODELLNÉL használható.

BEZÁRÁS

OPEN
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MEGJEGYZÉS: A kijelző panel a következőket tartalmazhatja:

MEGJEGYZÉS: Valamely modelleknél  van °F helyett. Valamely modelleknél (WIRELESS fény-
jelző) van • (erőfény) helyett. MEGJEGYZÉS: Egyes funkciók (ION, FOLLOW ME, HEAT, WIRELESS, 
stb.) nem kötelezők. Az ION funkció nem használható az R32/R290 egységeknél.

HEAT (fűtés) üzem-
mód fényjelző

MAGAS ventilátor-
sebesség fényjelző

FOLLOW ME (kö-
vess) fényjelző

Hűvös (fűtés) üzem-
mód fényjelző

Közepes ventilátor-
sebesség fényjelző ION fényjelző

VENTILÁTOR  (fűtés) 
üzemmód fényjelző

Alacsony ventilátor-
sebesség fényjelző Alvás fényjelző

Száraz  (fűtés) üzem-
mód fényjelző

AUTO ventilátorse-
besség fényjelző Celsius fok

AUTO   (fűtés) üzem-
mód fényjelző Szűrő fényjelző Fahrenheit fok

WIRELESS fényjelző ENERGIAGAZDÁL-
KODÁS fényjelző LED kijelző

MEGJEGYZÉS: A megvásárolt egység az alábbiak szerint néz ki:
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Legyezés gomb
Automatikus fordulat funkció indításához használható. 
Amikor az üzemmód ON-on van, nyomja meg a SWING 
gombot, ezzel a kívánt szögben tudja megállítani a 
rácsot.
Vezeték nélküli gomb (opcionális)
A vezeték nélküli funkció indítására szolgál. A vezeték 
nélküli működtetés első használatához nyomja meg és 
tartsa a legyező gombot 3 másodpercig, hogy beinduljon 
a vezeték nélküli üzemeltetés. A LED kijelző AP jelzése 
jelzi, hogy a vezeték nélküli csatlakoztatást beállíthatja. 
Ha a csatlakozás (router) 8 percen belül sikeres, a 
készülék automatikusan kilép a vezeték nélküli csatlako-
zásból, és a Wireless jelzőfény világít. Ha a csatlakozás 
8 percen belül sikertelen, a készülés automatikusan 
kilép a vezeték nélküli csatlakozásból. Amikor a vezeték 
nélküli kapcsolat sikerül, a SWING és a DOWN (-) 
gombokat egyszerre 3 másodpercig lenyomva tartva a 
vezeték nélküli funkciót kapcsolja ki, és a LED kijelző 3 
másodpercig "OFF" -ot mutat, egyszerre nyomja meg a 
SWING és UP (+) gombokat  a vezeték nélküli funkció 
bekapcsolásához, és a LED DISPLAY 3 másodpercig 
"ON" -ot mutat.
MEGJEGYZÉS: Amikor újraindítja a vezeték nélküli 
csatlakozást, megtörténhet, hogy kicsit több időre lesz 
szükség, amíg automatikusan csatlakozik.
Időzítő gomb
A + és - gombokkal együtt az AUTO ON indítási idő és 
az AUTO OFF kikapcsolási időprogram indítására szol-
gál. Az időzítő be/ki beállítása alatt az on/off jelzőfény 
világítani fog.
Üzemmód gomb
A megfelelő üzemmódot választja ki. Minden gomb-
nyomással egy módot választunk ki az AUTO, COOL, 
DRY, FAN és HEAT üzemmód közül (hűtés csak mentes 
modelleknél). Az üzemmódjelző lámpa a különböző 
üzemmódbeállítások alatt világít.
Fel (+) és le (-) gombok
A hőmérséklet-beállítások (növelése / csökkentése) 1°C 
/ 1°F (vagy 2 ° F) fokozatokban történik 17 ° C / 62 ° 
F - 30 ° C / 86 ° F (vagy 88 ° F) tartományban vagy a 
TIMER beállításával 0-24 órás tartományban.
MEGJEGYZÉS: A vezérlés képes a hőmérsékletet 
Fahrenheit fokban vagy Celsius fokokban megjeleníteni. 
Ahhoz, hogy az egyiket a másikba konvertálja, tartsa a 
Fel és Le gombokat 3 másodpercig egyszerre lenyom-
va.

Fan/Ion gomb (a Ion opcionális)
A ventilátor sebesség ellenőrzése. A ventilátor se-
bességének kiválasztásához nyomja meg a - LOW, 
MED, HIGH és AUTO gombokat. Különböző ventilátor 
beállítások alatt a ventilátor sebességének a jelzőfénye 
világítani fog. Amikor az AUTO ventilátor sebességet 
kiválasztja, a ventilátor fényjelzője kikapcsol. Egyes mo-
delleken, az AUTO ventilátor sebesség kiválasztásakor, 
a ventilátor fényjelzője világít (nem kütelező).
MEGJEGYZÉS: ION funkció indításához nyomja le 3 
másodpercig ezt a gombot. Az iongenerátor feszült-
ség alá kerül, és segít a pollen és a szennyeződések 
levegőből történő eltávolításában, és a szűrőbe szorítja 
ezeket. A ION funkció kikapcsolásához nyomja meg újra 
3 másodpercig.
Sleep(Eco) gomb (éjszakai üzemmód)
A SLEEP/ECO művelet kezdeményezésére szolgál.
Bekapcsológomb
A tápfeszültség be- és kikapcsolása.
LED kijelző
A beállított hőmérsékletet ° C vagy ° F ("° F" egyes 
modelleken nem jelenik meg) mutatja és az Auto-timer 
beállításokat. A DRY és a FAN módban a szobahőmér-
sékletet mutatja.
A hibakódokat és a védelmi kódot jelzi:
E1-szobahőmérséklet-érzékelő hiba.
E2-párologtató-érzékelő hiba.
E3-kondenzátor hőmérséklet-érzékelő hiba (egyes 
modelleken).
E4-kijelző panel kommunikációs hiba.
EC-Hűtőközeg szivárgásérzékelési hiba (egyes model-
leken).
A P1 alsó tálca tele van--csatlakoztassa a kifolyócsövet 
és távolítsa el az összegyűlt vizet. Ha megismétlődne, 
hívjon szervizt.
Megjegyzés: Ha a fenti hibák valamelyike bekövetkezik, 
kapcsolja ki a készüléket, és ellenőrizze az esetleges 
akadályokat. Amennyiben a hiba továbbra is fennáll, 
kapcsolja ki az egységet és húzza ki a tápkábelt. 
Vegye fel a kapcsolatot a gyártó céggel vagy annak 
szervizképviselőjével vagy egy hasonlóan szakképzett 
személlyel.

Kipufogótömlő telepítés
A kipufogócsövet és az adaptert a használati módnak 
megfelelően kell felszerelni vagy eltávolítani.
A COOL, HEAT (hőszivattyús típus) vagy AUTO üzem-
módhoz kipufogócsövet kell csatlakoztatni.
A FAN, DEHUMIDIIFY vagy HEAT (elektromos hő típus) 
üzemmód esetén a kipufogócsövet el kell távolítani.
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Operation Instructions
COOL működés
- Nyomja meg a "MODE" gombot, amíg a "COOL" jelzőfény 
világít.
- A "+" vagy a "-" BEÁLLÍTÁSI gombokkal válasz-
sza ki a helyiség kívánt hőmérsékletet. A hőmérséklet 
17°C~30°C/62°F~86°F(or 88°F) tartományban állítható be.
- A ventilátor sebességének kiválasztásához nyomja meg a 
"FAN SPEED" gombot
HEAT működés (a csak hűtési modelleken kívül)
- Nyomja meg a "MODE" gombot, amíg a "HEAT" jelzőfény 
világít.
- A "+" vagy a "-" BEÁLLÍTÁSI gombokkal válassza ki a 
helyiség kívánt hőmérsékletét. A hőmérséklet beállítható 
77°C-30°C/62°F-86°F (vagy 88°F) között.
- A ventilátor sebességének kiválasztásához nyomja meg a 
"FAN SPEED" gombot Bizonyos modellek esetében a ventilá-
tor sebessége nem állítható be a HEAT üzemmód alatt.
Száraz működés
- Nyomja meg a "MODE" gombot, amíg a "Száraz" jelzőfény 
világít.
- Ebben az üzemmódban nem választhatja ki a ventilátor 
sebességét és nem állíthatja be a hőmérsékletet. A ventilátor-
motor LOW sebességgel működik.
- A legjobb párátlanító hatás érdekében zárja be az ablakokat 
és az ajtókat.
- Ne helyezze a csövet az ablakhoz.
AUTO működés
-Amikor AUTO üzemmódba állítja a légkondicionálót, a kivá-
lasztott hőmérséklet és a szobahőmérséklet függvényében ez 
automatikusan kiválasztja a hűtés, melegítés (a csak hűtési 
modelleken kívül), vagy ventilátor működést.
- Az Ön által beállított hőmérsékleti pont függvényében a 
légkondicionáló automatikusan szabályozza a szobahőmér-
sékletet.
- AUTO üzemmódban nem választhatja ki a ventilátor sebes-
ségét.
MEGJEGYZÉS: Az AUTO üzemmódban, mind az AUTO, mind 
az aktuális üzemmód fényjelző lámpái világítanak.
FAN  működés
- Nyomja meg a "MODE" gombot, amíg a "FAN" jelzőfény 

világít.
- A ventilátor sebességének kiválasztásához nyomja meg a 
"FAN SPEED" gombot A hőmérséklet nem állítható.
- Ne helyezze a csövet az ablakhoz.
IDŐZÍTŐ működés
-Amikor a készülék működésben van, a Timer gomb megnyo-
másával elindítja az automatikus leállítás programot, a TIMER 
OFF fényjelző világít. Az UP gomb megnyomásával kiválaszt-
hatja a megfelelő időt. 5 másodpercen belül nyomja meg újra 
a TIMER gombot és az Auto-in start program elindul.
És a TIMER ON jelzőfény világítani fog. A kívánt Auto-on start 
idő kiválasztásához nyomja meg a fel vagy le gombokat.
-Amikor a készülék nincs működésben, a Timer gomb meg-
nyomásával elindítja az automatikus indítás programot, ha  
másodpercen belül újra megnyomja, ez elindítja az automati-
kus leállítás programot.
-Nyomja vagy tartsa lenyomva az UP vagy DOWN gombot, 
hogy 0.5 óránként változtassa az automatikus időt, 10 órán 
belül, azaz 1 óránként 24 órán belül. A vezérlő visszaszámolja 
azt az időt, ami hátravan a kezdésig.
- Ha 5 másodpercen belül nincs működés a rendszer auto-
matikusan visszaáll és az előző hőmérséklet-beállítást jeleníti 
meg.
-Az egység bármikori BE vagy KI kapcsolása, vagy az időzítő 
0.0-ra való állítása törölni fogja az  Auto Start/Stop időzítő 
programot.
SLEEP(ECO) üzemmód
- Nyomja meg ezt a gombot és a kiválasztott hőmérséklet nő 
(hűtés) vagy csökken (fűtés) 1°C-al / 2°F-al (vagy 1°F) 30 
percig. Ezután a hőmérséklet nő (hűtés) vagy csökken (fűtés) 
1°C-al / 2°F-al (vagy 1°F) további 30 percig. Ezt az új hőmér-
sékletet 7 órán keresztül fenn lesz tartva, ezt követően vissza-
tér az eredetileg kiválasztott hőmérsékletre. Ezzel leállítja az 
alvó/Eco üzemmódot, és az egység továbbra is az eredetileg 
programozott üzemmód szerint működik tovább.
MEGJEGYZÉS: Ez a funkció nem érhető el FAN vagy DRY 
mód alatt.
Egyéb jellemzők
FOLLOW ME/TEMP SENSING funkció (opcionális)
MEGJEGYZÉS: Ezt a funkciót csak távirányítóval lehet 
aktiválni. A távvezérlő egy távvezérelt termosztátként működik, 
mely pontos hőmérséklet ellenőrzést tesz lehetővé a helyszí-
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nen. A Follow Me/Temp Sensing funkció bekapcsolásához 
fordítsa a távirányítót a készülék felé, és nyomja meg a Follow 
Me/Temp Sensing gombot. A távirányító ezt a jelet elküldi a klí-
maberendezésnek, amíg újra meg nem nyomja a Follow Me/
Temp Sensing gombot. Ha az egység 7 perc intervallum alatt 
nem kapja meg a Follow Me/Temp Sensing jelet, a készülék 
kilép a Follow Me/Temp Sensing módból.
MEGJEGYZÉS: Ez a funkció nem érhető el FAN vagy DRY 
mód alatt.
AUTOMATIKUS ÚJRAINDITÁS
Ha az egység a áramleállás miatt automatikusan megszakad, 
az áram visszaállásakor a készülék automatikusan újraindul 
az előző funkcióval.
A LEVEGŐÁRAMLÁS IRÁNYÁNAK A BEÁLLÍTÁSA
A zsalu automatikusan beállítható. Állítsa be a levegő
áramlását automatikusan:
-Ha a tápellátás be van kapcsolva, a rács teljesen kinyílik.
-Az automatikus fordulat bekapcsolásához nyomja meg a pa-
nelen, vagy a távirányítón a SWING gombot. A zsalu automati-
kusan felfelé vagy lefelé fog fordulni.
- Kérjük ne állítsa be kézzel a zsalukat.
1 wpciauuM
A MŰKÖDÉS FOLYTATÁSA ELŐTT VÁRJUNK 3 PERCET 
A készüléket a leállását követő első 3 percben nem lehet 
újraindítani. Erre az egység védelme érdekében van szükség. 
3 perc múlva a működés automatikusan elindul.
ENERGIAGAZDÁLKODÓ funkció (egyes modelleken)
Amikor bizonyos ideig a környező hőmérséklet a beállított 
hőmérsékletnél alacsonyabb, az egység automatikusan 
bekapcsolja az energiagazdálkodási funkciót. A kompresszor 
és a ventilátor motor leáll. Amikor bizonyos ideig a környező 
hőmérséklet a beállított hőmérsékletnél magasabb, az egység 
automatikusan kikapcsolja az energiagazdálkodási funkciót. A 
kompresszor és (vagy) ventilátor motor működése.
MEGJEGYZÉS: Energiagazdálkodó lámpát tartalmazó készü-
lék esetén, a fényjelző ezen funkció alatt világít.
Vízelvezetés
- A párátlanító üzemmódoknál távolítsa el a felső leeresztő 
dugót a készülék hátuljáról, csatlakoztassa a leeresztőcsat-
lakozót (5/8”” univerzális kiegészítő) 3/4" csővel (helyileg 
vásárolt). A lefolyócsatlakozó nélküli modellekhez csatlakoz-
tassa a kifolyócsövet a lyukhoz. Helyezze a tömlő nyílt végét 

közvetlenül az alagsori padlózat lefolyóterületére.
Távolítsa el a 
felső leeresztő 
dugót

Távolítsa el a 
felső leeresztő 
dugót

Folyamatos 
leeresztő tömlő

Folyamatos 
leeresztő tömlő

A MODELL B MODELL

-Fűtés szivattyú üzemmódban távolítsa el az alsó leeresztő 
dugót a készülék hátuljáról, csatlakoztassa a leeresztőcsatla-
kozót (5/8 "univerzális kiegészítő) a 3/4" csővel (helyileg vásá-
rolt). A lefolyócsatlakozó nélküli modellekhez csatlakoztassa 
a kifolyócsövet a lyukhoz. A cső adapter nyílt végét helyezze 
közvetlenül az alagsori padlón lévő leeresztő felületére.
MEGJEGYZÉS: Bizonyosodjon meg róla, hogy a cső bizton-
ságosan zár és nincs szivárgás. Irányítsa a csövet a leeresztő 
felé, ügyelve arra, hogy a víz áramlása nem álljon meg. He-
lyezze a cső végét a lefolyóba, és győződjön meg róla, hogy 
a cső vége le van engedve, hogy a víz egyenletes lefollyon. 
(Lásd az ábrán  Soha ne engedje fel..(Lásd az ábrán 
). Ha a leeresztőcsövet nem használják, győződjön meg róla, 
hogy a megfelelő leeresztő dugó és a dugattyú megfelelően 
vannak felszerelve a szivárgás megelőzése érdekében.

Távolítsa el a 
felső leeresztő 
dugót

Távolítsa el a 
felső leeresztő 
dugót

Folyamatos 
leeresztő 
tömlő

Folyamatos 
leeresztő tömlő

Lefolyótömlő 
adapter

Lefolyótömlő 
adapter

A MODELL B MODELL

Sz
áll

ítá
si 

fel
vo

nó
 <

1,8

Lefolyó-
tömlő 
adapter

Lefolyótömlő 
adapter

Nyomja be a 
tápkábel csatot
hátulsó doboz-
ba.

-Ha az alsó tálca vízszintje eléri az előre meghatározott 
szintet, a készülék 8-szor sípol, a digitális kijelzõ terület "P1" 
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-t mutat. Ezen a ponton a légkondicionáló/
párátlanító folyamat azonnal leáll. A ventilátor 
motor azonban továbbra is működni fog (ez 
normális).
Óvatosan mozgassa a készüléket egy lefolyó-
helyre, távolítsa el az alsó lefolyó dugót, és 
hagyja, hogy a víz lefolyjon. Helyezze vissza az alsó csatorna 
dugót és indítsa újra a készüléket, amíg a "P1" szimbólum 
el nem tűnik. Ha a hiba ismétlődik, hívja a szervizt. MEG-
JEGYZÉS: Ne felejtse el az alsó leeresztő dugót szorosan 
visszahelyezni, hogy elkerülje a készülék szivárgást következő 
használatkor.

│Működés
Figyelmeztetés

- A tisztítást és a szervizelést megelőzően húzza mindig ki a 
készüléket.
- NE használjon gyúlékony folyadékokat vagy vegyszereket a 
készülék tisztításához.
- NE mossa le folyó víz alatt a készüléket Ugyanis elektromos 
veszélyt okozhat
- NE működtesse a gépet, ha a tápegység megsérült a tisztítás 
során. A sérült hálózati tápkábelt a gyártótól kapott új vezeték-
kel kell kicserélni.
Tisztítsa meg a légszűrőt
Felső szűrő 
(vegye ki)

Felső légszűrő 
(vegye ki)

Távolítsa el a 
csavart, majd 
vegye le az 
alsó szűrőt.

Alsó légszűrő 
(vegye ki)

A MODELL B MODELL

Távolítsa el a légszűrőt
FIGYELEM 

NE működtesse szűrő nélkül a készüléket, mert a szennyező-
dés és a szösz eltömítheti azt, és csökkenti a teljesítményt.

│Működés
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│Hibák diagnosztizálása
A karbantartás igénylése előtt kérjük, ellenőrizze a gépet a következő űrlap szerint:

Probléma Lehetséges ok Hibaelhárítás

Az ON/OFF gomb megnyomása során az 
egység nem kapcsol be

P1 hibakód
A vízgyűjtő tálca tele van. Kapcsolja ki a 
készüléket, ürítse ki a vízgyűjtő tálcát és 
indítsa újra a készüléket.

HŰTÉS üzemmódban: a szobahőmérsék-
let alacsonyabb, mint a beállított hőmér-
séklet

Állítsa vissza a hőmérsékletet

Az egység nem hűl le jól

A levegőszűrőt por vagy állati szőr blokkol-
ja

Kapcsolja ki a készüléket és tisztítsa meg 
a szűrőt az utasításoknak megfelelően

A lefolyó tömlő nincs csatlakoztatva vagy 
el van zárva

Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a 
tömlőt, ellenőrizze az eltömődést és csat-
lakoztassa újra a tömlőt

Alacsony az egység hűtőközege Hívjon szerviztechnikust az egység és a 
felső hűtőközeg ellenőrzésére

A hőmérséklet túl magas Csökkentse a beállított hőmérsékletet
A szobában lévő ablakok és ajtók nyitva 
vannak

Győződjön meg róla, hogy minden ajtó és 
ablak zárva van

A helyiség túl nagy Ellenőrizze a hűtési területet
A helyiségben hőforrások vannak Ha lehetséges, távolítsa el a hőforrásokat

A készülék zajos, és túlságosan vibrál
A talaj nem egyenletes Helyezze a készüléket sík, egyenletes 

felületre
A levegőszűrőt por vagy állati szőr blokkol-
ja

Kapcsolja ki a készüléket és tisztítsa meg 
a szűrőt az utasításoknak megfelelően

Az egység bugyogó hangot ad ki Ezt a hangot az egységen belüli hűtőkö-
zeg áramlása okozza Ez normális

│Karbantartás
Karbantartási tippek
- Az optimális teljesítmény érdekében tisztítsa 
meg 2 hetente a légszűrőt
- A vízgyűjtő tálcát közvetlenül a P1 hiba előfordu-
lása után és tárolás előtt kell leengedni a pené-
szedés megakadályozása érdekében.
-Az háziállatokkal rendelkező háztartásoknál 
rendszeresen törölni kell a rácsot, hogy megaka-
dályozzák az állati szőr miatt az elzáródott légá-
ramlást.
Az egység tisztítása
Tisztítsa le a készüléket egy nedves, szöszmen-
tes ruhával és enyhe mosogatószerrel. Szárítsa 
meg a készüléket egy száraz, szöszmentes 
ruhával.
Tárolja a készüléket ha nem használja
-A készülék vízgyűjtő tálcáját a következő előírá-
sokkal összhangban ürítse.
- Meleg helyiségben a szárítás és a penész meg-
akadályozása érdekében működtesse a készülé-
ket 12 órán keresztül FAN üzemmódban.

- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnek-
torból.
- Az előző részben leírtak szerint tisztítsa meg 
a levegőszűrőt. Tárolás előtt helyezze vissza a 
tiszta, száraz szűrőt.
- Vegye ki a távirányítóból az elemeket.
Ügyeljen arra, hogy a készüléket hűvös, sötét 
helyen tárolja. A közvetlen napfénynek vagy a 
szélsőséges hőnek való kitettség csökkentheti az 
egység élettartamát.
MEGJEGYZÉS: A szekrényt és az elülső részt 
egy olajmentes ronggyal lehet letisztítani, vagy 
meleg vízzel és enyhén mosogatószeres, tisztító-
szerrel nedvesített ruhával lehet lemosni. Öblítse 
le alaposan és törölje szárazra. A szekrény elülső 
részén ne használjon soha erős tisztítószereket, 
viaszokat vagy polírozást. A vezérlők letörlése 
előtt ügyeljen arra, hogy csavarja ki a felesleges 
vizet a ruhából.
A vezérlő körül lévő fölösleges víz károsíthatja a 
készüléket.
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H
U │Tervezési és megfelelőségi megjegyzések

Tervezési közlemények
A termék dizájnja és specifikációja előzetes értesítés nélkül változhat. Részletekért forduljon a ke-
reskedőhöz vagy a gyártóhoz. A kézikönyv frissítései fel lesznek töltve a szerviz weboldalára, kérjük, 
ellenőrizze a legújabb verziót.

Energiaértékelési információ
Ennek az egységnek az energiateljesítménye egy olyan szerelvényen alapul, amely egy beépített ki-
pufogócsatornát használ ablakcsúsztató-adapter, vagy A fali kipufogó adapter nélkül (amint azt a jelen 
kézikönyv telepítési részében láthatja).

Az egység hőmérséklet tartománya
Üzemmód Hőmérséklet tartomány

Hűvös 17-35°C (62-95°F)
Száraz 13-35°C (55-95°F)
Hő (szivattyú hő üzemmód) 5-30°C (41-86°F)
Hő (elektromos hő üzemmód) ≤ 30°C (86°F)

MEGJEGYZÉS: Ahhoz, hogy megfeleljen az EN 61000-3-11 szabványnak, az MPPDB-12HRN7-
QB6G1 készüléket csak a rendszerimpedancia ellátására kell csatlakoztatni: | Zsys | = 0,348 ohm vagy 
annál kisebb, az MPPDB-12CRN7-QB6G1 termék csak a rendszerimpedancia ellátására van csatla-
koztatva: | Zsys|=0.362 ohm vagy annál kevesebb. Mielőtt a készüléket csatlakoztatja az elektromos 
hálózathoz, forduljon a helyi áramellátó hatósághoz, hogy biztosítsa az elektromos hálózat megfelel a 
fenti követelményeknek.
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H
U│Társadalmi megjegyzés

Ha ezt az egységet az európai országokban használja, a következő információkat kell követni:

ÁRTALMATLANÍTÁS: Ne távolítsa el a terméket háztartási hulladékként. Az ilyen jellegű hulladékokat 
szükségszerűen külön kell kezelni a speciális kezelés érdekében.

Tilos háztartási hulladékként kezelni.
Az ártalmatlanításra számos lehetőség van:
A) A közösség begyűjtési rendszereket hozott létre, ahol az elektronikus hulladékok a felhasználó által 

ingyenesen elhelyezhetőek.
B) Új termék vásárlása esetén az értékesítő legalább ingyenesen visszaveszi a régi terméket.
C) A gyártó ingyenesen visszaveszi a felhasználótól az elhasznált terméket.
D) Figyelembe véve, hogy a termék értékes alapanyagokat tartalmaz, ezt hulladékvas kereskedőknek 

lehet eladni.
Abban az esetben, ha erdőkbe vagy a környezetbe helyezi el a hulladékot, veszélyezteti az egészsé-
gét akkor, amikor a veszélyes anyagok a talajvízbe jutnak és innen pedig az élelmiszerláncba.
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