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Távolítsa el a ragasztószalagot és a ragasztó nyomait  
a felületekről, mielőtt bekapcsolná a 
klímaberendezést.
Dörzsöljön egy kis mennyiségű folyékony 
mosogatószert ujjaival a ragasztóra. 
Törölje le meleg vízzel és szárítsa meg.

 
 

 
 



5



6





7



8



9



0



11



1



13



14



15

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja:

1. Nyissa ki az elsődleges leeresztő nyílást.
2. Csatlakoztassa a leeresztő csövet az elsődleges leeresztő 

nyíláshoz. Ügyeljen rá, hogy a csatlakozásnál ne eresszen a 
cső. 

3. Helyezze a cső másik végét egy lefolyóba. Ellenőrizze, hogy 
a cső laposan fekszik és megfelelően csatlakozik. 
Gondoskodjon arról, hogy a lefolyó felőli vége 
alacsonyabban legyen. Ügyeljen, hogy a cső ne legyen 
megtörve, erősen meghajlítva. 

1. Teljesen eressze le a vizet a készülékből. Ld. a "A víz 
leeresztése a légkondicionálóból" fejezetet.

2. Ventilátor módban használja a készüléket még 12 óráig, 
hogy az teljesen kiszáradjon.

3. Húzza ki / áramtalanítsa a készüléket.

fedél
fedél

1.
2. Nyissa ki a szűrő ajtaját és vegye ki a filtert.
3. Vegye ki a kondenzátor szűrő fedelét rögzítő csavarokat és 

vegye ki a szűrőt.
4. Porszívóval tisztítsa a szűrőt. Ha túlságosan szennyezett, 

mossa le meleg vízzel és kímélő mosószerrel.
MEGJEGYZÉS: Ne tisztítsa a szűrőt mosogatógépben és ne 
használjon vegyszereket.

5. A maximális hatékonyság érdekében teljesen szárítsa meg a 
szűrőket visszahelyezés előtt. 

6. Illessze a szűrőket a fedélbe
7. Helyezze vissza a szűrőfedelet és csavarokat.
8. Az On/OFF gombbal kapcsolja vissza a készüléket.

Tárolás használat után
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Mielőtt szerelőt hívna, tekintse át az alábbi javaslatokat, hogy külső segítség nélkül meg tudja-e oldani problémát. 

 légkondicionáló nem működik

•A készüléket mindig földelt, 3 pólusú konnektorba 
csatlakoztassa!
•Ne távolítsa el a földelést!
•Ne használjon átalakító adaptert!
•Ne használjon hosszabbítót!
•Az utasítások be nem tartásának haláleset, tűz vagy 
áramütés lehet a következménye.

Áramütés veszélye

A hálózati kábel nincs bedugva
Csatlakoztassa 3 pólusú, földelt dugaljba. Ld. "Elektromos 
követelmények" fejezetet. 

A késleltetett működésű biztosíték vagy megszakító 
nem megfelelő értékű
A biztosítékot vagy megszakítót cserélje megfelelő értékűre.
Ld. "Elektromos követelmények" fejezetet. 

Biztosíték vagy kismegszakító kioldott. 
Cserélje a biztosítékot vagy kapcsolja fel a megszakítót. Ld. 
"Elektromos követelmények" fejezetet. 

Az On/Off gombot nem nyomta meg
Nyomja meg az  gombot

Nincs áramellátás.
Várja meg míg a szolgáltatás helyreáll.

Túl gyorsan próbálta visszakapcsolni a légkondicionálót.
A kikapcsolást követően várjon legalább 3 percet az 
újraindítás előtt.

Üzemmódot váltott
A kikapcsolást követően várjon legalább 3 percet az 
újraindítás előtt.

 berendezés kiégeti a biztosítékot, lecsapja a megszakítót

 légkondicionáló csak rövid ideig működik, és a szoba 
nem hűvös. 

A beállított hőmérséklet közel van a szoba aktuális 
hőmérsékletéhez. 
Állítson be alacsonyabb hőmérsékletet. Ld. A 
klímaberendezés használata fejezetet. 

 légkondicionáló túl sokat működik.

Nincs nyitva az ajtó vagy ablak?
Tartsa zárva az ajtókat és ablakokat.

Egy régebbi típusú légkondicionálót cseréltek le a 
jelenlegire. 
A hatékonyabb alkatrészek használata miatt előfordulhat, 
hogy többet üzemel az új készülék, mégis kevesebbet 
fogyaszt. Az újabb klímaberendezések már nem ontják 
magukból a hideg levegőt, mint ahogy azt a régiektől 
megszokhatta, de ez nem jelenti azt, hogy kisebb lenne a 
hűtőteljesítményük, vagy a hatékonyságuk. Az 
energiahatékonysági mutató (EER) és a teljesítmény (Btu/h) 
fel van tüntetve a készüléken.

A készülék zsúfolt szobában van vagy a szobában sok a 
hőtermelő berendezés. 
Használjon főzésnél vagy fürdésnél szellőztető ventilátorokat 
és próbálja meg elkerülni a nap legforróbb időszakában 
hőtermelő berendezések használatát. 
A mobil klímaberendezéseket a szobán belüli egyes helyek 
kiegészítő hűtésére tervezték. Lehet, hogy nagyobb 
kapacitási klímaberendezésre van szükség a hűtendő szoba 
méretétől függően.

ú l sok készülék működik ugyanazon az áramkörön.
Húzza ki, helyezze át az azonos áramkörön lévő 
berendezéseket. 

Hibakód a kijelzőn

Ha a berendezésen az E5 hibakód jelenik meg, akkor a 

vízgyűjtő tartály megtelt, a vizet le kell engedni. Ld. a "Víz 

leeresztése a légkondicionálóból" fejezetet. A leeresztés 

után újra használhatja a készüléket.

Ha a berendezés az  hibakódok egyiket 

jelzi ki, forduljon a vevőszolgálathoz, szervizhez.



 légkondicionáló működik, de nincs hűvös

A szűrő szennyezett vagy szűrő eldugult. 
T isztítsa ki a szűrőt
A levegőkivezetés eldugult
Tisztítsa ki a légkivezetést
A beállított hőmérséklet túl magas
Állítson be alacsonyabb hőmérsékletet
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A légkondicionáló túl gyakran kapcsol ki és be

A klímaberendezés kapacitása nem megfelelő a szoba 

méretéhez. 

Ellenőrizze a légkondicionálója hűtési teljesítményét.

A mobil klímaberendezéseket a szobán belüli egyes helyek 

kiegészítő hűtésére tervezték

A szűrő szennyezett vagy szűrő eldugult. 
 Tisztítsa ki a szűrőt. 

Jelentős mennyiségű hő vagy pára (fürdés, főzés miatt) 
van jelen a szobában.
Használjon szellőztető ventilátorokat és próbálja meg elkerülni a 
nap legforróbb időszakában a hőtermelő berendezések 
használatát

A légterelők elakadtak
Úgy helyezze el a légkondicionálót, hogy a légterelők mozgását 
ne akadályozza semmi, pl. függöny, árnyékoló vagy valamilyen 
bútor.

Importőr: Hi-Trade-Sense Magyarország Kft. 
1139 Budapest, Lomb utca 15.
www.hisense-klima.hu


