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BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
 
• Mivel a termék forgó alkatrészeket és az áramütés veszélyét magukban hordozó alkatrészeket tartalmaz, 

használat előtt mindenképpen figyelmesen olvassa el ezeket a biztonsági figyelmeztetéseket. 
• Az alábbi figyelmeztető szimbólumok rendkívül fontosak biztonsági szempontból. Vegye őket figyelembe! 

 
Jelzések és jelentésük 

 
VIGYÁZAT: A nem megfelelő kezelés súlyos sérülések és balesetek veszélyét hordozza 
 magában. 
FIGYELEM: A nem megfelelő kezelés körülményektől függően súlyos sérüléseket okozhat. 

 
  Az útmutatóban használt szimbólumok 

 
:  Ne tegye ezt. 

:  Kövesse az utasításokat. 
 

:  Ne dugja be az ujját vagy más tárgyat. 

:  Ne álljon rá a beltéri/kültéri egységre, és ne helyezzen semmit a tetejükre. 

:  Áramütés veszélye. Legyen óvatos. 
 

:  Húzza ki a konnektorból a hálózati csatlakozót. 

:  Kapcsolja ki a hálózati áramot. 

• A kezelési útmutatót és a beüzemelési kézikönyvet tartsa olyan helyen, ahol mindig könnyen megtalálja őket.  

Figyelmeztető jelzések 

• A légkondicionálót gyermekek és idős emberek felügyelet nélkül NEM használhatják. 

VIGYÁZAT 
Ne használjon köztes csatlakozóelemeket vagy hosszabbítót, és ne terheljen túl sok berendezést 
egyetlen csatlakozóaljzatra. 
•    A nem megfelelő érintkezés, a hiányos szigetelés vagy a megengedettnél nagyobb áramerősség 

tüzet vagy áramütést okozhat. 
A csatlakozódugót tisztítsa meg a szennyeződésektől, és stabilan csatlakoztassa az aljzatba. 
•   Ha a csatlakozóhoz por tapad, vagy nem megfelelően illeszkedik az aljzatba, tűz vagy áramütés következhet be. 
Ne karcolja meg és ne alakítsa át a tápkábelt. 
•   Ne tegyen semmilyen súlyos tárgyat a tápkábelre, és ne karcolja meg vagy alakítsa át a tápkábelt, 

mert ilyenkor a tápkábel megsérülhet és tüzet vagy áramütést okozhat. 
Működés közben ne kapcsolja föl/le a megszakítót, és ne húzza ki a hálózati csatlakozót. 
•    Ez szikrát és tüzet okozhat. 
•    A beltéri egység távvezérlővel történő kikapcsolása után feltétlenül kapcsolja le a megszakítót vagy 

húzza ki a hálózati csatlakozót. 
Ne tegye ki bőrét hosszú ideig közvetlenül a hideg levegőnek. 
•   Ez az egészségre ártalmas lehet. 
A készülék üzembe helyezését, javítását és áthelyezését ne a vásárló végezze. 
•    Ha ezeket a műveleteket szakszerűtlenül végzik el, a leeső alkatrészek, a szivárgó víz stb. tüzet, 

áramütést vagy sérülést okozhatnak. Forduljon kereskedőjéhez. 
•    Ha a tápkábel megsérül, azt a további problémák elkerülése végett a gyártónak vagy képviselőjének 

kell kicserélnie. 
Ne tegye az ujját vagy egyéb tárgyat a be- és kiömlő nyílásokba. 
•    A nagy sebességgel forgó ventilátor sérülést okozhat. 
•    Ha kisgyermekek vannak a készülék közelében, gondoskodni kell róla, hogy ne játsszanak a berendezéssel. 
Szokatlan jelenségek (pl. égett szag) észlelésekor kapcsolja ki a légkondicionálót, és húzza ki a 
hálózati csatlakozót vagy kapcsolja ki a főkapcsolót. 
•    Ha a készüléket a szokatlan jelenségek ellenére tovább működteti, tüzet vagy más problémákat 

okozhat. Ilyen esetben forduljon kereskedőjéhez. 
 

 
FIGYELEM 

Ha el kell távolítani a légszűrőt, ne érjen hozzá a beltéri egység fém alkatrészeihez. 
•    Sérülést szenvedhet. 
Ne érintse meg a kültéri egység légbeömlő nyílását és alumínium bordázatát. 
•   Sérülést szenvedhet. 
Ne helyezzen vázát vagy poharat a beltéri egységre. 
•   Víz kerülhet az egységbe, ami rontja a szigetelés hatékonyságát. Áramütés következhet be. 
Ne használjon rovarölőt vagy gyúlékony sprayt. 
•   Ezekkel a szerekkel tüzet vagy a készülékház deformálódását okozhatja. 
Ne engedjen háziállatot és ne tegyen szobanövényt közvetlenül a levegőáramlás útjába. 
•   Kárt tehet a háziállatban vagy a szobanövényben. 
Ne helyezzen egyéb elektronikai berendezéseket vagy bútorokat a beltéri és a kültéri egység alá. 

BORÍTÁS 

ELŐLAP BORÍTÁS 
 
 
 
 
 

LÉGKIÖMLŐ 
NYÍLÁS 

•   Az egységből víz csöpöghet ki, ami kárt okozhat a bútorzatban, vagy más készülékek meghibásodását okozhatja. 
Ne helyezze az egységet rossz állapotban lévő állványra. 
•   Az egység leeshet, és ezzel sérülést okozhat. 
Az egység karbantartásakor ne álljon instabil bútorra. 
•   Ha leesik, sérülést szenvedhet. 
Ne húzza meg a tápkábelt. 
•   A kábelér csatlakozása leszakadhat, és tűz keletkezhet. 
Ne töltse fel, ne szerelje szét, és ne dobja tűzbe az elemeket. 
•   Ez szivárgást, tüzet vagy robbanást okozhat. 
Ne használja a készüléket hosszú ideig magas páratartalom mellett, pl. nyitott ablaknál vagy ajtónál. 
Ha a készüléket hűtő üzemmódban hosszú ideig magas páratartalom (min. 80%) mellett működteti, 
kondenzvíz csöpöghet ki a légkondicionálóból, ami kárt okozhat, pl. a bútorzatban. 
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BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK ALKATRÉSZEK ELNEVEZÉSE

FIGYELEM
Ne használja a készüléket speciális célokra. 
•   Ne használja a készüléket precíziós eszközök, élelmiszerek, állatok, növények és művészeti 

alkotások védelmére, mert pl. minőségromlás következhet be.

Beltéri egység  
 

Légbevezetés 

Ne helyezzen pl. gáztűzhelyet olyan helyre, ahol közvetlenül éri a levegőáramlás.
•   Tökéletlen égés következhet be. 
Ha az egységet meg kell tisztítani, kapcsolja ki, és húzza ki a hálózati csatlakozót vagy kapcsolja le 
a megszakítót. 
•   A nagy sebességgel forgó ventilátor sérülést okozhat. 
Ha az egységet hosszú ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozót vagy kapcsolja le a 
megszakítót. 
•   Ennek elmulasztása esetén a felgyülemlő szennyeződés tüzet okozhat. 
Mindkét elemet ugyanolyan típusú új elemekre cserélje ki. 
•   Ha egy régi és egy új elemet együtt használ, az hőfejlődéshez, szivárgáshoz vagy robbanáshoz vezethet. 
Ha az elemekből folyadék kerül a bőrére vagy ruhájára, bő tiszta vízzel mossa le. 
•   Ha az elemekből folyadék kerül a szemébe, bő tiszta vízzel mossa ki, majd azonnal forduljon 

orvoshoz. 
Ha a készüléket pl. gáztűzhellyel használja együtt, gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. 
•   Oxigénhiány léphet fel. 
Ne használja a kezelőszerveket nedves kézzel. 
•   Ez áramütéshez vezethet. 
Ne tisztítsa a légkondicionálót vízzel, és ne helyezzen vázát vagy poharat a tetejére. 
•   Víz kerülhet az egységbe, ami rontja a szigetelés hatékonyságát. Áramütés következhet be. 
Ne lépjen rá és ne helyezzen semmit a beltéri/kültéri egységre. 
•   Személyek vagy tárgyak leesése sérüléshez vezethet. 

 
Üzembe helyezéskor

Légszűrő (penészmentes)
 
 
 
 

Légkiömlés 
 

Függ. légterelő 
 

Vízszintes légterelő 
 
 
 
 
 
 
 

Kezelő részleg 

Előlap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Távvezérlő 
 
 
 
 

 Kijelző részleg 
 
 

Távvezérlő 
jelvevője

VIGYÁZAT
•   A légkondicionáló beszereléséhez forduljon kereskedőjéhez. Mivel a beszerelés speciális technikát és 

szakmunkát igényel, nem végezheti a vásárló. A szakszerűtlen beszerelés tűzhöz, áramütéshez, 
sérüléshez vagy vízszivárgáshoz vezethet. 

Szükségüzemmód kapcsoló (E.O. SW)
Működést jelző 
lámpa 

Ne szereltesse a készüléket olyan helyre, ahol gyúlékony gázok szivároghatnak.
•   Ha a készülék körül gáz szivárog és ott felgyülemlik, robbanás következhet be. Kültéri egység  

Földelje az egységet.

FIGYELEM   Légbevezetés MUZ-HA25VA: Csak hátul 
MUZ-HA35VA: Hátul és oldalt

•   Ne csatlakoztassa a földelő vezetéket gázcsőhöz, vízcsőhöz, villámhárítóhoz vagy telefon 
földeléséhez. A nem megfelelő földelés áramütést okozhat. 

A légkondicionáló elhelyezésétől függően szereltessen be földzárlat-megszakítót (pl. nyirkos 
helyen). 
•   Ha nem szereltet be földzárlat-megszakítót, az áramütéshez vezethet. 
Teljes vízelvezetési útvonalra van szükség. 
•   Ha a vízelvezetési útvonal nem teljes, a készülékből víz csöpöghet, ami kárt okozhat a bútorokban. 

Csővezeték 
 
 
 Vízelvezető tömlő 
 
 
 Légkiömlés

Vízkieresztés
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ALKATRÉSZEK ELNEVEZÉSE FELKÉSZÜLÉS A HASZNÁLATRA
  Távvezérlő   Automatikus újraindítás  

■ Ezek a modellek automatikus újraindítási funkcióval vannak ellátva. Ha nem kívánja igénybe 
venni ezt a funkciót, forduljon szakszervizhez, mert módosítani kell a készülék beállításait. 

Jelátvitel 

Automatikus újraindítás
A beltéri egység távvezérlővel történő működtetésekor a beállított üzemmód, hőmérséklet és ventilátorsebesség tárolódik a 
memóriában. Ha áramszünet következik be, vagy működés közben kikapcsoljuk a készüléket, az automatikus újraindítási 
funkció révén a készülék később ugyanazokkal a beállításokkal indul újra, mint amelyeket az áramellátás megszűnése előtt 
a távvezérlővel megadtunk. (Részletek az 5. oldalon.)

Kijelző 
 
 

  ON/OFF (indítás/leállítás) gomb

Áramellátás

■ Csatlakoztassa a készülék hálózati csatlakozóját, és/vagy kapcsolja fel a megszakítót. 

 
VIGYÁZAT: 

A csatlakozódugót tisztítsa meg a szennyeződésektől, és stabilan csatlakoztassa az aljzatba. 
Ha a csatlakozóhoz por tapad, vagy nem megfelelően illeszkedik az aljzatba, tűz vagy áramütés következhet be. 

Ventilátorsebesség beállítása 
Hőmérséklet-beállítás  Távvezérlő (elemek behelyezése)  

Üzemmódválasztó gomb

ECONO COOL gomb

 
Légterelő beállító gombja 

1 Vegye le az előlapi fedelet, és tegye be az elemeket. 
Ezután helyezze vissza a fedelet. 
Először az elemek negatív pólusát helyezze be. 
Ellenőrizze az elemek polaritását.

2 Nyomja meg a RESET gombot. 
 

Használjon 
egy hegyes 
tárgyat. 

Programozási mód kiválasztása

Órabeállító gombok

RESET gomb 
Először az elemek negatív 
pólusát helyezze be. 

•   Ha nem nyomja meg a RESET gombot, lehet, hogy 
a távvezérlő nem fog megfelelően működni. 

•   A RESET gombot ne nyomja meg túl erősen. 

   !!! 
Csak a készülékhez adott távvezérlőt használja. Más 
távvezérlők nem használhatók.

Kiegészítő termék A kiegészítő alkatrészek a márkakereskedésekből szerezhetők be.

Alkatrész neve     Típus 

TÁVVEZÉRLŐ TARTÓ MAC-1200RC 
 
Lásd 5. oldal (A távvezérlő kezelése) 
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FELKÉSZÜLÉS A HASZNÁLATRA
A távvezérlő kezelése 

•   A távvezérlő jeleinek hatótávolsága mintegy 6 méter, 
ha a távvezérlőt a beltéri egység előlapjára 
irányozzuk. 

•    Ha megnyomunk egy gombot, egy vagy két 
jelzőhang hallható az egységből. Ha nem hall 
hangot, próbálkozzon újra. 

•    Óvatosan használja a távvezérlőt! 
Ha a távvezérlő leesik, dobálják, vagy vizes lesz, 
elromolhat. 

 
Falra történő felszereléskor 
•   A távvezérlő fali tartóját (opcionális) olyan helyre sze-

relje, ahonnan jól hallható a jel vételét jelző hang, ami- 
ON/OFF

Ha a távvezérlő nem használható 
(szükségüzemmód) 

 
Ha lemerülnek a távvezérlő elemei, vagy a távvezérlő 
meghibásodik, a SZÜKSÉGÜZEM (EMERGENCY 
OPERATION) kapcsolóval beindíthatja a szükségüzem-
módot. 

1  Nyomja meg a SZÜKSÉGÜZEM kapcsolót. 
•   A SZÜKSÉGÜZEM kapcsoló minden egyes meg-

nyomására az alábbi sorrendben változik a 
készülék üzemmódja: SZÜKSÉGHŰTÉS, 
SZÜKSÉGFŰTÉS és STOP.

Az automatikus újraindítási funkció magyarázata
 
•   Ezek a modellek automatikus újraindítási funkcióval vannak ellátva. Az áramellátás bekapcsolásakor a 

légkondicionáló automatikusan ugyanabban az üzemmódban indul újra, amelybe a kikapcsolást megelőzően a 
távvezérlővel beállítottuk. 

•   Ha az áramellátás megszűnése előtt a készüléket a távvezérlővel kikapcsoltuk, a légkondicionáló az áramellátás 
bekapcsolása után is kikapcsolt állapotban marad. 

•   Ha az áramellátás megszűnése előtt a készülék szükségüzemmódban működött, az áramellátás bekapcsolása után 
ugyanabban az üzemmódban fog elindulni, amelybe a távvezérlővel a szükségüzemmódot megelőzően állítottuk. 

 
 
 
Beltéri egység kijelzőjének jelzései 

kor megnyomja a távvezérlő gombját. Amikor azonban a SZÜKSÉGÜZEM kapcsolót 
megnyomja, a készülék 30 percig tesztüzemben 

A beltéri egység üzemmód-kijelzője mindig jelzi az aktuális működési állapotot.

A távvezérlő elhelyezése a fali tartóban, és kiemelése 
Behelyezés :Helyezze be a távvezérlőt lefelé tolva. 
Kiemelés :Vegye ki a távvezérlőt felfelé húzva. 

működik, és csak ezután vált át szükségüzem-
módra. Működési állapotot 

jelző fény 
Világít 
Villog 
Nem világít

Távvezérlő fali tartója 
(opcionális) 

Működési állapot jelzése

Szárazelemek 
■ Elemcsere 
Cserélje le az elemeket új AAA méretű alkáli elemekre 
az alábbi esetekben: 

· Ha a beltéri egység nem reagál a távvezérlő  
jeleire. 

· Ha elhalványul a távvezérlő kijelzője. 
· Ha a távvezérlő gombjának megnyomására minden 

szimbólum megjelenik a kijelzőn, majd a 
szimbólumok hirtelen eltűnnek. 

 
Ne használjon mangánelemeket, mert azok a 
távvezérlő üzemzavarát okozhatják. 
 
•   Egy alkáli elem élettartama kb. 1 év. Az élettarta-

muk vége felé járó elemek azonban már könnyen 
lemerülnek. Az ajánlott felhasználási időtartam 
(hónap/év) az elemek alján olvasható. 

•   Az elemekből való folyadékszivárgást megakadá-
lyozhatja, ha kiveszi az összes elemet, amikor a 
távvezérlőt hosszabb ideig nem használja. 
FIGYELEM: 

Ha az elemekből szivárgó folyadék bőrére vagy 
ruhájára kerül, mossa le bő tiszta vízzel. 
Ha az elemekből szivárgó folyadék a szemébe 
kerül, bő tiszta vízzel mossa ki, majd azonnal 
forduljon orvoshoz. 
•    Ne használjon tölthető elemeket. 
•    Mindkét elemet ugyanolyan típusú új elemekre 

cserélje ki. 
•    A lemerült elemeket a környezetvédelmi 

előírásoknak megfelelően dobja ki. 

•   A szükségüzemmód részletei az alábbi táblázatban ol-
vashatók. A hőmérséklet-szabályozás azonban teszt-
üzemben 30 percig nem működik, ilyenkor a készülék 
folyamatos működésben üzemel. A ventilátorsebesség 
tesztüzemben magas, majd 30 perc után közepes. 

 
Üzemmód  HŰTÉS   FŰTÉS 

Beállított hőmérséklet  24°C   24°C 

Ventilátorsebesség Közepes Közepes 

Vízszintes légterelő  Auto   Auto 
 

•    Az aktuális üzemmód a beltéri egység jelzőfénye 
alapján állapítható meg az alábbiak szerint. 

 
 

Üzemmód-jelzőfény 
 

SZÜKSÉGHŰTÉS 

 
SZÜKSÉGFŰTÉS 

 
STOP 

 
2  A szükségüzemmód kikapcsolásához  

nyomja meg a SZÜKSÉGÜZEM kapcsolót 
egyszer (SZÜKSÉGFŰTÉS esetén) vagy 
kétszer (SZÜKSÉGHŰTÉS esetén). 

Jelzés Működési állapot
 
Azt jelzi, hogy a légkondicionáló a célhőmérséklet elérésé-
re törekszik. Várjon, amíg a hőmérséklet eléri a kívánt 
értéket. 
 
Azt jelzi, hogy a szobahőmérséklet közelít a célhőmérsék-
lethez.

Célhőmérséklet és szobahőmérséklet 
közötti különbség 

Kb. 2°C vagy több 
 
 

Kb. 2°C vagy kevesebb 
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KÉZI ÜZEMMÓDVÁLTÁS (HŰTÉS, SZÁRÍTÁS, FŰTÉS)
 

HŰTŐ, SZÁRÍTÓ és FŰTŐ mód beállítása:

LÉGÁRAMLÁS SEBESSÉGE ÉS IRÁNYA
 
A légáramlás sebessége és iránya igény szerint változtatható. 

1Nyomja meg az ON/OFF     gombot. ■A légáramlás sebességének módosításához nyomja meg a FAN 
gombot. 

2Állítsa be a hűtő, szárító vagy fűtő módot a  gombbal. 
A gomb minden megnyomására az alábbi sorrendben váltakozik az üzemmód:

(HŰTÉS)→   (SZÁR.)→ (FŰTÉS) 
 

Kikapcsolás: 

■Nyomja meg az 
ON/OFF     

gombot. 
Az üzemmód egyszeri megadása után a készülék a következő alkalomtól kezdve 

ON/OFF 

A gomb minden megnyomására az alábbi sorrendben váltakozik a sebesség: 
(alacsony)→  (közepes) →  (magas) →   (nagyon magas)   → (AUTO) 

 
•   A  fokozat a szoba nagy hatékonyságú hűtésére/fűtésére szolgál. 
•   Ha a légkondicionáló működési zaja zavarja az alvásban,  használja a 

fokozatot. 

■ A függőleges légáramlási irány módosításához nyomja meg a 
VANE  gombot. 

 
A gomb minden megnyomására az alábbi sorrendben váltakozik a légterelő állása: 

mindig a korábban beállított üzemmódban indul újra, ha megnyomja az gombot. (1) → (2) → (3) → (4) →     (LENGŐ) → (AUTO) 

LENGŐ ÜZEMMÓD
Lengő üzemmódban a kiáramló levegő a szoba minden sarkát eléri. 

○    ○    ○    ○    ○    ○    ○    ○    ○    ○    ○    ○    ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○    ○    ○    ○    ○    ○    ○    ○    ○    ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   
 

Ha módosítani szeretné a beállított hőmérsékletet: 
TOO 

            •    A   WARM    gombbal csökkentheti a hőmérsékletet. Egy gombnyomás kb. 1°C-os változást jelent. 
 

TOO 

            •    A    COOL    gombbal növelheti a hőmérsékletet. Egy gombnyomás kb. 1°C-os változást jelent. 

Vízszintes légterelő ajánlott mozgási 
tartománya 
Általában az  (AUTO) pozíció használata ajánlott. 
Használja az        (1)  pozíciót HŰTŐ és SZÁRÍTÓ módban, és 
használja a (2)   és     (4) közötti pozíciókat FŰTŐ 
módban, egyéni igényei szerint. 

HŰTÉS 
SZÁR. 

 
FŰTÉS 

1 
 
2 
 
3 

 
4 

SZÁRÍTÓ módban 
•   A hőmérséklet nem szabályozható. 
•   A szoba hőmérséklete ebben az üzemmódban enyhén csökken. 

■ A beltéri egység kijelzőjének részletes magyarázatát az 5. oldalon találja. 

Ha a légkondicionáló nem hatékonyan hűt vagy fűt… 
Alacsony (Low) és automatikus (AUTO) ventilátorsebességnél előfordulhat, hogy a légkondicionáló nem hatékonyan hűt vagy 
fűt. Ilyenkor állítsa a ventilátorsebességet közepesre vagy magasra. 

Ventilátorsebesség módosítása. 

Ventilátorsebesség: alacsony vagy AUTO

Ventilátorsebesség: közepes vagy magas
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LÉGÁRAMLÁS SEBESSÉGE ÉS IRÁNYA

� A légáramlás vízszintes irányának módosításához mozdítsa el kézzel a függőleges légterelőt. 

A légterelőt a készülék bekapcsolása előtt állítsa be, 
mert az automatikusan mozgó vízszintes légterelő működés közben elkaphatja az ujját.

• Ha a vízszintes légterelő (1), (2), (3) vagy (4) pozícióban van.

A függőleges légterelőt ilyenkor úgy állíthatja be, hogy a fület a kívánt légáramlási ránnyal ellentétes irányba húzza.

• Ha a vízszintes légterelő vízszintes helyzetben van.

A függőleges légterelőt ilyenkor úgy állíthatja be, hogy a függőleges légterelő két végén található második légterelőfü       leket    
a kívánt légáramlási irányba húzza.

A légáramlás irányának módosítása, hogy ne közvetlenül a testére fújja a levegőt.

Vízszintes légterelő iránya

MEGJEGYZÉS:
•  A légáramlás irányát a mindig a távvezérlő segítségével állítsa be. A vízszintes és függőleges légterelők kézi 

elfordítása meghibásodást okozhat.

HŰTÉS/SZÁRÍTÁS FŰTÉS

K
 É

              Z
 I

A
              U

              T
              O

              

• A légterelő automatikusan vízszintes állásba 
fordul. Nem kapcsol lengő módba.

MEGJEGYZÉS: 
A levegő az (1) pozíciónál is magasabban áramlik.

• A légáramlási irány folyamatos változtatásához válassza a 
(LENGŐ) módot a VANE  gombbal.

•   Közvetlenül a készülék bekapcsolása után a 
légterelő vízszintes pozícióban marad. Amikor a 
beltéri egységből kiáramló levegő megfelelően 
felmelegszik, a légterelő (4) pozícióba fordul.

•   Amikor a légkondicionáló bekapcsol, a ventilátor 
sebessége fokozatosan nő, ahogy a beltéri 
egységlevegője melegszik, és ez mindaddig 
folytatódik, amíg el nem éri a beállított sebességet.

Kb. ½ –1 
óra 
elteltével

Ha a légterelő irányát a (2), (3)  vagy (4) pozíciókba állítja)

•    Kb. egyórás működés után a légkondicionáló 
automatikusan (1) pozícióba fordul. Az eredeti 
légáramlási irány visszaállításához nyomja meg 
ismét a távvezérlő VANE gombját.

•    HŰTŐ és SZÁRÍTÓ módban légterelő sohasem 
fordul egyenesen lefelé.

L
              E

              N
              G

              Ő

•   A légterelő időről időre elfordul az (1) és (4) 
pozíciók között. Az (1) és (4) pozíciókban a 
légterelő rövid időre megáll.

Beállított 
pozíció

Fűtő mód 
kezdetekor

Nagyon kis 
légáramlás 

Ahogy a 
levegő 
melegszik…

•   Közvetlenül a készülék bekapcsolása után a 
légtere lő vízszintes pozícióban marad. Amikor a 
beltéri egységből kiáramló levegő megfelelően 
felmelegszik, a légterelő a megadott iránynak 
megfelelő pozícióba fordul.

•   Amikor a légkondicionáló bekapcsol, a ventilátor 
sebessége fokozatosan nő, ahogy a beltéri egység 
levegője melegszik, és ez mindaddig folytatódik, 
amíg el nem éri a beállított sebességet.

•   A légterelő időről időre elfordul a (2) és (4) pozíciók 
között. A (2) és (4) pozíciókban a légterelő rövid 
időre megáll.

Vízszintes helyzet

(1) pozíció

(4) pozíció

Fűtő mód 
kezdetekor

Nagyon kis 
légáramlás 

Ahogy a 
levegő 
melegszik…

Vízszintes 
helyzet

Vízszintes 
helyzet

A légkondicionáló kb. 3 perccel 
a légterelő vízszintes 
pozícióba fordulása után kezdi 
el fűtő funkcióját
• Előfordulhat, hogy a lábunk 

környéke nem melegszik. 
Ha ezt a területet is fel 
szeretné melegíteni, állítsa 
a légterelőt  AUTO           
vagy lefelé sugárzó pozíci-
óba 

• A              VANE   gomb
ismételt megnyomásával a 
légterelő visszatér előzőleg 
beállított helyzetébe, és 
kb. 3 perc elteltével elindul 
a fűtő funkció

.

Légáramlás irányá- 
nak módosítása 

       Mikor használjuk? 

Akkor használja ezt a funkciót, 
ha nem szeretné, hogy a 
beltéri egység közvetlenül az 
Ön testére fújja a levegőt.
•   A szoba formájától 

függően előfordulhat, hogy 
a levegő közvetlenül Önre 
áramlik.

• A 
VANE

gomb 
ismételt megnyomásával 
a légterelő visszatér 
előzőleg beállított 
helyzetébe.

 

A légkondicionáló 3 perccel a 
légterelő vízszintes pozícióba 
fordulása után kezdi el hűtő 
vagy szárító funkcióját.

• A 
VANE

gomb 
ismételt megnyomásával 
a légterelő visszatér 
előzőleg beállított 
helyzetébe, és a 
berendezés kb. 3 perc 
elteltével megkezdi hűtő 
vagy szárító funkcióját 

 

Ha 2 mp-ig nyomva 

tartja a VANE  gombot,

a vízszintes légterelő 
mozgásiránya meg-
változik, és vízszin-
tes helyzetbe fordul .

HŰTÉS/SZÁRÍTÁS FŰTÉS

Vízszintes 
helyzet

MEGJEGYZÉS:

• Ha nem szeretné, hogy a levegő közvetlenül érje a testét, és ezért a           VANE  gombbal módosítja a légáramlás 
irányát, a kompresszor 3 percre leáll még akkor is, ha a a légkondicionáló éppen működésben van.

• A kompresszor újbóli bekapcsolásáig a légkondicionáló csökkentett légáramlással üzemel.
• Ha a függőleges légáramlási irányt az (1) és (4) közötti légterelő-pozíciók valamelyikéből vízszintesre 

módosítja, vagy fordítva, a vízszintes légáramlási irány megfordul. 
                  

(1)

(4)

(2)

(4)



ECONO COOL HŰTŐÜZEMMÓD
 
Ebben az üzemmódban a kellemes közérzet érdekében lehűtheti a levegőt, és energiát takaríthat meg.
 

A készülék kézi hűtő üzemmódjának bekapcsolt állapotá- 

HA A LÉGKONDICIONÁLÓT HOSSZÚ IDEIG NEM 
HASZNÁLJA 

ban hajtsa végre az alábbi lépéseket.

■Nyomja meg azECONO COOL  gombot. 
Amikor az (ECONO  COOL) üzemmódot bekapcsolja (HŰTŐ üzemmód 
közben), a légkondicionáló különböző ciklusokban lengő függőleges 
légterelőkkel kezd üzemelni saját hőmérsékletének megfelelően. Ezenkívül a 
hőmérséklet-beállítás automatikusan 2 °C fokkal magasabb, mint hűtő módban. 

 
Az ECONO COOL üzemmód kikapcsolása: 

■Nyomja meg azECONO COOL   gombot. 
○    ○    ○    ○    ○    ○    ○    ○    ○    ○    ○    ○    ○    ○    ○    ○    ○    ○    ○    ○    ○    ○    ○    ○    ○    ○    ○    ○    ○    ○    ○    ○    ○     

 

•   Ha a          VANE  gombot ECONO COOL üzemmódban megnyomja, vagy 

módosítja a készülék üzemmódját, az ECONO COOL üzemmód leáll. 

Ha a készüléket hosszú ideig nem
használja: 

1  3–4 órán keresztül járassa a ventilátort, 
hogy a légkondicionáló belseje kiszáradjon.
•   A ventilátor járatásához állítsa a távvezérlőt a 

legmagasabb hőmérsékletre KÉZI HŰTŐ 
módban. (Lásd 6. oldal.) 

2  Kapcsolja le a megszakítót és/vagy húzza 
ki a hálózati csatlakozót. 

 
 

FIGYELEM: 
Ha a légkondicionálót hosszabb ideig nem használja, 
kapcsolja le a megszakítót vagy húzza ki a hálózati
csatlakozót. 

Ha a légkondicionálót ismét használatba 
állítja: 

1  Tisztítsa meg a légszűrőt, és helyezze be a 
beltéri egységbe. 
(A tisztítás menetéről lásd a 9. oldalt.) 

2  Ellenőrizze, hogy beltéri/kültéri egység 
beömlő vagy kiömlő nyílásait nem 
torlaszolja-e el valamilyen akadály. 

 

3  Ellenőrizze, hogy a földelés megfelelően  
van-e csatlakoztatva.  

FIGYELEM: 
A készüléket földelni kell.

FAN TOO TOO A felgyülemlő szennyeződés tüzet okozhat. Ne csatlakoztassa a földelő vezetéket gázcsőhöz, 
•  A gomb, a      WARM   és  COOL    gombok, valamint az ON/OFF időzítő vízcsőhöz, villámhárítóhoz vagy telefon földeléséhez. 

  Mi az “ECONO COOL”? 

(lásd alább) ECONO COOL módban is használható. 3 Vegye ki az elemeket a távvezérlőből. A nem megfelelő földelés áramütést okozhat. 

A változó irányú légáramlás hűvösebb érzetet kelt, mint az állandó légáramlás. Így még 2 °C fokkal magasabb 
hőmérséklet-beállítással is kellemesen hűvös hőérzetünk támad. Ennek eredményeképpen energiát takaríthatunk meg.

  
PROGRAMOZÁS (ON/OFF IDŐZÍTÉS) 
 
Az időzítővel lefekvése, hazaérkezése vagy felkelése idejére beprogramozhatja a készüléket. 

FIGYELEM: 
A folyadék szivárgásának megelőzése érdekében 
hosszabb szüneteltetés esetén távolítsa el az elemeket.
 

KARBANTARTÁS 
 

Karbantartás előtt Beltéri egység tisztítása 
1Válassza ki a kívánt programozási módot a 

SELECT
gomb megnyomá- ■ Kapcsolja le a megszakítót és/vagy húzza ■Tisztítsa meg az egységet puha, száraz ronggyal. 

sával a készülék működése közben.
A gomb minden megnyomására az alábbi sorrendben váltakozik az üzemmód: 
(KIKAPCS. IDŐZÍTÉS) (BEKAPCS. IDŐZÍTÉS) NINCS IDŐPROGRAM 

 
 
2Adja meg a kívánt programozott időpontot a gombokkal. 

A gombok minden egyes megnyomására 1 órával változik a beállított időpont 12 
óráig. 

ki a hálózati csatlakozót.
 
 

FIGYELEM: 
Tisztításkor kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a 
hálózati csatlakozót, vagy kapcsolja le a megszakítót. 
A nagy sebességgel forgó ventilátor sérülést 
okozhat. 

•   Ha a készülék feltűnően koszos, törölje meg egy 
lágy mosószeres langyos vízzel átitatott ronggyal. 

•   Sohase használjon benzint, benzolt, súrolóport 
vagy rovarirtó szert, mert ezek károsíthatják a 
készülék burkolatát. 

•   Ha az előlapot a vízszintesnél magasabbra emeli, 
előfordulhat, hogy leesik. Ebben az esetben járjon 
el az ELŐLAP TISZTÍTÁSA című rész 3 pontja 
szerint. 

Az időprogram kikapcsolása:
 

■Nyomja meg a 
SELECT   

gombot, amíg az (OFF TIMER) és (ON 
TIMER) jelzések nem láthatók.

MEGJEGYZÉS: 
•  A ki- és bekapcsolási időpontok nem lehetnek azonosak. 
•  A kijelzőn látható idő a programozott eseményig hátralévő időtartam, 

melynek értéke az idő múlásával óránként csökken.
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ELŐLAP TISZTÍTÁSA LÉGSZŰRŐ TISZTÍTÁSA (PENÉSZMENTESÍTŐ) 

 Előlap 

1  Nyomja be és akassza ki az előlap két oldalán 

2  Törölje le az előlapot puha, száraz ronggyal 
vagy mossa le tiszta vízzel. 

Légszűrő tisztítása (kb. kéthetente)  

lán található gombokat, és nyissa fel az elő- 
lapot, amíg egy kattanást nem hall. (1) Emel-
je az előlapot vízszintes helyzetbe úgy, hogy 
közben fogja a forgópántokat, és a pántok 
előre húzásával vegye le az előlapot. (2) 

Tisztítás után törölje le az előlapon maradt 
vizet puha, száraz ronggyal, majd szárítsa 
meg közvetlen napfénytől védett helyen. 
•   Ha a készülék feltűnően koszos, törölje meg egy 

lágy mosószeres langyos vízzel átitatott ronggyal

1 A légszűrő gombját fogva húzza a szűrőt 
kissé felfelé, majd lefelé húzva vegye ki. 

 
Nyissa ki az 
előlapot, és 
vegye/cserélje

3 Vízben/langyos vízben történő mosás után 
szárítsa meg a szűrőt árnyékos helyen. 
•   Szárításkor ne tegye ki a szűrőt közvetlen 

napfénynek vagy nyílt láng hőjének. 

1 
•   Sohase használjon benzint, benzolt, súrolóport 

vagy rovarirtó szert, és ne tisztítsa az előlapot 
súrolókefével vagy szivacsok durva felével 

Légszűrő
 
 

FIGYELEM: 
Vegye ki.

ki a szűrőt.

2 

Forgó-
pánt 

•   Ne áztassa az előlapot vízben/langyos vízben 2 
óránál hosszabb ideig, és szárítás közben ne 
tegye ki az előlapot közvetlen napfénynek, hőnek 
vagy nyílt lángnak, mert deformálódhat vagy 
elszíneződhet. 

 
3  Fogja meg az előlapot a két végénél, tartsa 

vízszintesen, majd illessze a forgópántokat 
a beltéri egység tetején található lyukakba, 
míg azok be nem kattannak a helyükre.  
Ezután zárja le teljesen az előlapot, és 
nyomja meg a nyilakkal jelzett 3 pontot. 

A penészmentesítő légszűrő eltávolításakor ne érintse 
meg a beltéri egység fém alkatrészeit, mert 
megsérülhet. 

2  Tisztítsa meg a penészmentesítő szűrőt 
porszívó segítségével, vagy mossa meg 
tiszta vízben 
•   Ne tisztítsa a szűrőt súrolókefével vagy szivacs 

durva felével, mert a szűrő deformálódhat. 
•   Ha a készülék feltűnően koszos, törölje meg egy 

lágy mosószeres langyos vízzel átitatott ronggyal.
•   Forró (50°C-nál melegebb) víz használatakor a 

szűrő deformálódhat. 

4 Helyezze vissza a szűrőt. (Ügyeljen 
a fülek helyes beillesztésére.) 

 
 
 
 
 

Beillesztés. 

FIGYELEM: 

Lyuk

•  Ne ejtse le az előlapot, és ne erőltesse a leemelését,  
mert azzal kárt okozhat. 

•  Az előlap eltávolításakor masszív felületre álljon fel, 
mert különben leeshet, és megsérülhet. 

○    ○    ○    ○    ○    ○    ○    ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○    ○    ○    ○    ○    ○    ○    ○    ○    ○    ○     

 Kiegészítő termék

Alkatrész neve Katechin légszűrő

Alkatrész száma MAC-3003CF 

Mi a „Katechin légszűrő”?
A szűrőt egy teából kivont természetes anyaggal, katechinnel színezik. A katechin légszűrő hatástalanítja a 
szaganyagokat és a mérgező gázokat, pl. a formaldehidet, az ammóniát vagy az acetaldehidet. Ezenkívül 
korlátozza a szűrőhöz tapadó vírusok tevékenységét is.
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SZERELŐ KIHÍVÁSA ELŐTT 
ELLENŐRIZZE AZ ALÁBBIAKAT

HA ÚGY GONDOLJA, HOGY VALAMI PROBLÉMA VAN

Probléma 
 
A légkondicionáló nem 
kapcsolható be. 
 
 
A vízszintes légterelő nem 
mozog. 
 
 
A szoba hűtése vagy fűtése 
nem elég hatékony. 
 
 
 
 
A beltéri egységből távozó 
levegőnek furcsa szaga van. 
 
A távvezérlő kijelzőjén 
nem látható semmi, vagy a 
kijel-ző homályos. A beltéri 
egység nem reagál a  táv-
vezérlő jeleire. 
 
Ha áramszünet következik 
be. 

Ellenőrzés 
 
•  Fel van kapcsolva a megszakító? 
•  Nincs kiégve a biztosíték? 
•  Nincs aktív bekapcsolási program? (8. old) 
 
•  Megfelelően helyezte vissza a vízszintes és 

függőleges légterelőket? (12. oldal) 
•  Nincs deformálódva a ventilátorvédő? 
 
•  Helyesen adta meg a hőmérsékletet? (6. oldal)
•  Tiszta a szűrő? (9. oldal) 
•  Tiszta a beltéri egység ventilátora? 
•  Nem zárja el valami a bel- vagy kültéri egység 

beömlő vagy kiömlő nyílását? 
•  Nincs nyitva egy ablak vagy ajtó? 
 
•  Tiszta a szűrő? (9. oldal) 
•  Tiszta a beltéri egység ventilátora? 
 
•  Nincsenek lemerülve az elemek? (5. oldal) 
•  Megfelelő az elemek +/- polaritása? 

(4. oldal) 
•  Nem használja valaki egy másik elektromos 

berendezés távvezérlőjét? 
 
•  Újraindul a légkondicionáló? Ha az áramszünet 

előtt a készülék működésben volt, az áram-
szolgáltatás helyreálltakor újra bekapcsol, mivel 
ezek a modellek automatikus újraindítási funk-
cióval vannak ellátva. (Olvassa el az “AUTOMA-
TIKUS ÚJRAINDÍTÁS” című részt a 5. oldalon)

Probléma
 
A légkondicionáló 
újraindítás után kb. 3 
percig nem működik. 
 
Pattogó hang hallatszik. 
 
 
 
A beltéri egységből távozó 
levegőnek furcsa szaga 
van. 
 
Csordogáló víz hangja 
hallatszik. 
 
 
 
 
Bugyogó hang hallatszik. 
 
 
 
 
 
 
A szoba hűtése nem elég 
hatékony. 
 

 
 
 
A beltéri egység légkiömlő

Megoldás (nem üzemzavar)
 
•  Erre a mikroprocesszor utasításai alapján kerül 

sor a készülék védelme érdekében. Kérem, 
várjon. 

 
•  A hangot az előlap hőmérséklet-változás miatti 

tágulása/szűkülése okozza. 
 
 
•  Előfordul, hogy a légkondicionáló beszív vala-

milyen szagot a falból, szőnyegből, bútorokból, 
ruhákból stb., és a levegővel együtt kifújja azt. 

 
•  A hangot a légkondicionálóban áramló 

hűtőközeg okozza. 
•  A hangot a hőcserélőben áramló kondenzvíz 

okozza. 
•  A hangot a hőcserélő okozza kiolvasztás 

közben. 
 
•  A hang akkor hallható, amikor a vízelvezető 

tömlő külső levegőt szív be, és emiatt a 
tömlőben található víz az elszívóra vagy a 
ventilátorra tódul. 
A hangot akkor is hallhatjuk, amikor erős szél  
esetén a külső levegő befúj a vízelvezető 
tömlőbe. 

 
•  Ha a szobában szellőztető ventilátort vagy gáz-

tűzhelyet használnak, nő a hűtési terhelés, ami 
csökkenő hatékonyságot eredményez. 

•  A magas külső hőmérséklet a hűtés hatékony-
ságának csökkenését eredményezi. 

 
• A légkondicionáló hideg levegője hirtelen lehűti

Probléma
 
Működés közben megvál-
tozik a légáramlás iránya. A 
vízszintes légterelő iránya 
nem szabályozható a 
távvezérlővel. 
 

 
 
 
 
A kültéri egységből víz 
szivárog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kültéri egységből fehér 
füst távozik. 
 
Fűtő módban a levegő 
kiáramlása nem indul el 
azonnal. 
 
Fűtő módban a készülék 
működése mintegy 10 
percre leáll.

Megoldás (nem üzemzavar) 
 
•  Ha a légkondicionálót HŰTŐ vagy SZÁRÍTÓ 

módban egy órán keresztül lefelé áramló leve-
gővel használjuk, a légáramlás iránya a kon-
denzvíz csöpögésének megakadályozása érde-
kében automatikusan vízszintesre áll be. 

•  Ha hűtő módban túl alacsony az áramló 
levegő hőmérséklete, vagy kiolvasztás van 
folyamat-ban, a vízszintes légterelő iránya 
automatikusan vízszintesre áll be. 

 
•  HŰTŐ és SZÁRÍTÓ módban a csövek és 

összekötő elemeik lehűlnek, ami kondenzvíz 
képződéséhez vezet. 

•  Fűtő módban a kiolvasztás funkció hatására a 
kültéri egységre fagyott jég felolvad, és 
lecsöpög. 

•  Fűtő módban a hőcserélőről víz csöpög. 
Ez nem jelent üzemzavart. Ha azonban 
problémája adódik a csöpögő víz miatt, 
érdeklődjön kereskedőjétől a víz elvezetésével 
kapcsolatban. Fontos megjegyezni, hogy olyan 
helyeken, ahol a kültéri egység befagyhat, 
nem tudjuk biztosítani a víz elvezetését. 

 
•  Fűtő módban a kiolvasztás funkció hatására 

keletkező pára fehér füst formájában távozik. 
 
•  Várja meg, míg a légkondicionáló meleg 

levegőt fúj ki. 
 
•  A kültéri egység kiolvasztása van folyamatban. 

Ez 10 percig is eltarthat, kérem várjon 
türelemmel. (Nagyon alacsony külső 
hőmérséklet és magas páratartalom esetén jég 

Ha a fenti ellenőrzéseket végrehajtotta, ám a probléma továbbra is 
fennáll, kapcsolja ki a légkondicionálót, és forduljon kereskedőjéhez. 

 
 
Az alábbi esetekben kapcsolja ki a készüléket, és forduljon kereskedőjéhez. 

•    Ha a beltéri egységből víz szivárog vagy csöpög. 
•    Ha villog a felső állapotjelző lámpa. 
•    Ha a megszakító gyakran lekapcsol. 
•    Ha a szobában ON/OFF típusú (pl. inverteres) fluoreszkáló lámpát 

használnak, előfordulhat, hogy a távvezérlő jeleinek vétele nem megfelelő. 
•     Rossz vételi körülmények között a légkondicionáló interferenciát okozhat 

rádiókkal vagy tévékkel. Ilyenkor az érintett berendezésekhez erősítőre 
lehet szükség. 

•    Ha mennydörgést hall, állítsa le a készüléket, és húzza ki a hálózati 
csatlakozót és/vagy kapcsolja le a megszakítót, mert különben az 
elektromos alkatrészek károsodhatnak. 

nyílásából pára távozik.
 
 
A beltéri egységből mecha-
nikus hang hallatszik. 
 
A VÍZSZINTES LÉGTERE-
LŐ lengése mintegy 15  
másodpercre leáll, majd 
újraindul.

a szoba levegőjének nedvességtartalmát, ami 
így párává alakul. 

 
•  A hangot a ventilátor vagy a kompresszor ki- 

vagy bekapcsolása okozza. 
 
•  A vízszintes légterelőnek lengő módban 

normális esetben így kell működnie. 

Időnként sistergő hang 
hallatszik. 
 
A szoba fűtése nem elég 
hatékony. 
 
A hálózati áramellátás 
beindításakor a készülék 
bekapcsol, pedig a 
távvezérlővel nem adtunk 
neki ilyen utasítást. 

képződhet.)
 
•  A hangot a készülék belsejében található 

hűtőközeg áramlásának beindulása okozza. 
 
•  Alacsony külső hőmérséklet esetén előfordul-

hat, hogy a szoba fűtése nem elég hatékony. 
 
•  Ezek a modellek automatikus újraindítási 

funkcióval vannak ellátva. Ha megszűnik az 
áramellátás, és előtte nem állítottuk le a készü-
léket, az áramellátás újbóli beindulásakor a 
légkondicionáló automatikusan ugyanabban az 
üzemmódban indul újra, amelybe a kikapcsolás 
megelőzően a távvezérlővel beállítottuk. 
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BESZERELÉS, ÁTHELYEZÉS ÉS ELLENŐRZÉS
  A készülék elhelyezése  
Ne szerelje a készüléket olyan helyre, ahol: 

•    gyúlékony gázok szivároghatnak. 
FIGYELEM: 

Ne szerelje a készüléket olyan helyre, ahol gyúlékony gázok 

Tartsa a lehető 
legnagyobb távolsá-
got az ilyen lámpák 
és a készülék között.

Inverteres 
fluoreszkáló 
lámpa 

A kültéri egységet tévé- és rádióantennáktól legalább 
3  m  távolságra kell elhelyezni. Rossz vételi körül-
mények között hagyjon ennél is nagyobb távolságot 
a kültéri egység és az érintett berendezés antennája 
között, ha a légkondicionáló működés közben 
interferenciát okoz a televízióval vagy a rádióval. 

fal, stb. 

 
Jól 
szellőző

Hulladékként való eltávolítás  
 
A termék eltávolításához forduljon kereskedőjéhez. 
 

Ha bármilyen kérdése van, forduljon kereskedőjéhez. 

szivároghatnak. Az egység körül szivárgó és felhalmo-
zódó gáz robbanást okozhat. 

•    nagy mennyiségű gépolaj található. 
•    nagy mennyiségű só található (pl. tengerpart). 
•    ahol kéngáz szabadul fel, pl. melegvizű források mellett. 
•    ahol olajfröccsenésre vagy nagy mennyiségű olajfüst-

re lehet számítani. 

Leg-
alább 1 m 

 
Vezeték 
nélküli vagy 
mobil 

Leg-
alább 1 m 

Megfelelő tá-
volság esetén 
elkerülhető a 
kép torzítása 
és a zaj. 

 
TV 

Legalább 
100 mm

száraz hely

 
 

Legalább 
200 mm

MŰSZAKI ADATOK
 

Csomag neve 
Modell Beltéri 

Kültéri 

MSZ-HA25VA MSZ-HA35VA 
MSZ-HA25VA MSZ-HA35VA 
MUZ-HA25VA MUZ-HA35VA 

•   ahol nagyfrekvenciás vagy vezeték nélküli 
berendezések vannak a közelben  

VIGYÁZAT: 

telefon Rádió Leg-
alább 3 m Funkció 

Áramellátás 
Teljesítmény kW

 Hűtés  Fűtés Hűtés   Fűtés 
~ /N, 230V, 50Hz 

2,5 3,2 3,15 3,6 
Ha a légkondicionáló működik, de nem hűti vagy fűti (modelltől függően) megfelelően a helyiséget, forduljon 
kereskedőjéhez, mivel előfordulhat, hogy szivárog a hűtőközeg. Szerelések alkalmával feltétlenül kérdezze meg a 

Bemenet kW 
Beltéri kg 

0,785 0,945 1,045 1,07 
9 

szerviz képviselőjét, hogy nem szivárog-e a hűtőközeg. 
A légkondicionálóban található hűtőközeg biztonságos. A hűtőközeg normális esetben nem szivárog, ám ha 

Súly Kültéri kg 31 33 

valamilyen okból mégis hűtőgáz szivárog a helyiségbe, és olyan berendezésekkel kerül kapcsolatba, mint pl. 
hősugárzó, hőlégfúvó, tűzhely stb., káros anyagok keletkezhetnek. 

Hűtőközeg töltési kg mennyisége (R410A) 
Beltéri

0,70 0,80 
 

IP 20 

  Elektronika  
•    A légkondicionáló tápellátása külön áramkörről történjen. 
•    Vegye figyelembe a megszakító kapacitását. 
VIGYÁZAT: 

IP kód
 
Megengedett 
üzemi 
nyomás 

Kültéri
 
LP ps MPa
 
HP ps MPa

IP 24
 
1,64
 
4,15

•  Ne a vásárló szerelje be a készüléket.
Helytelen üzembe helyezés esetén a leeső alkatrészek, a szivárgó víz stb. tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat. Zajszint 

Beltéri(nagyon magas/ 
(magas/köz./alacs.) dB(A) 43/38/32/26 43/38/32/26 

•  Ne használjon elosztót vagy hosszabbítót, és ne terhelje túl a csatlakozóaljzatot. 
A nem megfelelő érintkezés, a hiányos szigetelés és a megengedettnél nagyobb áramerősség tüzet vagy 
áramütést okozhat. Lépjen kapcsolatba kereskedőjével.  

MEGJEGYZÉS 
: 

Kültéri dB(A) 46 47 48 

 
FIGYELEM: 

•  A berendezést földelni kell. 
A földelő vezetéket ne csatlakoztassa gázcsőhöz, vízcsőhöz, villámhárítóhoz vagy telefon földeléséhez. A nem 
megfelelő földelés áramütést okozhat. 

•  A légkondicionáló elhelyezésétől függően szereljen be földzárlat-megszakítót (pl. nyirkos helyeken). Ha nem 
szerel be földzárlat-megszakítót, az áramütéshez vezethet. 

1. Értékelési körülmények 
Hűtés —  Beltér: 27°C DB, 19°C WB 
  Kültér: 35°C DB 
Fűtés — Beltér: 20°C DB  

Kültér: 7°C DB, 6°C WB

2. Garantált működési tartomány 
Beltér    Kültér 

32°C DB 43°C DB 
Felső határ 23°C WB — 

 Hűtés 21°C DB 18°C DB 
Alsó határ 15°C WB — 

27°C DB 24°C DB 

  Ellenőrzés és karbantartás
Felső határ — 18°C WB 

  Fűtés 20°C DB -10°C DB 
•   Ha a légkondicionálót több évszakon keresztül használja, teljesítménye a készülék belsejének szennyeződése miatt lecsökkenhet.
•    Körülményektől függően különféle szagok keletkezhetnek, vagy előfordulhat, hogy a lecsökkent nedvességtartalmú víz 

a szennyeződések (pl. por) miatt nem vezetődik el megfelelően. Ilyenkor a készülékből víz szivároghat. 
•    A normál karbantartás mellett ajánlott a készüléket szakemberrel is átnézetni és karbantartatni. Forduljon kereskedőjé-

hez. 

WEEE 
Alsó határ — -11°C WB 

Figyelje a működés közbeni hangokat 
 
•    Ne takarja el semmilyen tárggyal a beltéri egység légkiömlő nyílását, mert a teljesítmény csökkenéséhez és nagyobb 

zajszinthez vezethet. 
•    Ha a készülék működése közben abnormális zajokat hall, forduljon kereskedőjéhez. 

Megjegyzés: Ez a szimbólum csak az EU tagországaira vonatkozik. A szimbólum megfelel a 2002/96/EC 
irányelv 10. cikkelyének és a IV. sz. mellékletnek. 

Áthelyezés 
 

•   A légkondicionáló átépítés, költözködés stb. miatti áthelyezése vagy újbóli felszerelése speciális technikát és 
szakmunkát igényel. 

VIGYÁZAT: 
A szerelést és az áthelyezést ne a vásárló végezze. 
Ha ezeket a műveleteket nem szakszerűen hajtják végre, az tűzhöz, áramütéshez, a készülék elejtéséből vagy 
vízszivárgásból eredő sérülésekhez vezethet. Forduljon kereskedőjéhez.  

Az Ön MITSUBISHI ELECTRIC termékéhez kiváló minőségű anyagokat és összetevőket használtak fel, amelyek 
újrahasznosíthatóak ill. újrafelhasználhatóak. 
A szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikai berendezéseket élettartamuk végén a háztartási hulladéktól 
elkülönítve kell kidobni. 
Kérjük, a berendezést az Önhöz legközelebb eső nyilvános hulladékgyűjtő ponton helyezze el. 
Az Európai Unióban külön gyűjtőrendszereket használnak az elektromos és elektronikai 
berendezésekhez. Kérjük, segítse Ön is környezetünk védelmét! 
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