TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

Távirányító használati utasítása
( RCH-RTY3-0)
Távirányító
Használati utasítás
Üzemmódok
Légáram irányának szabályozása
üzemmód
(Légáram kövessen/Légáram elkerüljön)
(tisztítás)
(óra)

üzemmód

gomb

üzemmód
( id zít )

üzemmód

(csendes)
(zárolás)

üzemmód

üzemmód
(gazdaságos)

üzemmód

üzemmód
üzemmód
(halványítás)

8°C HEAT

(f tés)

gomb

üzemmód

(alvás)

üzemmód

(friss)

üzemmód

üzemmód

Távirányító
Távirányító
A távirányító továbbítja a jeleket a készüléknek.

MODE (üzemmód) gomb

ON/OFF (BE/KI) gomb
A gomb megnyomásával a készülék elindul, ha
áram alatt van, vagy m ködéskor leáll.

Nyomja meg a gombot az üzemmód kiválasztásához.

FAN / LOCK (ventilátor/zárolás)

A ventilátor sebességének kiválasztása sorrendben:
automatikus, magasabb, magas, közepes, alacsony és
alacsonyabb.
Nyomja meg egyszer a gombot kb. 5 másodpercig a
LOCK mód elindításához. A leállításhoz nyomja meg
ismét a gombot kb. 5 másodpercig.

SUPER (szuper) gomb

A gyors h tés/f tés indítására vagy leállítására szolgál.
(A gyors h tés nagy ventilátorsebesség mellett,
automatikusan 16 -ra beállított h mérsékleten
m ködik; a gyors f tés automatikus
ventilátorsebességgel, 30 -ra automatikusan beállított
h mérséklettel m ködik.)

SWING (lengés)

Leállítja vagy elindítja a függ leges beállító lamella
lengését, és beállítja a légáramlás kívánt fel/le
irányát.

SWING (lengés) (opcionális)

TEMP + - (h mérséklet)

Leállítja vagy elindítja a vízszintes beállító lamella
lengését, és beállítja a légáramlás kívánt bal/jobb
irányát.

SLEEP / DIMMER (alvás/halványítás)

A mesterséges intelligencia smart üzemmód
bekapcsolására szolgál.

A szobah mérséklet, az id zít és a pontos id
beállítására szolgál.

AI SMART

Beállítja vagy megszakítja az alvás üzemmódot.
Nyomja meg egyszer a gombot kb. 5 másodpercig a
DIMMER (halványítás) mód elindításához. A leállításhoz
nyomja meg ismét a gombot kb. 5 másodpercig.

Airflow Follow/Avoid You

Az Airflow Follow You (Légáram kövessen) és Airflow
Avoid You (Légáram elkerüljön) be- vagy kikapcsolására
szolgál.

TIMER OFF (id zít ki)

TIMER ON/CLOCK (id zít be/óra)

Az id zít beállítására vagy törlésére szolgál. Nyomja
meg egyszer a gombot kb. 5 másodpercig a Clock
(óra) üzemmód elindításához.

FRESH / QUIET (friss/csendes)
A Fresh (friss) mód beállítására vagy törlésére szolgál.
Nyomja meg egyszer a gombot kb. 5 másodpercig a Quiet
(csendes) mód elindításához

5 Hinano/ECONOMY (gazdaságos)
A HiNano (kórokozók elleni) üzemmód be- vagy
kikapcsolására szolgál. Nyomja meg egyszer a
gombot kb. 5 másodpercig az Economy
(gazdaságos) üzemmód elindításához.
H tés kijelz
Automata ventilátor
sebesség

Jelviv
Bölcs szem kijelz
Beltéri tisztítás kijelz
Bal/jobb légáram kijelz

iFEEL / 8

Az id zít beállítására vagy törlésére szolgál.

HEAT (f tés)

Az iFEEL üzemmód be- vagy kikapcsolására szolgál.
iFEEL üzemmódban a készülék a gép helyett a
távirányítóba szerelt h mérséklet-érzékel t
m ködteti. Javasoljuk, hogy olyan helyen
használja az IFEEL módot, ahol a beltéri egység
könnyen fogadja a jelet.
Nyomja meg a gombot kb. 5 másodpercig a 8 - os
HEAT (f tés) üzemmód elindításához.

Szárítás kijelz
Magasabb ventilátor
sebesség
Alvás 1 mód kijelz
Csendes mód
kijelz
Ifeel kijelz

Csak ventilátor kijelz
Magas ventilátor
sebesség
Alvás 2 mód kijelz
Gazdaságos mód kijelz
H mérséklet kijelz

F tés kijelz
Közepes ventilátor
sebesség

F tés kijelz
Alacsony ventilátor
sebesség

Alvás 3 mód kijelz

Alvás 4 mód kijelz

Szuper mód kijelz

Id zít kijelz

8 8

Pontos id kijelz

ZÁROLÁS

Légáram kövessen kijelz
Kültéri tisztítás kijelz

CLEAN (tisztítás)
Nyomja meg ezt a gombot egyszer a beltéri tisztítási
mód elindításához. A jelenik meg a kijelz n. A
kikapcsoláshoz nyomja meg a gombot még egyszer.
Nyomja meg egyszer a gombot kb. 5 másodpercig a
kültéri tisztítási mód elindításához. A kijelz n a
jelenik meg. A kikapcsoláshoz nyomja meg a gombot
még egyszer.

Légáram elkerüljön kijelz
Fel/le légáram kijelz

Friss üzemmód kijelz

Hinano mód kijelz

Megjegyzés: Az egyes üzemmódokról és a vonatkozó funkciókról a következ oldalakon még többet tudhat meg.

Távirányító
Távirányító
Az elemek behelyezése
Nyissa fel az elemtartó rekesz fedelét a nyíl irányának megfelel en.
Helyezzen be új elemeket, figyeljen, hogy a (+) és a (-) oldalak megfelel en illeszkedjenek.
Nyomja vissza a rekesz tetejét a helyére.

Megjegyzés:
Használjon 2 db LR03 AAA (1,5 voltos) elemet. Ne használjon újratölthet elemeket. Ha a kijelz elhalványul, cserélje ki
az elemeket újakra, azonos típusúakra

Tárolás és tippek a távirányító használatához
A távirányítót tartóval a falra is szerelheti
Megjegyzés: A távirányítótartó opcionális tartozék.
Megjegyzés: Az Ön által vásárolt távirányítótartó alakja eltérhet az ábrától.
távirányítótartó
rögzít

távirányító
felszerelése

Használat
A szobai légkondicionáló m ködtetéséhez irányítsa a távirányítót a
jelvev re. A távirányító legfeljebb 7 m távolságból m ködteti a
légkondicionálót, ha a beltéri egység jelvev jére mutat.

VIGYÁZAT
A távirányító és a beltéri egység közötti megfelel jelátvitel érdekében tartsa távol a
jelvev t a következ kt l:
Közvetlen napfény vagy egyéb er s fény- vagy h forrás
Síkképerny s televízió vagy egyéb elektromos készülék, mely reagál a
távirányítóra
A légkondicionáló nem fog m ködni továbbá, ha függöny, ajtó vagy egyéb tárgyak
blokkolják a távirányítótól a beltéri egység felé küldött jeleket.
Ha a jel nem továbbítható megfelel en, mozgassa át ezeket a tárgyakat, vagy
forduljon a helyi forgalmazóhoz

Jelvev

Használati utasítás
Üzemmódok
Üzemmód kiválasztása
Nyomja a
Eredmény:

gombot egyesével sorozatosan.
Az üzemmódok a következ sorrendben változnak

NYOMJA

SZÁRÍTÁS

H TÉS

CSAK
VENTILÁTOR

F TÉS

A csak h t berendezés esetén a f tési mód NEM elérhet .

(ventilátor) üzemmód
gombot egyesével sorozatosan.
Nyomja a
Eredmény: A ventilátor sebessége a következ sorrendben változik:

Automatikus

Magasabb

Magas

Közepes

Alacsony

Alacsonyabb

NYOMJA

FAN ONLY" (csak ventilátor) módban az  automatikus" beállítás nem elérhet .
DRY" (szárítás) módban automatikusan AUTO-ra áll és ebben az esetben a
FAN SPEED" (ventilátor sebesség) gomb nem m ködik

A h mérséklet beállítása
gombot egyszer.

Nyomja a

A h mérséklet 1

Eredmény:
Nyomja a

Beállítható h mérséklettartomány

- kal emelkedik.

F TÉS, H TÉS
SZÁRÍTÁS

gombot egyszer.

Eredmény:

A h mérséklet 1

CSAK VENTILÁTOR

-kal csökken.

nem állítható

Megjegyzés: A csak h t berendezés esetén a f tési mód NEM elérhet .
Megjegyzés: Dry (szárítás) üzemmódban a távirányítón akár 3 -os
h mérséklet-növelést vagy -csökkenést is elérhet.

Bekapcsolás
Nyomja a

gombot

Eredmény: A beltéri egység M KÖDÉS jelz fénye kigyullad
A SWING (lengés),
( óra) SUPER, TIMER (id zít ), QUIET (csendes), LOCK (zárolás), ECONOMY
(gazdaságos), IFEEL, DIMMER (halványítás), 8 HEAT (f tés) és a SLEEP (alvás) üzemmódokról a következ oldalakon
tájékozódhat
M ködés közbeni üzemmódváltás esetén el fordulhat, hogy a készülék nem azonnal reagál. Várjon 3 percet
F tési üzemmódban a légáram kezdetben nem indul meg. 2 -5 perc elteltével a légáram megindul, amíg a beltéri
h cserél h mérséklete meg nem emelkedik
A készülék újraindítása el tt várjon 3 percet

Használati utasítás
Légáram irányának szabályozása
A vízszintes légáramlást (függ leges légáramlást) a készülék a bekapcsolás után automatikusan
egy bizonyos szögre módosítja a m ködési módnak megfelel en.
M ködési üzemmód

Légáram iránya

H TÉS, SZÁRÍTÁS

vízszintes

F TÉS,
lefelé irányuló
CSAK VENTILÁTOR
A légáramlás irányát saját igényeinek megfelel en is beállíthatja, ha megnyomja a
a távirányítón

gombokat

A f tési mód csak h szivattyús modellek esetén használható

Függ leges légáramlás szabályozás (távirányítóval
A távirányító segítségével beállíthat különféle áramlási szögeket vagy egy tetszés szerinti adott szöget is.
Nyomja a

gombot egyszer.

Eredmény: A függ leges beállító lamella a következ képpen változik:
1.szög

.szög

NYOMJA

3.szög

.szög

.szög

.szög

mata
lengés

Vízszintes légáramlás szabályozás (távirányítóval opcionális
A távirányító segítségével beállíthat különféle áramlási szögeket vagy egy tetszés szerinti adott szöget is
Nyomja a

gombot egyesével sorozatosan.

Eredmény:

A vízszintes beállító lamella a következ képpen változik:

NYOMJA

automata
lengés

bal

közép

jobb

bal és jobb együtt

MEGJEGYZÉS: Ha az egység nem rendelkezik négyirányú légáramlás funkcióval,
csak a vízszintes légáramlást állíthatja be. (egyes típusoknál ez nem érvényes).
Ne fordítsa el kézzel a függ leges beállító lamellákat, mert meghibásodást okozhat. Ilyen esetben el ször kapcsolja
ki és áramtalanítsa a készüléket, majd állítsa vissza az áramellátást
H TÉS vagy SZÁRÍTÁS üzemmódban jobb, ha nem hagyja sokáig lefelé billenni a függ leges beállító lamellát, hogy
megakadályozza a kondenzvíz csepegését

Használati utasítás
üzemmód
üzemmód beállítása
Nyomja az
gombot.
Eredmény: Belépett az AI SMART üzemmódba.
AI SMART módban a + és   megnyomásával
beállíthatja a h mérsékletet, -3 és 3 közötti tartományban.

NYOMJA

NYOMJA

NYOMJA

Megjegyzés: SUPER" és ECONO Y" üzemmódban nem elérhet .

AI SMART üzemmód kikapcsolása
Nyomja a
Eredmény:

gombot
Az

üzemmód kikapcsol
NYOMJA

(Légáram kövessen/Légáram elkerüljön)

üzemmód beállítása
Nyomja a
Eredmény:

gombot
Az üzemmód a következ sorrendben változik:

Légáram kövessen

NYOMJA

Megjegyzés: Ez a gomb csak a

Légáram elkerüljön

Légáram elkerüljön leáll

típusoknál elérhet

üzemmód kikapcsolása
Nyomja meg az
Eredmény: Az

a BE/KI vagy a

gombot.
üzemmód kikapcsol.

(tisztítás) üzemmód
üzemmód bekapcsolása
Nyomja meg a
(tisztítás) gombot.
Belép a beltéri tisztítás módba, vagy kilép bel le, a megjelenik vagy elt nik a kijelz r l
Eredmény:
Nyomja meg a CLEAN gombot körülbelül 5 másodpercig.
Belép a kültéri tisztítás módba, vagy kilép bel le, a
megjelenik vagy elt nik a kijelz r l.
Eredmény:
üzemmód kikapcsolása
Indításkor a beltéri vagy kültéri tisztítás üzemmód elindul, a BE/KI, AI SMART vagy CLEAN gomb
megnyomásával kapcsolhatja ki.
perc m ködést követ en a tisztítás üzemmód automatikusan kikapcsol.
A kijelz r l a vagy kijelzés elt nik a beltéri vagy kültéri tisztítás módból történ kilépéskor
Megjegyzés
SLEEP vagy TIMER ON üzemmódban a
gomb nem elérhet .
A beltéri és a kültéri tisztítás üzemmód egy id ben nem indítható el
Készenléti állapotban mikor a beltéri vagy a kültéri tisztítás üzemmódot elindítja a BE/KI az
a
gombok kivételével a többi gomb nem használható

és

Használati utasítás
(óra) gomb
Pontos id beállítása
gombot körülbelül 5 másodpercig

Nyomja a

Az id villog a kijelz n

Eredmény:

NYOMJA

Nyomja a

és

gombot

Eredmény: Egyszeri megnyomásával 1 perccel növelheti vagy csökkentheti
az id t. Másfél másodperces megnyomásával 10 perccel
növelheti vagy csökkentheti az id t. Ha még hosszabb ideig
nyomva tartja, 1 órával növelheti vagy csökkentheti az id t.

NYOMJA

gombot még egyszer 10 másodperccel az óra beállítását követ en.
Eredmény: A pontos id t beállította.
Nyomja a

üzemmód
SUPER üzemmódban gyors h tés vagy f tés indítható, ha a készülék be van kapcsolva.
SUPER üzemmód akkor állítható be, ha a készülék m ködik vagy feszültség alatt van.
SUPER üzemmódban beállíthatja a h mérsékletet, a légáramlás irányát vagy az id zít t.
SUPER üzemmód beállítása
Nyomja meg a SUPER gombot h tés, szárítás vagy csak ventilátor módban.
Eredmény:
Nagy ventilátorsebességgel m ködik és
a h mérsékletet a készülék
automatikusan 16°C-ra állítja.
NYOMJA

Nyomja meg a SUPER gombot f tés üzemmódban.
Automatikus ventilátorsebességgel
m ködik és a h mérsékletet a készülék
automatikusan 30°C-ra állítja.

Eredmény:

NYOMJA

SUPER üzemmód kikapcsolása
Nyomja meg a SUPER, MODE, FAN SPEED, BE/KI vagy SLEEP gombot.
Eredmény:

A kijelz visszatér az eredeti üzemmódra, a SUPER
módból kilép.

Megjegyzés:
A SMART gomb SUPER módban nem m ködik
Az ECONOMY gomb SUPER módban nem m ködik
Ha nem lép ki az üzemmódból a felsorolt gombok egyikének megnyomásával sem, a készülék
15 percig SUPER módban üzemel.

Törölve

Használati utasítás
TIMER (id zít ) üzemmód
Indulás el tt állítsa be reggel az id zít t az TIMER ON (id zít be) gomb megnyomásával és a beállított
kellemes h mérsékletre térhet haza. Az id zít t éjszakára is kikapcsolhatja, hogy jót tudjon aludni.
beállítása
gombot

Nyomja a
Eredmény:

12:00 ON" villog a kijelz n
NYOMJA

Nyomja meg a
Eredmény:

vagy

gombot

Egyszeri megnyomásával 1 perccel növelheti vagy
csökkentheti az id t. Másfél másodperces megnyomásával
10 perccel növelheti vagy csökkentheti az id t.
Ha még hosszabb ideig nyomva tartja, 1 órával növelheti
vagy csökkentheti az id t

NYOMJA

Amikor a kívánt id megjelenik az LCD-n, nyomja meg a TIMER ON gombot a
meger sítéshez
Eredmény: Az ON" nem villog tovább
A beltéri egységen felgyullad a TIMER kijelz je (multi rendszerek
esetén nem m ködik

NYOMJA

A beállított id zít 5 másodperces megjelenítését követ en a beállított id zít helyett az óra jelenik meg a
távirányító LCD-jén
kikapcsolása
Nyomja a

gombot

Eredmény:

Az ON" nem villog tovább ezzel az id zít módot
kikapcsolta
NYOMJA

Megjegyzés: Hasonlóan m ködik az TIMER OFF (id zít ki) is, beállíthatja, hogy a
készülék a kívánt id pontban automatikusan kikapcsoljon.

(csendes) üzemmód

Megjegyzés Nyomja meg a
mód kikapcsolásához

vagy BE/KI gombot a

(zárolás) üzemmód
Nyomja meg egyszer másodpercig a gombot, a LOCK
mód elindul, a kijelz je pedig megjelenik az LCD-n.
Nyomja meg még egyszer 5 másodpercig a gombot,
a LOCK üzemmód kikapcsol, a kijelz je pedig elt nik.

NYOMJA

NYOMJA

Használati utasítás
(gazdaságos) üzemmód
Ebben a módban a készülék alacsony ventilátorsebességgel energiatakarékos üzemmódban m ködik.
Az ECONOMY gomb SUPER és AI SMART módban nem m ködik
Nyomja meg a BE/KI,
kikapcsolásához

vagy

gombot az ECONOMY mód

üzemmód (kórokozók ellen)
gombbal kapcsolhatja be/ki a

A

módot az LCD-n az

A készülék kikapcsolásával a Hinano üzemmód is kikapcsol, az LCD-r l pedig az

ikon megjelenik vagy elt nik

ikon elt nik.

üzemmód
A távirányítóba épített h mérséklet-érzékel aktiválva van. Érzékeli a környez h mérsékletet, és ezt a
jelet visszaküldi a készüléknek, mely beállítja a h mérsékletet a maximális kényelem érdekében
IFEEL mód beállítása
Nyomja meg egyszer az
gombot
Eredmény: Az átvitt jel megjelenik a kijelz n, az iFEEL funkció elindult
Megjegyzés:
Alapértelmezett beállításként az iFEEL inaktív

.

IFEEL mód kikapcsolása
Nyomja meg még egyszer az iFEEL gombot.
Eredmény: Az
funkciót kikapcsolta

(halványítás) gomb

.

DIMMER beállítása
gombot kb. 5 másodpercig, hogy kikapcsolja a készülék
Nyomja a
világítását és kijelz jét.
Megjegyzés:
A kikapcsolt
egy újabb jel érzékelése ismét bekapcsolja

NYOMJA

8°C HEAT (f tés) üzemmód
8

HEAT üzemmód beállítása

Nyomja a

gombot kb. 5 másodpercig f tés üzemmódban

8°C HEAT módban a ventilátor sebessége automatikusan AUTO-ra áll.
A 8°C HEAT üzemmód bekapcsolásához nyomja a
gombot kb. 5
másodpercig f tés üzemmódban.
Bármelyik gomb megnyomásával, kivéve az IFEEL, TIMER ON, TIMER OFF,
SWING és Airflow Follow / Avoid You gombokat, a 8°C HEAT funkció
kikapcsol. A kijelz r l a
elt nik, a 8°C HEAT üzemmódot kikapcsolta.
Megjegyzés:
8°C HEAT üzemmódban az alapértelmezett h mérséklet 8 .
8°C HEAT üzemmód csak F TÉS módban kapcsolható be.

NYOMJA

Használati utasítás
(alvás) üzemmód
A SLEEP üzemmódot csak H TÉS, F TÉS vagy SZÁRÍTÁS módban állíthatja be Ez a funkció
kényelmesebb, alacsony zajszint környezetet biztosít a pihentet alváshoz
A készülék 8 órányi m ködés után automatikusan kikapcsol
A ventilátor sebessége automatikusan alacsony sebességre áll.
SLEEP üzemmód beállítása
gombot nyomja

Mindig a

Az üzemmód a következ sorrendben változik

Eredmény:

.ALVÁS

1.

.ALVÁS

.ALVÁS

.ALVÁS

KILÉPÉS ALVÁS MÓDBÓL

üzemmód
A beállított h mérséklet legfeljebb 2°C-kal emelkedik, ha a készülék 2 órán keresztül folyamatosan
h tés üzemmódban m ködik, majd állandó marad.
A beállított h mérséklet legfeljebb 2°C-kal csökken, ha a készülék 2 órán keresztül folyamatosan f tés
üzemmódban m ködik, majd állandó marad.

2.
üzemmód
A beállított h mérséklet 2°C-kal emelkedik, ha a készülék 2 órán keresztül folyamatosan h tés
üzemmódban m ködik, 6 óra elteltével 1°C-kal, majd 7 óra elteltével 1°C-kal csökken
emelkedik.
3.
üzemmód
A beállított h mérséklet 1°C-kal emelkedik, ha a készülék 1 órán keresztül h tési üzemmódban m ködik,
2 óra múlva 2°C-kal emelkedik, 6 óra elteltével 2°C-kal, majd 7 óra elteltével 1°C-kal csökken.
A beállított h mérséklet 2°C-kal csökken, ha a készülék 1 órán keresztül f tési üzemmódban m ködik, 2
óra múlva 2°C-kal csökken, 6 óra elteltével 2°C-kal, majd 7 óra elteltével 2°C-kal emelkedik.
4.

üzemmód

A beállított h mérséklet állandó marad
Megjegyzés Nyomja meg a
BE/KI vagy
gombot a
üzemmód
kikapcsolásához
Megjegyzés A 
" négyszeri megnyomásával, vagy a
vagy
gombbal
kikapcsolhatja az alvás üzemmódot azoknál a készülékeknél, melyek nem rendelkeznek négy alvási ciklussal
Megjegyzés Csak h t légkondicionálók esetén f tés mód NEM áll rendelkezésre

(friss) üzemmód
üzemmód beállítása
Nyomja meg egyszer a
gombot
Eredmény: Az átvitt jel megjelenik a kijelz n, a
elindult

funkció
.

Megjegyzés
Kapcsolja be a készüléket AI SMART módban, vagy nyomja meg az AI SMART gombot, azzal is elindíthatja a Fresh módot

mód kikapcsolása
Nyomja meg a
Eredmény: A

BE/KI vagy
unkció kikapcsolt

gombot

