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Fali osztott típusú klímaberendezés
Használati útmutató

Ezen klímaberendezés használata előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló termékek 
használatát már ismeri. Csak az ebben a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja 
a berendezést. Őrizze meg a használati utasítást, később is szüksége lehet rá. 

Javasoljuk, hogy legalább a jótállási idő végéig őrizze meg az eredeti kartondobozt és a 
csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és a termékhiba felelősségre vonatkozó eladói nyilatkozatot 
vagy a garancialevelet. Szállítás esetén a klímaberendezést az eredeti dobozába csomagolja vissza

SAC 1811CH
SAC 2411CH
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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

•  Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyerekek 
és csökkent fizikai, szellemi vagy mentális 
képességű személyek csak felügyelet alatt 
használhatják, vagy ha tájékoztatták őket 
a készülék biztonságos használatáról és 
tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.

•  A gyermekeknek tilos a készülékkel 
játszani. A tisztítást és karbantartást nem 
végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.



HU-4

H
U Fali osztott típusú klímaberendezés

SAC 1811CH / SAC 2411CH

 02/2015Copyright © 2015, Fast ČR, a.s.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HASZNÁLATRA.

•  AA klímaberendezést ne telepítse saját erőből. A klímaberendezés telepítését és üzembe helyezését 
bízza szakcégre vagy felkészült szakemberre.

•  A klímaberendezést a telepítés helyén érvényes nemzeti előírások és szabványok szerint le kell 
földelni. A nem megfelelő módon leföldelt berendezés megérintése áramütést okozhat.

•  A szakszerűtlen szerelésnek áramütés, tűz vagy hűtőközeg szivárgás stb. lehet a következménye.
•  Szakszerűtlen szerelés esetén a termékhiba felelősségre vonatkozó garancia, illetve a berendezésre 

adott jótállás érvényét veszítheti.
•  A klímaberendezés telepítése előtt figyelmesen olvassa végig az útmutatóban található biztonsági 

előírásokat. Fontos az előírások helyes értelmezése és megértése.
•  A klímaberendezést a telepítés országában érvényes műszaki szabványok és érintésvédelmi 

előírások betartásával kell végrehajtani. A klímaberendezést a padlótól 2,5 m magasságban kell 
elhelyezni.

•  A klímaberendezést mosodában (vagy hasonló helyiségekben) nem lehet használni.
•  A 4,6 kW-nál nagyobb hűtési teljesítményű klímaberendezéseket olyan fixen beépített kapcsolóra 

kell bekötni, amelyben a szétkapcsolás után az érintkezők között legalább 3 mm-es légrés van. A 
klímaberendezést ellátó hálózati ágba építtessen 10 mA-nél kisebb hibaáram-érzékenységű áram-
védőkapcsolót (RCD).

•  A hálózati vezetéket óvja a sérülésektől és azt nem hosszabbítsa meg. Ellenkező esetben áramütés 
érheti, vagy a véletlen zárlat tüzet okozhat.

•  A helyiségben tartózkodó személyek ügyeljenek arra, hogy ne tartózkodjanak hosszú ideig a 
hideg levegő áramlási útjában. A helyiséget ne hűtse le és ne fűtse fel túlságosan. A szélsőséges 
hőmérsékletek egészségügyi problémákat okozhatnak.

•  Ügyeljen arra, hogy a klímaberendezésből kiáramló levegő ne áramoljon közvetlenül olyan helyre, 
ahol ételeket főz. Ellenkező esetben a hideg levegő hatással lesz a főzés minőségére.

•  A klímaberendezés tisztításához nem szabad hígító és oldószereket, rovarirtókat, gyúlékony 
anyagokat stb. használni, mert ezek sérülést okozhatnak a készülék felületén. A készülékbe ne 
permetezzen vizet.

•  A klímaberendezés bekapcsolása előtt az ajtókat és ablakokat csukja be (hatékonyabb lesz a 
hűtés ha a függönyt is összehúzza, valamint a redőnyt is leengedi). A helyiséget csak rövid ideig 
szellőztesse.

•  Amennyiben szokatlan jelenséget észlel, pl. égett szag, füst stb. akkor a klímaberendezést azonnal 
kapcsolja le.

•  Nem szabad a klímaberendezést olyan helyre telepíteni, ahol gyúlékony gázok vannak a környező 
levegőben. A klímaberendezésben elektromos szikrák alakulhatnak ki, amelyek a gyúlékony 
gázokat begyújthatnák vagy berobbanthatnák.

•  A klímaberendezést ne használja olyan helyeken, ahol finommechanikai alkatrészeket, 
élelmiszereket, festményeket stb. tárolnak. Ezeket a tárgyakat és termékeket előírt körülmények 
között kell tárolni. A klímaberendezésből kiáramló levegő negatívan befolyásolhatja a tárolási 
feltételeket.

•  A klímaberendezést ne használja COOL/DRY üzemmódban túl hosszú ideig olyan helyiségben, ahol 
a levegő páratartalma meghaladja a 80 %-t, mert a klímaberendezésben a nedvesség kicsapódik, 
és a víz lecsepeg a készülékről.

•  Ne nyúljon be a kezével és ne dugjon be semmilyen tárgyat se a levegő beszívó és kifúvó nyílásokba. 
A készülékben ventilátorlapát forog, ami személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

•  A klímaberendezést ne telepítse egyedül, ne próbálja megjavítani és ne helyezze át más helyre. 
A szakszerűtlen és hozzá nem értő tevékenységgel tüzet vagy áramütést okozhat, illetve a 
leeső készülék is súlyos sérülést okozhat. Vegye fel a kapcsolatot szakcéggel, és rendelje meg a 
klímaberendezés telepítését vagy áthelyezetését, szükség esetén a javítását.

•  A sérült hálózati vezetéket csak szakszerviz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. A 
klímaberendezést sérült hálózati vezetékkel használni tilos.
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A KLÍMABERENDEZÉS LEÍRÁSA

A

Beltéri egység
1 2 3

4 5 6
Kültéri egység

7

8

9

qa

0

1 Szűrő
2 Előlap
3 Légbemenet
4  A légáramot vízszintesen irányító lamellák
5 A légáramot függőlegesen irányító lamella
6 Kijelző

7 Légbemenet
8 Összekötő csövek
9 Víztelenítő tömlők
0 Légkimenet
qa Víztelenítő nyílás

  Megjegyzés: 
Az ábrák csak tájékoztató jellegűek, a tényleges kivitel ettől eltérhet.
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A KIJELZŐ LEÍRÁSA

B

1 2 4 53

1  Hőmérséklet vagy időkapcsoló kijelzése 
2  COOL (hűtés) üzemmód kijelzése 
3  HEAT PUMP (fűtés) üzemmód kijelzése 

4  SLEEP (alvás) üzemmód kijelzése 
5 Automatikus ki- és bekapcsolás kijelzése 

  Megjegyzés: 
A LED-es kijelző a klímaberendezés beltéri egységén van elhelyezve.
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A TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA

C

1

2

3

4

5

6

7

8

qa

0

qs

qd

9

qf
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C

1 Jeladó
 A beltéri egységnek küld jeleket.

2 Kijelző
 Az aktuális beállítást jelzi.

3 Gombok a hőmérséklet beállítására 
 Egyszeri megnyomással növeli a beállított hőmérséklet 1 °C-kal.  Egyszeri megnyomással 

csökkenti a beállított hőmérséklet 1 °C-kal. A beállítható hőmérsékleti tartomány 16–31 °C.

4 I/O gomb
 Ennek a gombnak a megnyomásával kapcsolhatja be/ki a klímaberendezést.

5 FAN SPEED gomb
 Ennek a gombnak a megnyomásával módosíthatja a ventilátor sebességét a következő sorrendben:  

kis–közepes–nagy–automatikus ( ).

6 SLEEP gomb
 Ennek a gombnak a megnyomásával állíthatja be a SLEEP üzemmódot.

7 SWING gomb
 Ennek a gombnak a megnyomásával módosíthatja a légáramlás függőleges irányát (fel/le).  

Ebben a módban a lamella automatikusan fel és le mozog.

8 MANUAL gomb
 Ennek a gombnak a megnyomásával módosíthatja a légáram függőleges irányát (fel/le), és 

a lamella egy bizonyos fokban megdől. A lamellát fokozatosan a következő helyzetekbe állíthatja:  
.

9 OPERATION MODE gomb
 Ennek a gombnak a megnyomásával választhatja ki az üzemmódot:  (automatikus),  

 COOL (hűtés),  HEAT (fűtés – csak hőszivattyús modelleknél),  FAN (ventilátor),  
 DRY (szárítás).

0 TIMER gomb
 Ld. az “Időzített automatikus bekapcsolás / kikapcsolás mód” c. fejezet.

qa CANCEL gomb
 Ld. az “Időzített automatikus bekapcsolás / kikapcsolás mód” c. fejezet.

qs TURBO gomb
 Ennek a gombnak a megnyomásával kapcsolhatja be a TURBO üzemmódot. Ezen gomb újabb 

megnyomásával a TURBO módot kikapcsolhatja.

qd DISPLAY gomb
 Ennek a gombnak a megnyomása után kialszik a klímaberendezés beltéri egységének 

kijelzője. A gomb újabb megnyomásával a kijelző kigyullad.

qf Elemtartó rekesz 
 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét. A rekeszbe tegyen két AAA/LR03 (2 x 1,5 V) alkáli elemet 

és csukja vissza a fedelet. 

Megjegyzés: 
A megfelelő vezérléshez a távirányító a beltéri egységtől nem lehet 6 m-nél távolabb és a jel 
irányában nem lehet akadály. 
A távirányító rajzán megtalálható minden jel, hogy megkönnyítsük a leírást és a magyarázatot.
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IDŐZÍTETT AUTOMATIKUS BEKAPCSOLÁS / KIKAPCSOLÁS MÓD

Az időzített AUTOMATIKUS BEKAPCSOLÁS / KIKAPCSOLÁS mód beállítása

1.  Az automatikus kikapcsolás mód beállítása
 Előbb győződjön meg róla, hogy a klímaberendezés működésben van. Az automatikus kikapcsolás 

mód beállításának aktiválásához nyomja meg a TIMER gombot. A kijelzőn megjelenik az „1 óra“ 
felirat. A TIMER gomb minden egyes megnyomásával a kikapcsolási időt 1 órával növeli meg 
(maximum 24 órára). A beállított idő megjelenítődik a kijelzőn. Az automatikus kikapcsolásig 
hátralevő idő a kijelzőn minden órában aktualizálódik. A beállított idő elérésekor a klímaberendezés 
kikapcsol. 

Megjegyzés: 
Ha be akarja fejezni az automatikus kikapcsolás mód beállítását, nyomja meg a TIMER gombot 
annyiszor, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „24 óra“ felirat, majd még egyszer a funkció be-
fejezéséhez. 

2. Az automatikus bekapcsolás mód beállítása (késleltetett start)
 Előbb győződjön meg róla, hogy a klímaberendezés ki van kapcsolva. Az automatikus bekapcsolás 

mód beállításának aktiválásához nyomja meg a TIMER gombot. A kijelzőn megjelenik az „1 óra“ 
felirat. A TIMER gomb minden egyes megnyomásával a bekapcsolási időt 1 órával növeli meg 
(maximum 24 órára). A beállított idő megjelenítődik a kijelzőn. Az automatikus bekapcsolásig 
hátralevő idő a kijelzőn minden órában aktualizálódik. A beállított idő elérésekor a klímaberendezés 
bekapcsol.

Megjegyzés: 
Ha be akarja fejezni az automatikus bekapcsolás mód beállítását, nyomja meg a TIMER gombot 
annyiszor, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „24 óra“ felirat, majd még egyszer a funkció 
befejezéséhez. 

Az időzített AUTOMATIKUS BEKAPCSOLÁS / KIKAPCSOLÁS mód kikapcsolása

Az automatikus bekapcsolás / kikapcsolás időzítőjét kétféleképpen lehet kikapcsolni:

1.  Nyomja meg a TIMER gombot annyiszor, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „24 óra“ felirat, majd 
még egyszer az időzítő beállítás funkció befejezéséhez. Az időre vonatkozó adat a kijelzőn kialszik.

2.  Az időzítő beállítását bármikor törölheti a CANCEL gomb megnyomásával. Az időre vonatkozó 
adat a kijelzőn kialszik.

Megjegyzés: 
Áramkiesés esetén az AUTOMATIKUS BEKAPCSOLÁS/KIKAPCSOLÁS módot újra be kell állítania.

Ha beállítja az AUTOMATIKUS BEKAPCSOLÁS / KIKAPCSOLÁS idejét, és módosítani akarja az 
időt, az előző AUTOMATIKUS BEKAPCSOLÁS / KIKAPCSOLÁS beállítást törölni kell és újra el kell 
végezni.

Ha beállítja az AUTOMATIKUS BEKAPCSOLÁS / KIKAPCSOLÁS idejét, majd véletlenül lenyomja 
a TIMER gombot, az időzítő elkezd visszaszámolni a kijelzőn megjelenített idő szerint.
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AZ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA

1.  AUTO (Automatikus) mód 
 Ebben a módban a klímaberendezés automatikusan állítja be a hőmérsékletet úgy, hogy 

a legoptimálisabb szobahőmérsékletet biztosítsa. Az üzembehelyezés után a klímaberendezés 
automatikusan kiválasztja az üzemmódot a szobahőmérséklettől függően. A következő táblázat 
az elindításnál beállított körülményeket tartalmazza.

Szobahőmérséklet 
(SZH)

Klímaberendezés  
hőszivattyú nélkül

Klímaberendezés  
hőszivattyúval

Üzemmód
Kezdeti 

hőmérséklet-
beállítás

Üzemmód
Kezdeti 

hőmérséklet-
beállítás

SZH ≥ 26 °C
COOL (hűtés)

24 °C
COOL (hűtés)

24 °C

26 °C > SZH ≥ 25 °C SZH – 2 °C SZH – 2 °C

25 °C > SZH ≥ 23 °C
DRY (szárítás)

SZH – 2 °C DRY (szárítás) SZH – 2 °C

SZH < 23 °C 21 °C HEAT (fűtés) 26 °C

2.  COOL (hűtés) mód 
 A MANUAL vagy SWING gomb megnyomásával módosíthatja a légáramlás függőleges irányát (fel/

le).
 A FAN SPEED gomb megnyomásával módosíthatja a beltéri egység ventilátorának sebességét.
 A hőmérséklet-beállítás gomb megnyomásával módosíthatja a hőmérséklet beállítását.

3.  DRY (szárítás) üzemmód 
 Ebben a módban a klímaberendezés automatikusan állítja be a szobahőmérsékletet, 

a szobahőmérséklet beállított értéke nem jelenik meg a kijelzőn.
 Nem működnek a hőmérséklet-beállítás és FAN SPEED gombok.
 A MANUAL vagy SWING gomb megnyomásával módosíthatja a légáramlás függőleges irányát (fel/le).

4.  FAN (ventilátor) üzemmód 
 Ebben a módban a kültéri egység nem indul el. Csak a beltéri egység ventilátora működik.
  A MANUAL vagy SWING gomb megnyomásával módosíthatja a légáramlás függőleges irányát (fel/le).
 A FAN SPEED gomb megnyomásával módosíthatja a beltéri egység ventilátorának sebességét. 

5.  HEAT (fűtés) üzemmód  – csak a hőszivattyús klímaberendezéseknél 
 A MANUAL vagy SWING gomb megnyomásával módosíthatja a légáramlás függőleges irányát (fel/le).
 A FAN SPEED gomb megnyomásával módosíthatja a beltéri egység ventilátorának sebességét.
 A hőmérséklet-beállítás gomb megnyomásával módosíthatja a hőmérséklet beállítását.

6.  TURBO funkció 
 Ez a funkció gyorsabb hűtést vagy fűtést tesz lehetővé (csak a hőszivattyús modelleknél). Ha 

a klímaberendezés hűtés vagy fűtés módban van elindítva, ezen funkció aktiválásához nyomja meg 
a TURBO gombot. A távirányító kijelzőn megjelenik a  jel. A ventilátor sebessége automatikusan 
vezérelt. A klímaberendezés nem vezérelhető. Ezen funkció befejezéséhez nyomja meg a TURBO 
gombot még egyszer. A TURBO funkció befejezése után a ventilátor alacsony sebességre áll.

Megjegyzés: 
A TURBO funkció csak hűtés vagy fűtés módban kapcsolható be. 
TURBO módban a klímaberendezés hangosabban működik. 
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7.  SLEEP (alvás) üzemmód

7.1 SLEEP alap üzemmód

 A SLEEP alap üzemmód beállításához nyomja meg egyszer a SLEEP gombot. 

7.1.1 Ha a klímaberendezés hűtés vagy szárítás módban működik, a beltéri egység ventilátora kis 
sebességre van állítva. Egy óra SLEEP módban való működés után a beállított hőmérséklet 
1 °C-kal nő. Újabb egy óra működés után a hőmérséklet újabb 1 °C-kal nő. A klímaberendezés 
üzemben marad az eredetileg beállított hőfoknál 2 °C-kal magasabb hőmérsékleten. 

7.1.2 Ha a klímaberendezés fűtés módban van elindítva (csak hőszivattyús modellek), a beltéri egység 
ventilátora kis sebességre van állítva. Egy óra SLEEP módban való működés után a beállított 
hőmérséklet 2 °C-kal csökken. Újabb egy óra működés után a hőmérséklet újabb 2 °C-kal csökken. 
A klímaberendezés üzemben marad az eredetileg beállított hőfoknál 4 °C-kal alacsonyabb 
hőmérsékleten. 

7.2 SLEEP 1 üzemmód

 A SLEEP 1 mód beállításához nyomja meg kétszer a SLEEP gombot.

7.2.1 Ha a klímaberendezés hűtés vagy szárítás módban működik, és a hőmérséklet 16–23 °C között 
van beállítva, a SLEEP 1 mód első három órájában a beállított hőmérséklet 1 °C-kal nő óránként. 
A klímaberendezés üzemben marad 3 °C-kal magasabb hőmérsékleten, mint az eredetileg 
beállított hőmérséklet. Újabb 8 óra működés után a hőmérséklet 2 °C-kal csökken. Ezen 
a hőmérsékleten a klímaberendezés továbbra is üzemben marad.

7.2.2 Ha a klímaberendezés hűtés vagy szárítás módban működik, és a hőmérséklet 24–27 °C között 
van beállítva, a SLEEP 1 mód első két órájában a beállított hőmérséklet 1 °C-kal nő óránként. 
A klímaberendezés üzemben marad 2 °C-kal magasabb hőmérsékleten, mint az eredetileg 
beállított hőmérséklet. Újabb 8 óra működés után a hőmérséklet 2 °C-kal csökken. Ezen 
a hőmérsékleten a klímaberendezés továbbra is üzemben marad.

7.2.3 Ha a klímaberendezés hűtés vagy szárítás módban működik, és a hőmérséklet 28–31 °C között 
van beállítva, a klímaberendezés üzemben marad a beállított hőmérsékleten.

7.2.4 Ha a klímaberendezés fűtés módban működik (csak hőszivattyús modellek), és a hőmérséklet 
16–18 °C között van beállítva, a klímaberendezés üzemben marad a beállított hőmérsékleten.

7.2.5 Ha a klímaberendezés fűtés módban működik (csak hőszivattyús modellek), és a hőmérséklet 
19–25 °C között van beállítva, a SLEEP 1 mód első két órájában a beállított hőmérséklet 1 °C-kal 
csökken óránként. A klímaberendezés üzemben marad 2 °C-kal alacsonyabb hőmérsékleten, mint 
az eredetileg beállított hőmérséklet. Újabb 8 óra működés után a hőmérséklet 2 °C-kal nő. Ezen 
a hőmérsékleten a klímaberendezés továbbra is üzemben marad.

7.2.6 Ha a klímaberendezés fűtés módban működik (csak hőszivattyús modellek), és a hőmérséklet 26–
31 °C között van beállítva, a SLEEP 1 mód első három órájában a beállított hőmérséklet 1 °C-kal 
csökken óránként. A klímaberendezés üzemben marad 3 °C-kal alacsonyabb hőmérsékleten, mint 
az eredetileg beállított hőmérséklet. Újabb 8 óra működés után a hőmérséklet 2 °C-kal nő. Ezen 
a hőmérsékleten a klímaberendezés továbbra is üzemben marad.
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7.3 SLEEP 2 üzemmód

 A SLEEP 2 mód beállításához nyomja meg háromszor a SLEEP gombot.

7.3.1 Ha a klímaberendezés hűtés vagy szárítás módban működik, és a hőmérséklet 16–23 °C között 
van beállítva, a SLEEP 2 mód első három órájában a beállított hőmérséklet 1 °C-kal nő óránként. 
A klímaberendezés üzemben marad 3 °C-kal magasabb hőmérsékleten, mint az eredetileg 
beállított hőmérséklet. Újabb 7 óra működés után a hőmérséklet 1 °C-kal csökken. Ezen 
a hőmérsékleten a klímaberendezés továbbra is üzemben marad.

7.3.2 Ha a klímaberendezés hűtés vagy szárítás módban működik, és a hőmérséklet 24–27 °C között 
van beállítva, a SLEEP 2 mód első két órájában a beállított hőmérséklet 1 °C-kal nő óránként. 
A klímaberendezés üzemben marad 2 °C-kal magasabb hőmérsékleten, mint az eredetileg 
beállított hőmérséklet. Újabb 7 óra működés után a hőmérséklet 1 °C-kal csökken. Ezen 
a hőmérsékleten a klímaberendezés továbbra is üzemben marad.

7.3.3 Ha a klímaberendezés hűtés vagy szárítás módban működik, és a hőmérséklet 28–31 °C között 
van beállítva, a klímaberendezés üzemben marad a beállított hőmérsékleten.

7.3.4 Ha a klímaberendezés fűtés módban működik (csak hőszivattyús modellek), és a hőmérséklet 
16–18 °C között van beállítva, a klímaberendezés üzemben marad a beállított hőmérsékleten.

7.3.5 Ha a klímaberendezés fűtés módban működik (csak hőszivattyús modellek), és a hőmérséklet 
19–25 °C között van beállítva, a SLEEP 2 mód első két órájában a beállított hőmérséklet 1 °C-kal 
csökken óránként. A klímaberendezés üzemben marad 2 °C-kal alacsonyabb hőmérsékleten, mint 
az eredetileg beállított hőmérséklet. Újabb 7 óra működés után a hőmérséklet 1 °C-kal nő. Ezen 
a hőmérsékleten a klímaberendezés továbbra is üzemben marad.

7.3.6 Ha a klímaberendezés fűtés módban működik (csak hőszivattyús modellek), és a hőmérséklet 26–
31 °C között van beállítva, a SLEEP 2 mód első három órájában a beállított hőmérséklet 1 °C-kal 
csökken óránként. A klímaberendezés üzemben marad 3 °C-kal alacsonyabb hőmérsékleten, mint 
az eredetileg beállított hőmérséklet. Újabb 7 óra működés után a hőmérséklet 1 °C-kal nő. Ezen 
a hőmérsékleten a klímaberendezés továbbra is üzemben marad.

7.4 SLEEP 3 üzemmód

 A SLEEP 3 mód beállításához nyomja meg négyszer a SLEEP gombot.

7.4.1 Ha a klímaberendezés hűtés vagy szárítás módban működik, és a hőmérséklet 16–23 °C között 
van beállítva, a SLEEP 3 mód első három órájában a beállított hőmérséklet 1 °C-kal nő óránként. 
A klímaberendezés üzemben marad 3 °C-kal magasabb hőmérsékleten, mint az eredetileg 
beállított hőmérséklet.

7.4.2 Ha a klímaberendezés hűtés vagy szárítás módban működik, és a hőmérséklet 24–27 °C között 
van beállítva, a SLEEP 3 mód első két órájában a beállított hőmérséklet 1 °C-kal nő óránként. 
A klímaberendezés üzemben marad 2 °C-kal magasabb hőmérsékleten, mint az eredetileg 
beállított hőmérséklet.

7.4.3 Ha a klímaberendezés hűtés vagy szárítás módban működik, és a hőmérséklet 28–31 °C között 
van beállítva, a klímaberendezés üzemben marad a beállított hőmérsékleten.
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7.4.4 Ha a klímaberendezés fűtés módban működik (csak hőszivattyús modellek), és a hőmérséklet 
16–18 °C között van beállítva, a klímaberendezés üzemben marad a beállított hőmérsékleten.

7.4.5 Ha a klímaberendezés fűtés módban működik (csak hőszivattyús modellek), és a hőmérséklet 
19–25 °C között van beállítva, a SLEEP 3 mód első két órájában a beállított hőmérséklet 1 °C-kal 
csökken óránként. A klímaberendezés üzemben marad 2 °C-kal alacsonyabb hőmérsékleten, mint 
az eredetileg beállított hőmérséklet. 

7.4.6 Ha a klímaberendezés fűtés módban működik (csak hőszivattyús modellek), és a hőmérséklet 26–
31 °C között van beállítva, a SLEEP 3 mód első három órájában a beállított hőmérséklet 1 °C-kal 
csökken óránként. A klímaberendezés üzemben marad 3 °C-kal alacsonyabb hőmérsékleten, mint 
az eredetileg beállított hőmérséklet.

Megjegyzés: 
Ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket.

Ha nem működik megfelelően a távirányító, vegye ki az elemeket és rövid idő után tegye vissza. 
Az elemek behelyezésénél ügyeljen a helyes polaritásra, amely az elemtartó rekesz alján van 
jelezve.

A LÉGÁRAM VÍZSZINTES IRÁNYÁT BEÁLLÍTÓ LAMELLA ELFORDÍTÁSA

Ha a klímaberendezés működésben van, a távirányítóval kapcsolja ki. Kézzel hajtsa le a légáram 
függőleges irányát beállító lamellát D1 úgy, hogy felső helyzetben legyen. A légáram vízszintes 
irányát beállító lamella D2 elfordításához fogja meg ujjával a végét és fordítsa el szükség szerint balra 
vagy jobbra. Soha se állítsa a légáram vízszintes irányát beállító lamellát D2, ha a klímaberendezés 
működésben van.

D

1 2

1 A légáram függőleges irányát beállító lamella
2 A légáram vízszintes irányát beállító lamellák



HU-14

H
U Fali osztott típusú klímaberendezés

SAC 1811CH / SAC 2411CH

 02/2015Copyright © 2015, Fast ČR, a.s.

VÉSZMŰKÖDÉS GOMB

Ha kimerül az elem a távirányítóban, vagy hibás a távirányító, használja a vészműködés gombot .

E

1 

1 

1 Vészműködés gomb

Megjegyzés: 
Annak ellenére, hogy a vészüzemeltető kapcsoló elhelyezése típusonként eltérő lehet, a jelölése 
minden típusnál azonos.

Csak hűtéssel rendelkező típus
A gomb minden egyes megnyomására módosul a beállítás a COOL  STOP szekvenciában.

Hőszivattyús típus
A gomb minden egyes megnyomására módosul a beállítás a COOL  HEAT  STOP szekvenciában.

 A következő táblázatban találhatóak a feltételek – beállított hőmérséklet, a ventilátor sebessége és 
a lamellák beállítása vészműködés esetén.
  

Üzemmód 
Beállított 
hőmérséklet

A ventilátor 
sebessége Lamella D1

Hűtés 24 °C Magas Mozog

Fűtés 24 °C Magas Mozog
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TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

 • A tisztítás megkezdése előtt a klímaberendezést kapcsolja le, és kapcsolja le a kismegszakítót is.  

•  A beltéri egység előlapját és szűrőit rendszeresen tisztítsa, legalább kéthetente egyszer. Ügyeljen 
arra, hogy a kültéri egységre ne rakódjanak le ágak, levelek vagy más szennyeződések. A kültéri 
egységet rendszeresen tisztítsa meg mechanikusan, kézi seprűvel.

•  Évente egyszer javasolt a beltéri egység kitisztítása (szűrők és az egység belseje) szakértő cég által. 
A klímaberendezés szakszerű tisztításához lépjen kapcsolatba a céggel, amely a klímaberendezést 
telepítette.

Az előlap és szűrők tisztítása

1. Nyissa ki a beltéri egység előlapját. Vegye ki a szűrőket.
2.  Porszívóval vagy finom kefével távolítsa el a port és szennyeződéseket az előlapról és a szűrőkről. 

Ha a por nem távolítható el egyszerűen, mossa le a szűrőket langyos szappanos vízzel.
3.  Azután öblítse le őket tiszta vízzel és hagyja árnyékban megszáradni. Ne tegye ki közvetlen 

napfénynek.
4.  A szűrőket tegye vissza a helyükre és csukja le az előlapot. A szűrők behelyezése előtt győződjön 

meg róla, hogy jól megszáradtak.
5.   A klímaberendezés burkolatát törölje le enyhén nedves ronggyal, majd törölje szárazra.

F



HU-16

H
U Fali osztott típusú klímaberendezés

SAC 1811CH / SAC 2411CH

 02/2015Copyright © 2015, Fast ČR, a.s.

Mielőtt a klímaberendezést hosszabb időre üzemen kívül helyezi 

1.  A ventilátort állítsa üzembe néhány órára, hogy az egység belseje teljesen megszáradjon. 
2.  Kapcsolja ki a klímaberendezést és kapcsolja le a kismegszakítót is. Tisztítsa ki a szűrőt és a külső 

burkolatot.
3.  Vegye ki az elemeket a távirányítóból.

G

NOITAREPO NAF

Ha a klímaberendezést sokáig nem használta

1.  Tisztítsa ki a szűrőket és tegye vissza őket a helyükre. Tisztítsa meg a beltéri és a kültéri egységet is.
2.  Kapcsolja be a kismegszakítót.
3.  Tegye be az elemeket a távirányítóba.

H

  Megjegyzés:
  A levegő be- és kimenete nem lehet blokkolva/letakarva.
   A tisztításhoz ne használjon benzint, benzént, oldószert, durva tisztítószert, rovarirtót stb., 

mivel azok károsíthatnák a berendezést.
   Az elemeket ne szedje szét és ne dobja tűzbe.  
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HIBAELHÁRÍTÁS 

A következő táblázat tartalmazza a hibaelhárítási útmutatót. Ha a jelentkező problémát nem tudja 
megoldani a következő táblázat segítségével, vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.

Hiba A hiba elemzése

A klímaberendezés nem működik. •   Nem történt áramkiesés?
•  Nem esett ki az áramvédő vagy nem égett ki 

a biztosíték?
•   Nincs a helyiségben akadály vagy berendezés, 

ami zavarná a távirányító jelét?

A távirányító nem működik és a kijelzőn nem 
jelenik meg adat.

•  Ellenőrizze, hogy nem merültek-e le az 
elemek.

•  Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően 
vannak-e behelyezve.

A klímaberendezés nem kapcsol be azonnal 
a távirányító I/O gombjának megnyomása után.

•  Ez a klímaberendezés védelmének egy módja.  
Várni kell kb. 3 percet.

A működés befejezése után a ventilátor nem áll 
le teljesen.

•  A klímaberendezést kapcsolja be újra, majd 
kapcsolja ki.

A hűtő vagy fűtő (csak hőszivattyús modelleknél) 
teljesítmény nem elégséges.

•  A megfelelő hőmérsékletet állította be?
•  Tiszták a szűrők?
•  Nem akadályozza valami a levegő szabad 

áramlását a beltéri és kültéri egységben?
•  Nem használta napközben a SLEEP módot?
•  A ventilátor fordulatszáma nincs a legkisebb 

értékre beállítva?
•  Be vannak csukva az ajtók és az ablakok?

Közvetlenül a HEAT üzemmód beállítása 
után (csak hőszivattyús modelleknél) 
a klímaberendezésből nem kezd meleg levegő 
áramlani.

•  Kérjük, várjon pár percet.

Áramkiesés történt. Az áramszolgáltatás 
visszaállítása után a klimatizáció automatikusan 
az áramkiesés előtt használt üzemmódba áll 
vissza.

•  Ez az ún. automatikus restart.
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Hiba A hiba elemzése

A beltéri egység ventilátora fűtés módban (csak 
hőszivattyús modelleknél) leáll.

•  Ez a művelet max. 10 percig tart. Ha a kültéri 
hőmérséklet alacsony és a páratartalom 
magas, a klímaberendezésen ráfagyás 
keletkezik. A működés automatikusan visszaáll 
10 perc után.

Pattogó hangok hallatszanak. •  Ezt az előlap hőmérséklet-változás miatti 
tágulása és összehúzódása okozza.

Folyó víz hangja hallatszik. •  Ez a táguló hűtőanyag hangja 
a klímaberendezésben.

•  Ez a hőcserélőre csöpögő felgyülemlett víz 
hangja.

•   A hőcserélőre csöpögő olvadó jég hangja.

A beltéri egység sistereg és kattog. •   A kattogást a ventilátor vagy a kompresszor 
kapcsolása okozza.

•  A sistergést a hűtőanyag mozgása okozza 
a klímaberendezésben.

Ha COOL módban a függőleges lamella 
alsó helyzetbe van állítva, az 3 perc után 
automatikusan elkezdhet elfordulni és eredeti 
helyzetbe térhet vissza.

•   Ez a funkció a víz lecsapódását akadályozza 
meg és nem hibáról van szó.

A beltéri egységből 
kellemetlen szag érződik.

•   A klímaberendezés elnyelheti a szagokat 
a falakból, szőnyegekből, bútorokból és aztán 
visszafújhatja a helyiségbe.

A kültéri egységből víz szökik el. •   A hűtés során víz csapódik ki az összekötő 
csöveken.

•   Fűtés vagy kiolvasztás módban (csak 
hőszivattyús modelleknél) szivárog az olvadó 
vagy gőzölgő víz.

•   Fűtés módban (csak hőszivattyús modelleknél) 
víz csöpög a hőcserélőre.

  Figyelmeztetés:  
Ha a következő jelenségek valamelyike jelentkezne, kérjük, kapcsolja ki a megfelelő 
biztosítékot és lépjen kapcsolatba a szakszervizzel.

  •   A tápkábel túlmelegedett vagy sérült.
  •   A klímaberendezésből szokatlan hang hallatszik.
  •   Az áramvédő vagy a biztosíték kikapcsolja a berendezést működés közben.
  •   Működés közben a klímaberendezésből égett szag érződik.
  •   A beltéri egységből folyamatosan víz szivárog.
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MŰSZAKI ADATOK

Mono-split típusú légkondicionáló berendezés Modell jelölés SAC 2411CH

Hűtés funkció IGEN Átlagos fűtési idény IGEN

Fűtés funkció IGEN Melegebb fűtési idény NEM

Hidegebb fűtési idény NEM

Tervezési terhelés Szezonális jóságfok

Tétel Jel Érték Mértékegység Tétel Jel Érték Mértékegység

Hűtés Pdesignc 6,8 kW Hűtés SEER 6,5 –

Fűtés / átla-
gos fűtési 
idény

Pdesignh 4,5 kW Fűtés / átla-
gos fűtési 
idény

SCOP/A 3,9 –

Névleges hűtőteljesítmény
27(19) °C beltéri és Tj kültéri hőmérséklet mellett

Névleges hűtési jóságfok
27(19) °C beltéri és Tj kültéri hőmérséklet mellett

Tétel Jel Érték Mértékegység Tétel Jel Érték Mértékegység

Tj = 35 °C Pdc 6,6 kW Tj = 35 °C EERd 2,9 –

Tj = 30 °C Pdc 5,0 kW Tj = 30 °C EERd 4,7 –

Tj = 25 °C Pdc 3,1 kW Tj = 25 °C EERd 7,6 –

Tj = 20 °C Pdc 1,3 kW Tj = 20 °C EERd 13,0 –

Névleges fűtőteljesítmény / átlagos hőmérsékletű idényben
20 °C beltéri és Tj kültéri hőmérséklet mellett

Névleges fűtőteljesítmény / átlagos hőmérsékletű idényben
20 °C beltéri és Tj kültéri hőmérséklet mellett

Tétel Jel Érték Mértékegység Tétel Jel Érték Mértékegység

Tj = –7 °C Pdh 4,0 kW Tj = –7 °C COPd 2,4 –

Tj = 2 °C Pdh 2,6 kW Tj = 2 °C COPd 3,9 –

Tj = 7 °C Pdh 1,7 kW Tj = 7 °C COPd 5,3 –

Tj = 12 °C Pdh 1,5 kW Tj = 12 °C COPd 6,6 –

Tj = bivalens 
hőmérséklet

Pdh 4,0 kW Tj = bivalens 
hőmérséklet

COPd 2,4 –

Tj = megen-
gedett üzemi 
hőmérséklet

Pdh 4,2 kW Tj = megen-
gedett üzemi 
hőmérséklet

COPd 2,1 –

Bivalens hőmérséklet Megengedett üzemi hőmérséklet

Tétel Jel Érték Mértékegység Tétel Jel Érték Mértékegység

Fűtés/átlagos Tbiv –7 °C Fűtés/átlagos Tol –10 °C

Ciklusteljesítmény Ciklikus jóságfok

Degradációs 
tényező: 
hűtés

Cdc 0 – Degradációs 
tényező: 
fűtés

Cdh 0,25 –

Elektromos bemeneti teljesítmény a főfunkción kívüli 
üzemmódokban

Éves villamosenergia-fogyasztás

Kikapcsolt 
üzemmód

P
OFF

0,001 kW Hűtés Q
CE

369 kWh/év

Készenléti 
üzemmód

P
SB

0,001 kW Fűtés/átlagos Q
HE

1607 kWh/év

Kikapcsolt 
termosztátú 
üzemmód

P
TO

0,061 KW

Forgatty-
úház-fűtési 
üzemmód

P
CK

0 kW
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Teljesítményszabályozás További adatok

Rögzített NEM Tétel Jel Érték Mértékegység

Fokozatosan állítható NEM Hangteljesí-
tményszint 
(beltéri/
kültéri)

L
WA

63/68 dB(A)

Folytonosan állítható IGEN Globális fel-
melegedési 
potenciál

GWP 1975 kg CO
2
  

egyenérték

Előírt légtö-
megáram 
(beltéri/
kültéri)

– 1100/2600 m3/h

További adatok További adatok

Tétel Érték Mértékegység Tétel Érték Mértékegység

Tápellátás 220–240 V IP védettség 
beltéri egység

IP20

Frekvencia 50 Hz IP védettség 
kültéri egység

IP24

Névleges teljesítményfel-
vétel

2,8 kW Védelmi osztály I

Névleges áramfelvétel 
(max.)

15 A Belső védelem 3,15 A / T-típusú biztosító

Hűtőteljesítmény 6,8 kW Üzemi hőmérséklet –7–43 °C

Hűtés teljesítményfelvétele 2,4 kW Környezeti hőmérséklet –15–48 °C

Fűtőteljesítmény 7,2 kW Ajánlott helyiség méret 21–41 m2

Fűtés teljesítményfelvétele 2,5 kW Légkondicionáló egység mérete (szé × ma × mé):

Párátlanítás 3 l/h Beltéri egység 1080x330x220 mm

Hűtőközeg típusa R410A Kültéri egység 910x690x370 mm

Hűtőközeg mennyisége 1850 g Csomagolási méret (szé × ma × mé)

Folyadékszállító cső átmérő 9,52 mm Beltéri egység 1165x405x300 mm

Gázszállító cső átmérő 15,88 mm Kültéri egység 990x770x430 mm

Csövezés max. hossza 15 m Nettó/bruttó súly

Max. szintbeli ftávolság 8 m Beltéri egység 17/20 kg

Kültéri egység 51/56 kg

Kapcsolatfelvételi adatok további információk  
beszerzéséhez:

Fast Hungary Kft.
Dulácska u. 1/a, Törökbálint, HU-2045 
E-mail: info@sencor.hu, www.sencor.hu
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Mono-split típusú légkondicionáló berendezés Modell jelölés SAC 1811CH

Hűtés funkció IGEN Átlagos fűtési idény IGEN

Fűtés funkció IGEN Melegebb fűtési idény NEM

Hidegebb fűtési idény NEM

Tervezési terhelés Szezonális jóságfok

Tétel Jel Érték Mértékegység Tétel Jel Érték Mértékegység

Hűtés Pdesignc 4,8 kW Hűtés SEER 6,0 –

Fűtés / átla-
gos fűtési 
idény

Pdesignh 3,5 kW Fűtés / átla-
gos fűtési 
idény

SCOP/A 3,95 –

Névleges hűtőteljesítmény
27(19) °C beltéri és Tj kültéri hőmérséklet mellett

Névleges hűtési jóságfok
27(19) °C beltéri és Tj kültéri hőmérséklet mellett

Tétel Jel Érték Mértékegység Tétel Jel Érték Mértékegység

Tj = 35 °C Pdc 4,7 kW Tj = 35 °C EERd 2,9 –

Tj = 30 °C Pdc 3,3 kW Tj = 30 °C EERd 4,6 –

Tj = 25 °C Pdc 2,1 kW Tj = 25 °C EERd 6,7 –

Tj = 20 °C Pdc 1,0 kW Tj = 20 °C EERd 10,5 –

Névleges fűtőteljesítmény / átlagos hőmérsékletű idényben
20 °C beltéri és Tj kültéri hőmérséklet mellett

Névleges fűtőteljesítmény / átlagos hőmérsékletű idényben
20 °C beltéri és Tj kültéri hőmérséklet mellett

Tétel Jel Érték Mértékegység Tétel Jel Érték Mértékegység

Tj = –7 °C Pdh 3,2 kW Tj = –7 °C COPd 2,4 –

Tj = 2 °C Pdh 1,9 kW Tj = 2 °C COPd 4,0 –

Tj = 7 °C Pdh 1,3 kW Tj = 7 °C COPd 5,6 –

Tj = 12 °C Pdh 0,8 kW Tj = 12 °C COPd 6,1 –

Tj = bivalens 
hőmérséklet

Pdh 3,2 kW Tj = bivalens 
hőmérséklet

COPd 2,4 –

Tj = megen-
gedett üzemi 
hőmérséklet

Pdh 3,6 kW Tj = megen-
gedett üzemi 
hőmérséklet

COPd 2,0 –

Bivalens hőmérséklet Megengedett üzemi hőmérséklet

Tétel Jel Érték Mértékegység Tétel Jel Érték Mértékegység

Fűtés/átlagos Tbiv –7 °C Fűtés/átlagos Tol –10 °C

Ciklusteljesítmény Ciklikus jóságfok

Degradációs 
tényező: 
hűtés

Cdc 0 – Degradációs 
tényező: 
fűtés

Cdh 0,25 –

Elektromos bemeneti teljesítmény a főfunkción kívüli 
üzemmódokban

Éves villamosenergia-fogyasztás

Kikapcsolt 
üzemmód

P
OFF

0,001 kW Hűtés Q
CE

283 kWh/év

Készenléti 
üzemmód

P
SB

0,001 kW Fűtés/átlagos Q
HE

1207 kWh/év

Kikapcsolt 
termosztátú 
üzemmód

P
TO

0,029 KW

Forgatty-
úház-fűtési 
üzemmód

P
CK

0 kW



HU-22

H
U Fali osztott típusú klímaberendezés

SAC 1811CH / SAC 2411CH

 02/2015Copyright © 2015, Fast ČR, a.s.

Teljesítményszabályozás További adatok

Rögzített NEM Tétel Jel Érték Mértékegység

Fokozatosan állítható NEM Hangteljesí-
tményszint 
(beltéri/
kültéri)

L
WA

55/64 dB(A)

Folytonosan állítható IGEN Globális fel-
melegedési 
potenciál

GWP 1975 kg CO
2
  

egyenérték

Előírt légtö-
megáram 
(beltéri/
kültéri)

– 750/1900 m3/h

További adatok További adatok

Tétel Érték Mértékegység Tétel Érték Mértékegység

Tápellátás 220–240 V IP védettség 
beltéri egység

IP20

Frekvencia 50 Hz IP védettség 
kültéri egység

IP24

Névleges teljesítményfel-
vétel

2,4 kW Védelmi osztály I

Névleges áramfelvétel 
(max.)

11 A Belső védelem 3,15 A / T-típusú biztosító

Hűtőteljesítmény 4,8 kW Üzemi hőmérséklet –7–43 °C

Hűtés teljesítményfelvétele 1,6 kW Környezeti hőmérséklet –15–48 °C

Fűtőteljesítmény 5,2 kW Ajánlott helyiség méret 15–30 m2

Fűtés teljesítményfelvétele 1,73 kW Légkondicionáló egység mérete (szé × ma × mé):

Párátlanítás 2,2 l/h Beltéri egység 860x293x203 mm

Hűtőközeg típusa R410A Kültéri egység 830x530x320 mm

Hűtőközeg mennyisége 1200 g Csomagolási méret (szé × ma × mé)

Folyadékszállító cső átmérő 6,35 mm Beltéri egység 920x360x270 mm

Gázszállító cső átmérő 12,7 mm Kültéri egység 910x620x380 mm

Csövezés max. hossza 10 m Nettó/bruttó súly

Max. szintbeli ftávolság 5 m Beltéri egység 11/13 kg

Kültéri egység 41/44,5 kg

Kapcsolatfelvételi adatok további információk  
beszerzéséhez:

Fast Hungary Kft.
Dulácska u. 1/a, Törökbálint, HU-2045 
E-mail: info@sencor.hu, www.sencor.hu

 Megjegyzés:
 1.  Az SAC 2411CH készülék beltéri/kültéri egységének deklarált zajszintje 63/68 dB(A), ami 

A akusztikai teljesítménynek felel meg az 1 pW akusztikai referenciateljesítményre 
tekintettel.

   Az SAC 1811CH készülék beltéri/kültéri egységének deklarált zajszintje 55/64 dB(A), ami 
A akusztikai teljesítménynek felel meg az 1 pW akusztikai referenciateljesítményre 
tekintettel.

 2.   A termék állandó fejlesztésére tekintettel a gyártó fenntartja a műszaki adatok előzetes 
figyelmeztetés nélküli megváltoztatásának jogát.
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 3. Üzemi hőmérséklet-tartomány:

Maximális hűtés Minimális hűtés Maximális fűtés Minimális fűtés
Bent SzHm/NHm (°C) 32/23 21/15 27/-- 20/--
Kint SzHm/NHm (°C) 43/26 21/15 24/18 –5/–6
 

  4.  A klímaberendezés bekötési rajza (beltéri/kültéri egység) mellékelve van a berendezéshez.
  5.  Ha megsérül a tápkábel, lépjen kapcsolatba a szakszervizzel vagy szakképzett szerelővel, 

különben áramütés veszélye fenyeget.

TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK

1. A beltéri egység elhelyezése
 •  A levegő be- és kimenete nem lehet blokkolva.
 •  Tartsa be a magasságra vonatkozó maximális távolságot a beltéri és kültéri egység között – ld. 

Műszaki paraméterek.
 •  A beltéri egységet szilárd falra szerelje, amely elbírja az egység súlyát és nem fog remegni az 

egység miatt.
 • Az egységre nem eshet közvetlen napfény.
 •  Olyan helyet válasszon, ahol a lecsapódó víz könnyen kiengedhető és a kültéri egység könnyen 

csatlakoztatható.
 •  Ügyeljen arra, hogy a távirányító jelét ne zavarják izzók.
 •  A minimális távolság a klímaberendezés és televízió, rádió vagy más háztartási készülék között 

1 m.

2. A kültéri egység elhelyezése
 •  Válasszon szilárd helyet, ami az egységet elbírja és nem fog remegni az egység miatt.
 •  Válasszon jól szellőző, kevéssé poros, napfénytől és esőtől védett helyet.
 •  Olyan helyet válasszon, ahol a kültéri egység által kibocsátott levegő vagy a berendezés zaja 

nem zavarja a szomszédokat.
 •  A kültéri egység körül nem lehetnek akadályok.
 •  Kerülje az olyan helyeket, ahol gyúlékony gáz szivároghat. 
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A TELEPÍTÉS ÁBRÁZOLÁSA

Beltéri egység

I

min. 105 mm min. 155 mm

m
in

. 2
50

 m
m

 
Megjegyzés: 
A szerelősín tényleges kivitele függ a klímaberendezés 
típusától. 

A telepítés helyének 
megjelölése a beltéri egység 
szerelőlemeze segítségével.

Az összekötő csöveket 
vezetheti hátulról, jobbról, 
alulról vagy a bal oldal hátsó 
részéről.

jobb oldal elülső oldal

alsóhátsó 
bal hátsó oldal

bal 
oldal

 Megjegyzés:
  A kieresztő 

tömlő nem 
lehet túlságosan 
megemelve.

A csövek vékony lemezre 
vagy fémrácsos falra történő 
szerelésénél a fal és a csövek 
közé falemezt kell helyezni, 
vagy a csöveket be kell vonni 
7–8 réteg szigetelőszalaggal.

Az összekötő csöveket 
hőzáró anyaggal kell 
bevonni. 

Puha műanyag hőzáró 
8 mm vastag anyag.

Kültéri egység

J

m
in

. 5
00

 m
m

min. 300 mm

min. 500 mm

min. 500 mm

min. 300 mm
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A BELTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE

A szerelőlemez telepítése

K

Model 2000 3500 W   
(Model 7000 12000 BTU/h) 

44 0 m m 

2 3
 0 m

 m 

44 0 m m 

20 m m 

90 m m  

Model 5100 W   

Model 6000-7000 W 
Model (21000-24000 BTU/h) 

90 m m 

70  m    m 
80 m m 

12 m m 1 2
 m m

(Model 18000 BTU/h)

A kötél rögzítése 
a középső nyílásba 

min. 250 mm a 
mennyezettől

min. 155 mm a 
szomszédos faltól

Nyílás a csövekhez
Nyílás középpontja  
(Ø 65 mm)

Függőón

min. 105 mm a 
szomszédos faltól

Nyílás 
középpontja  
(Ø 65 mm)

 Megjegyzés:
    A nyíllal jelölt nyílásokat jól rögzíteni kell, hogy ne mozduljon el a szerelőlemez.
   Feszítő csavarok használata esetén standard nyílásokat kell kifúrni (11 x 20 vagy 11 x 26), és be 

kell tartani a köztük lévő – min. 450 mm távolságot.
  A szerelőlemezt a fal teherbíró részére kell telepíteni (oszlop és hasonlók). 
  A szerelősín tényleges kivitele függ a klímaberendezés típusától. 
  A használati útmutatóban szereplő ábrák csak tájékoztató jellegűek.

A BELTÉRI EGYSÉG ELEKTROMOS BEKÖTÉSE

L

1

2

3

1 A beltéri egység csatlakozása
2 Csavar
3 Bekötő vezeték 
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A KÜLTÉRI EGYSÉG ELEKTROMOS BEKÖTÉSE

M

1 2

6 kW hűtőteljesítmény alatti típus 

1
2

6 kW hűtőteljesítmény feletti típus 

1 A kültéri egység csatlakozása
2 Bekötő vezeték 

A BELTÉRI ÉS A KÜLTÉRI EGYSÉG ÖSSZEKAPCSOLÁSA

N – 4,8 kW hűtőteljesítményű típus

2 N

2N

32N

3N 2N 2 N 2 4 R1R2

432N

3 4

4 32N

3 4

4

1 1
1 1

1
1

1

2 2
2

2

2
3

33
4

8

0

9

5

6

7
22

3

4

5

6 6 6 6

0

9 9

Csak hűtéssel 
rendelkező típus 

Hőszivattyús típus Hőszivattyús 
típus 

Hőszivattyús 
típus 

VAGY VAGY

1 Barna
2 Kék
3 Sárgás-zöld 
4 A kültéri egység csatlakozója 
5 A beltéri egység csatlakozója

6 Összekötő kábel 
7 Fekete
8 Szürke
9 Dugasz 1 
0 Dugasz 2
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O – 6,8 kW hűtőteljesítményű típus 

2NL N

N

2

L2L1

L 3

NL3L32L 32 4L2
2

L1
L 5

R1
6
R2

2NL 3

NL 2 3 4

2
L N NL

NL3L2
2

L1
L NL 32 4 5

R1
6
R2

N N
L L

7

6 6
6
6

6

5

5

9

9

9

0

1 1
1

1

1

1

1

1

23
2

2
2

3

3

2

22
2

4

8

8
2

1 7

7

7

7

8

qa

3

3 3

1

1

6

qa

6

5

2

4 4

Csak hűtéssel 
rendelkező típus 

Csak hűtéssel 
rendelkező típus  T3

Hőszivattyús  
típus 

Hőszivattyús  
típus T3

Hőszivattyús  
típus

VAGY

1 Barna
2 Kék
3 Sárgás-zöld 
4 A kültéri egység csatlakozója 
5 A beltéri egység csatlakozója 
6 Összekötő kábel 

7 Fekete
8 Szürke
9 Dugasz 1 
0 Dugasz 2
qa Tápfeszültség 

A szöveg és a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva. 
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UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA
VONATKOZÓAN
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

A LEMERÜLT ELEMEK MEGSEMMISÍTÉSE
Az elemek a környezetünkre káros anyagokat tartalmaznak, ezért ne dobja őket a 
többi háztartási hulladék közé. Az elemeket adja le a kijelölt hulladékgyűjtő helyen, 
ahol gondoskodnak azok környezetkímélő újrahasznosításáról. A legközelebbi 
hulladékgyűjtő helyről az önkormányzati hivatalban vagy a készülék vásárlásának a 
helyén kaphat felvilágosítást.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK 
MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy 
elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez 
és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az 
EU országaiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az 
eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít 
megelőzni az élőkörnyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek 
kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnának. További 
részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen 
fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal 
sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban
Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje  
a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje 
a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az 
eladójától.

Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.


