
Kezelési útmutató

MIDEA kazettás és légcsatornás készülékekhez



 
 
 
 
 
JEGYEZZE FEL 
Jegyezze fel ide az egység típus- és sorozatszámát: 
 
Egység típusa:……………………………………………………………………………….. 
       
Sorozatszáma(i):…………………………………………………………………………….. 
 
A sorozatszámokat a berendezések oldalára ragasztott címkén találja. 
 
 
Eladó cég neve, 
címe:……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Vásárlás dátuma:…………………………………………………………………………….
 
Üzembehelyezés dátuma:...........................................................................................
 
 
A karbantartások javasolt gyakorisága:.............................alkalom/év
Javasolt idõpont:       tavasz        nyár       õsz      tél 
 
 
 
OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT 
A használati útmutatóban hasznos tanácsokat talál a készülék használatára és 
karbantartására vonatkozóan. Csak egy kis odafigyelés sok pénzt és fáradtságot 
takaríthat meg Önnek, amíg a légkondicionálót használja. 
 
A leggyakoribb problémák megoldását a „Mielõtt szerelõt hívna” címû fejezetben 

találhatja. E fejezet tanulmányozása révén a legtöbb problémát szerelõ kihívása 
nélkül is megoldhatja. 
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 MIDEA Kazettás

Modell Légszáll. Méret (mm) Feszültség El telj/
Áramfelv. Zajszint H t köz.

Energia-
hatékony-

sági
osztály

H t F t (m3/óra) Szé x Ma x Mé V/50Hz kW/A dB(A)/1m

MCA-12HRN2 3,5 4,4 680
580x254x580
650x30x650

760x590x285
220-240 1,35/6 35/43 R407C C

MCA-18HRN2 5,2 6 860
580x254x580
650x30x650

845x695x335
220-240 2,15/10,5 40/48 R407C E 

MCA-24HRN2 7 8,2 1050 840x240x840
950x40x950 220-240 3/14,5 40 R407C D

MCA-36HRN2 10,55 11,72 1600
840x310x840
950x40x950

940x1245x360
380 4,8/8,1 44/57 R407C F

MCA-48HRN2 14,1 15,53 1750
840x310x840
950x40x950

940x1245x360
380 6/10,1 44/57 R407C F

MIDEA Légcsatornás

Modell Légszáll. Méret (mm) Feszültség El telj/
Áramfelv. Zajszint H t köz.

Energia-
hatékony-

sági
osztály

Hûtés Fûtés (m3/óra) Szé x Ma x Mé V/50Hz kW/A dB(A)/1m

MHA-24HRN2 7,03 8,09 1650 850x380x660 220-240 2,9/15 47/52 R407C G

MHA-36HRN2 10,5 11,7 2400 1200x380x660 380 50/57 R407C E

MHA-48HRN2 14,06 15,53 2900 1200x380x660 380 6,4/10,4 50/57 R407C E

MHA-60HRN2 17,58 19,93 3200 1200x380x660 380 6,6/12 50/57 R407C D

Teljesítmény 
(kW)

Teljesítmény 
(kW)

4,3/21
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FONTOS TUDNIVALÓK

Ne telepítse sajátmaga a készüléket! A készüléket csak arra
képzett szakember telepítheti!

 

Ne használjon háztartási lefolyó-tisztítót a készülékhez, mert az
tönkre teheti a csepptálcát, hőcserélőt, stb.  

FIGYELEM

FIGYELEM!

MEGJEGYZÉS

VESZÉLY!

VESZÉLY!

FIGYELEM!

FIGYELEM!

FIGYELEM!

Ne szervizelje sajátmaga a készüléket! A berendezést csak arra
kiképzett szakember szervizelheti. A burkolatok kinyitása, vagy 
levétele áramütést okozhat. A készülék kikapcsolása nem szün-
teti meg az áramütés veszélyét.

Az áramütés elkerülése érdekében védje a készüléket a fröcs-
csenő, vagy spriccelő víztől, folyadéktól.

Időnként jól szellőztessen ki, ha a készüléket használja (főleg, ha
gáztűzhelyet is üzemeltet a helységben). Ennek elmaradása
esetén oxigén-hiány alakulhat ki.

A tisztítás megkezdése előtt mindig áramtalanítsa a készüléket az
áramütés elkerülése érdekében.
Mindig tartsa be a kezelési utasításban leírtakat.

1

Ne dugja be a kezét (és semmilyen tárgyat) a készülék kifúvó
nyílásába, mert a forgó ventilátor lapátok súlyos sérülést okoz-
hatnak.

Ne használjon folyékony tisztítószereket, és/vagy spray-t a tisztításhoz.
A készüléket enyhén nedves puha ronggyal tisztísa.
Másként áramütés fordulhat elő.

A jó működés feltétele, hogy a készüléket az ezen utasításban
megadott hőmérsékleti és páratartalom viszonyok között üze-
meltesse. Ettől eltérő viszonyok közötti üzemeltetés a készülék
meghibásodását eredményezheti.

FIGYELEM
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JAVASLATOK A GAZDASÁGOS ÜZEMELTETÉSHEZ

Az alábbiak betartása fontos a gazdaságos üzemeltetés érdekében (részletek a vonatkozó
fejezetekben):

Ne irányítsa testfelületre a légáramot
A kívánt hőmérsékletet úgy állítsa be, hogy az kellemes legyen és ne hűtse/fűtse túl a
szobát
Hűtéskor húzza be a függönyt, hogy kizárja a napsugárzás hőjét
A szükségesnél sűrűbben ne nyissa ki az ajtót/ablakot, hogy klimatizált levegő benn maradjon .
Az időzítőt állítsa a megfelelő időpontra
Ne akadályozza a levegő beszívását/kifúvását. Ellenkező esetben csökken a hatékonyság és
a készülék tönkre mehet
Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor vegye ki az elemeket a távirányítóból.
A készülék készenléti állapotban is fogyaszt áramot, ezért áramtalanítsa, hogy energiát taka-
rítson meg. A készülék használata előtt 12 órával helyezze azt áram alá a jó működés érdekében.
A szennyezett szűrő csökkenti a hatékonyságot, ezért legalább kéthetente tisztítsa meg.

AZ ALKATRÉSZEK ELNEVEZÉSE

Display Panel

A klímaberendezés beltéri-, kültéri egységből, csövezetből és távirányítóból áll.

Kazettás típus

MEGJEGYZÉS!

A felsorolás a 7 kW-os készülékre vonatkozik. Az Ön készüléke kinézetben és tudásban ettől eltérő is lehet.
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a)  beltéri egység                                                          b)  kültéri egység
c)  távirányító                                                                d)  szívott levegő
e)  levegő kifúvás                                                          f )  kifúvás 
g)  kifúvó zsalu                                     h)  csövezet
i )  vízcső                                                                       j )  szívó nyílás szűrővel
k)  vízszivattyú                                                               l )  infravörös jelvevő
m) “átmeneti” gomb                                                       n)  üzemelés jelzőlámpa
o) időzítés jelző
p) PRE./DEF.
q) hiba jelző

Elnevezések és funkciók

Elnevezések és funkciók

MEGJEGYZÉS!

Az alábbiak a 7 kw-os készülékre vonatkoznak. Az Ön készüléke kinézetben és tudásban eltérő lehet. 

beltéri egység

szívó nyílás

hőcserélő

kültéri egység

kilépő levegő

csövezet

vezérlő egység

távirányító

kilépő levegő

vízcső

infravörös jelvevő

üzemelés lámpa

időzítés kijelző

temporary gomb

hiba kijelző
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jelző (hőszivattyús modelek), vagy ventilátor jelző (csak hűtős típusok)

PRE./DEF.kijelző (hőszivattyús), Ventilátor kijelző (csak hűtős)

Display Panel

Magas statikus nyomású berendezések
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Légcsatornás és mennyezeti típusok

Az alábbi felsorolás a 7 kW-os készülékre készült. Az Ön készüléke kinézetben és
funkciókban eltérő lehet.

a) beltéri egység b)  kültéri egység
c) távirányító d)  belépő levegő
e) kilépő levegő                                                                f )  kilépő levegő 
g) kifúvó zsalu h)  csövezet
i ) vízcső j )  levegő szűrő
k) infravörös jelvevő

                                       
l ) kézi üzem gomb

m) üzemmód lámpa                                           
jelzõ (hõszivattyús modelek), vagy ventilátor jelzõ (csak hûtõs típusok)o)

p) hiba riasztás

Elnevezések és funkciók

PRE./DEF.

megjegyzés!
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TEMP CLOCK

SPEED

MODE

FAN

TEMP
I

O

oC

TEMP CLOCK

SPEED

MODE

FAN

TEMP

I

O

A TÁVIRÁNYÍTÓ ÉS FUNKCIÓI

Üzemmód választó

Minden megnyomásra
az alábbi sorrendben
léptetődik az üzemmód:
AUTO, HŰTÉS, SZÁRÍ-
TÁS, FŰTÉS (a csak
hűtősnél ez nincs), 
VENTILÁTOR és újra
AUTO

A gomb megnyomásával
indítható, újbóli megnyo-
másával leállítható a
készülék 

Ventilátor sebesség:
Minden megnyomásra
az alábbi szerint lép-
tetődik: AUTO, ALA-
CSONY KÖZEPES 
(nincs minden modellnél)
MAGAS és újra
AUTO

:  a hőmérséklet növelése
 30 fokig
:  a hőmérséklet csökk-
kentése 17 fokig

I/O gomb

Hõmérséklet gombVentilátor gomb

csúsztassa le a fedelet
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AUTO  COOL  DRY  HEAT  FAN

AUTO  LOW  HIGH

TEMP

SPEED

MODE

SET

CLOCK

SWING

CANCEL OFF-TIME 

TIME ADJUST

ON-TIME

I

O
TEMP 

CLOCK

TIMER ON

TIMER OFF

A TÁVIRÁNYÍTÓ ÉS FUNKCIÓI

Auto zsalu gomb

Mivel a készüléknek
nincs legyezés funk-
ciója ez a gomb nem
működik

A gomb megnyomásával
menthető a BE/KI idő-
zítés

Nyugtázás gomb

Óra gomb

Az idő beállítására
szolgál

A LOCK gomb megnyomá-
sára a távirányító lezár és
nem fogad más utasítást,
csak a LOCK gombot.
A véletlen elállítás elkerü-
lésére szolgál.

FAN

Timer gomb

RESET  gombLock gomb

Ezzel állítható be a pontos
idő

növelés
csökkentés

Az időzített BE/KIkapcsolás
törölhető vele

Az aktuális beállítások törlőd-
nek a megnyomásakor és
visszaállnak a kezdeti beállí-
tások. Az órán “0:00” villog,
az üzemmód “AUTO” a venti-
látor “AUTO” és a hőmér-
séklet “24”.

Ca nc el gomb

Idõ beállító gomb

Az ON-TIME gombbal állít-
ható a bekapcsolási idő
Az OFF-TIME gombbal ál-
lítható a kikapcsolási idő
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C

AUTO  COOL  DRY  HEAT  FAN

AUTO  LOW  HIGH

TEMP

SPEED

CLOCK

TIMER ON

TIMER OFF

A távirányító kijelzőjének felépítése

Jelátvitel indikátor
Világít, amikor a távirányító utasítást küld a
készüléknek 

Üzemmód kijelző

ON/OFF kijelző

HŐMÉRSÉKLET kijelző

ÓRA kijelző

IDŐZÍTÉS kijelző

LOCK kijelző

Ventilátor fordulat kijelző

Kijelzi az aktuális üzemmódot (AUTO, HŰTÉS,
SZÁRÍTÁS, FŰTÉS (csak hőszivattyúsnál)
VENTILÁTOR és újra AUTO

A gomb megnyomására megjelenik, ismételt
megnyomásra eltűnik

Kijelzi a beállított hőmérsékletet (17-30 fok)
Csak ventilátor üzemben sötét.

 

Kijelzi az időt (0-24 óra)

Lock módban világít, újbóli megnyomásra
eltűnik

Kijelzi a beállított ventilátor fordulatot.
AUTO, ALACSONY, MAGAS.
AUTO és SZÁRÍTÁS módban
AUTO látható a kijelzőn

   Az ábrán bemutatott jellemzők csak magyarázatul szolgálnak. Üzem közben csak a 
vonatkozó jelek fognak megjelenni a kijelzőn.

Az időzített időpontot jelzi (0-24 óra)

MEGJEGYZÉS!
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AUTO COOL DRY HEAT FAN

AUTO LOW 
HIGH

TEMP

SPEED

CLOCKTIMER ONTIMER OFF

MODE

FAN I

O

SWING

ON-TIME 
OFF-TIME 

TIMER ADJUST

CLOCK
CANCEL

SET

TEMP

oC

TEMP CLOCK

SPEED

MODE

FAN

TEMP

I

O

A TÁVIRÁNYÍTÓ KEZELÉSE

Soha ne használjon lemerült, vagy eltérő típusú
elemet, mert az a távirányító meghibásodását
okozhatja.
Ha több, mint egy hétig nem használja, akkor vegye
ki az elemeket, mert egyébként azok kifolyhatnak
és tönkre tehetik a távirányítót.

Normál használatban az elemek átlagos élettartama
fél év.
Ha nem ad hangjelzést távirányításkor a beltéri egység,
vagy nem jelenik meg a távirányítón a         jel, 
akkor cseréljen elemet!

1. A távirányítónak “látnia” kell a beltéri egységet

    A jeltovábbítást “beep” hang jelzi  
    
2. A hatótávolság kb. max. 8m..
3. Védje a távirányítót a nedvességtől és ütődéstől,

  ill. leeséstől
 

    
4 .Soha ne nyomkodja a távirányító gombjait éles,

   hegyes tárggyal.    
5. Elhelyezés

Ha más elektr. berendezések is reagálnak a távirá-
nyítóra, távolítsa el azokat

A berendezés nem működik, ha függöny, ajtó, vagy
más akadályozza a jeltovábbítást.

 

Ne kerüljön folyadék a távirányítóba. Ne érje közvet-
len napfény, vagy hő a távirányítót. 

A fluoreszkáló fény zavarja a távirányítót  

6. Tartsa a távirányítót a tartójában.
  A tartót rögzítse a falon a mellékelt csavarokkal és
tiplikkel

     
    
7. Elemcsere

A távirányító 2 db alkaline elemmel üzemel (aM4)

(1) Nyissa ki az elemtartó fedelét és vegye ki a
      használt elemeket 
(2) Mielőtt a fedelet visszahelyezi ellenőrizze, hogy
      az óra kijelzőn a “0:00” villog-e

Elemcsere után állítsa be az időt

MEGJEGYZÉS!

csúsztassa
a tartóba

emelje ki a
tartóból

csavar
tartó
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AUTO COOL DRY HEAT FAN

AUTO LOW HIGH

TEMP

SPEED

MODE

FAN

SET

CLOCK CANCEL OFFTIM E-

TIME ADJUST

ON-TIMESWING

I

O
TEMP

CLOCK

TIMER ON

TIMER OFF

1

2

3

Mielőtt üzembe helyezi a berendezést, állítsa be a 
távirányítón az órát a kezelési utasításban leírtak
szerint.
A kijelzőn az idő mindig látható, függetlenül attól, hogy
a készülék be van-e kapcsolva.
AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA
Az elemek behelyezése után a kijelzőn “0:00” villog.

1. Idő beállító gomb   (TIME ADJUST)
    Nyomja meg az idő beállításához
        növelés
        csökkentés
    A gomb minden megnyomására egy perces
    lépésekben nő, vagy csökken az érték.
    Gyorsabb nyomásra gyorsabb a változás.

2. SET gomb
Az OK gomb megnyomására megszűnik a villogás
és az óra üzemelni kezd

3. Az óra újra állítása
Nyomja meg a CLOCK gombot az elemtartóban
és a kijelzőn az idő villogni kezd.
Az óra a fenti 1 és 2 lépésekben állítható be

A statikus elektromosság (és még néhány tényező, pl túlfeszültség) az órát “kinullázhatja”.
Ha így lenne (a 0:00 villog), akkor állítsa be újra az órát.

Az óra pontossága 10 mp-en belül van naponta.

AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA

C

FIGYELEM
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SET

CLOCK CANCEL OFF-TIMER 

TIME ADJUST

ON-TIMER SWING

1 2

1. A LOCK gomb megnyomásakor az aktuális beállí-
    tások rögzítődnek és a távirányító nem fogad semmi
    más utasítást, csak a LOCK gomb megnyomását.
    Ez a funkció a távirányító véletlen elállítása elleni
    védelemre szolgál.
    A gomb ismételt megnyomásával törlődik a zár.

2. A RESET gomb megnyomására minden beállítá-
     si érték törlődik. Az órán “0:00” villog, az üzemmód
     AUTO, a ventilátor AUTO és a hőmérséklet “24”.

LOCK és RESET gomb funkciók

C

::

::

::

AUTO  COOL  DRY  HEAT  FAN

AUTO LOW HIGH

TEMP

SPEED

MODE

FAN

SET

CLOCK

SWING

CANCEL OFF-TIME

TIME ADJUST

ON-TIME

I

O
TEMP

CLOCK

TIMER ON

TIMER OFF

1
2

3

AUTOMATIKUS ÜZEM

A beállított üzemmód tárolódik a memóriában, így a 
készülék újbóli bekapcsolásakor szintén ebben a 
módban indul.

INDÍTÁS
1. Üzemmód gomb   (MODE)
    Válassza:  "AUTO".
2. Hőmérséklet gomb  (TEMP)
    Állítsa be a kívánt hőmérsékletet. Normál esetben

ez 21 - 28 fok.
  

    
3.  gombI/O

Az üzemelés lámpa a készüléken világít.
Az üzemmód a beállított- és a tényleges hőmérsék-
lettől függően hűtés, fűtés (ez csak hőszivattyús
készüléknél) vagy ventilátor lesz.
A ventilátor fordulatszáma automatikus és a
kijelzőn auto felirat látható.

LEÁLLÁS
gomb

A gomb megnyomására az üzemelés lámpa kialszik
és a készülék leáll.

 
 I/O
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AUTO COOL DRY HEAT FAN

AUTO LOW HIGH

TEMP

SPEED

MODE

FAN

SET

CLOCK CANCEL OFF-TIME

TIME ADJUST

ON-TIMESWING

I

O
TEMP

CLOCK

TIMER ON

TIMER OFF

2

1

3

4

INDÍTÁS
1. Üzemmód gomb (MODE)

Válasszon hűtés, fűtés, vagy ventilátor módot
Megjegyzés:A csak hűtős készüléknél nincs fűtés

2. Hőmérséklet gomb (TEMP)
    Állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

o    Hűtésben C
    Fűtésben:
3. Ventilátor fordulat gomb (FAN)

Az üzem jelző lámpa a készüléken világít. A kiválasztott 
módban a ventilátor elindul (kivéve fűtés), de a komp-
resszor csak kb 3 perc késleltetéssel indul

17 - 30
o  17 - 30 C

Válassza valamely fordulatot (AUTO, ALACSONY,
vagy MAGAS) és az a kijelzőn megjelenik.
Fűtésben a ventilátor nem indul azonnal, csak amikor
már biztosított a meleg levegő is.

4.  I/O  gomb

HŰTÉS/FŰTÉS/VENTILÁTOR ÜZEM

LEÁLLÁS:
  I/O  gomb
A gomb ismételt megnyomására a készülék
leáll és az üzemelés lámpa kialszik.

Ventilátor üzemben nincs hőmérséklet szabályozás.
Ezért csak az 1, 3 és 4. lépéseket kell végrehajtani.
Csak hűtős készüléknél ebben az üzemmódban a
“FAN ONLY” lámpa világít.
Leolvasztás (csak hűtős készüléknél nincs)
Ha a kültéri egység lejegesedik fűtés üzemmódban,
a fűtési képesség romlik. Ekkor a leolvasztás automati-
kusan beindul. Ekkor a ventilátor “meleg szabályzás”
üzemben megy és a “PRE-DEF” lámpa világít.
Leolvasztás után visszaáll fűtés üzemre.

Meleg levegő szabályzás (csak hűtős készüléknél nincs)
Fűtés üzemben (AUTO fűtés módban is) a beltéri venti-
látor fordulatszáma automatikusan csökken, vagy meg is
áll, hogy ne történhessen hideg levegő befúvás. 
Ha a beállított hőmérséklet elérése nem lehetséges, az 
alábbiak miatt, a PRE-DEF lámpa kigyullad
1) még csak most indult a fűtés
2) a leolvasztás éppen befejeződött
3) a külső környezeti hőmérséklet nagyon alacsony
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AUTO  COOL  DRY  HEAT  FAN

TEMP
CLOCK

C

AUTO  LOW  HIGHSPEED

MODE

FAN

SET

CLOCK CANCEL OFF-TIME 

TIME ADJUST

ON-TIMESWING

I

O
TEMP 2

1

3

INDÍTÁS
1. Üzemmód gomb (MODE)
    Válasszon: szárítás (DRY)
2. Hőmérséklet gomb (TEMP)
    Állítsa be a kívánt hőmérsékletet. A ventilátor kijelzőn
    AUTO látható és a ventilátor automatikusan max.
    fordulatra áll.
3.  I/O  gomb
    Nyomja meg és a készülék elindul. Az üzemelés
    lámpa kigyullad.
LEÁLLÁS

SZÁRÍTÁS ÜZEMMÓD

  I/O  gomb
A gomb ismételt megnyomására a készülék leáll és az
üzemelés lámpa kialszik.

MEGJEGYZÉS!
1. Szárítás üzem csak 17 fok alatti szoba hőmérséklet
    esetén üzemel
2. Szárítás üzemben nincs lényeges változás a szoba
     hőmérsékletében

AUTO COOL DRY HEAT FAN

AUTO LOW HIGH

TEMP

SPEED

MODE

FAN

SET

CLOCK CANCEL OFF-TIME

TIME ADJUST

ON-TIMESWING

I

O
TEMP

CLOCK

TIMER ON

TIMER OFF

2

1
3

4

1. BE/KI idő gomb
    Nyomja meg az ON-TIME, vagy OFF-TIME gombot.
     A pontos idő villog a kijelzőn, ami azt jelzi, hogy 
     állítható az érték.  

2.Idő állító gomb       (TIME ADJUST)
    A gombbal állítsa be a kívánt értéket
        növelés
        csökkentés
    Minden megnyomásra 10 perces lépésben változik az
    érték. gyorsabb nyomásra gyorsabban.

3. Nyugtázás gomb  (SET)
    A gomb megnyomására kigyullad a beltéri egységen a
   TIMER lámpa és a távirányítón “     ” villog.

TÖRLÉS

VÁLTOZTATÁS

4. Törlés gomb (CANCEL)
    Megnyomására törlődik az időzítés

Hajtsa végre az 1, 2 és 3 lépéseket

IDŐZÍTETT ÜZEM

C
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23:00

6:00

FIGYELEM

Időzített üzemmódban a távirányító a megfelelő időben automatikusan utasítást küld a készü-
léknek, ezért a távirányítót úgy kell elhelyezni, hogy az “lássa” a készüléket.
A távirányító lehetőleg a fali tartójában legyen elhelyezve.

A beállítható időtartam max. 24 óra
A beállított értékek közül azt hajtja végre hamarabb, amelyik hamarabbra van állítva.
Az időzítés nem működik, ha a ki/bekapcsolási idő azonosra van állítva
Ha a távirányító nem “látja” jól a beltéri egységet, akkor 15 perces eltérés előfordulhat

PÉLDA AZ IDŐZÍTÉS BEÁLLÍTÁSÁRA

Nyomja meg az OFF-TIME gombot. Az utolsó
beállítás villog a kijelzőn
A TIME ADJUST gombbal állítsa be “23:00”-ra
a kikapcsolási időt
Nyomja meg a SET gombot, erre abbamarad
a villogás és a beállítás rögzül.

Nyomja meg az ON-TIME gombot. Az utolsó
beállítás villog a kijelzőn.

 

A TIME ADJUST gombbal állítson be “6:00”.t  

Nyomja meg a SET gombot, erre abbamarad
a villogás és a beállítás rögzül.

KIKAPCSOLÁS IDŐZÍTŐ

Példa:

(üzemelés              Stop)
A kiapcsolás időzítés hasznos, ha aludni készül
A készülék automatikusan leáll a beállított időpontban

Kapcsoljon ki a készülék 23:00-kor

BEKAPCSOLÁS IDŐZÍTÉS

Példa:

(Stop      üzemelés)
Akkor hasznos, ha szeretné, hogy elinduljon a készülék
mielőtt Ön felébredne

Induljon a készülék 6:00-kor

KOMBINÁLT IDŐZÍTÉS (mind a be- mind a kikap-
csolás időzített)
kikapcsolás      bekapcsolás
(üzem             Stop      üzem)
Akkor hasznos, ha azt szeretné, hogy a készülék akkor
kapcsoljon ki amikor Ön már elaludt, vagy elment otthonról
és induljon el mielőtt Ön felkel, vagy hazaér.

Stop

kikapcsolás időzítés

üzem 

Stop

Bekapcsolás időzítés

üzem

17



23:00 6:00

8:006:00

Példa:
Kapcsoljon ki 23:00-kor és induljon újra 6:00-kor a készülék

BE időzítés         KI időzítés
(Stop          üzem          Stop)
Ezt a beállítást használhatja arra, hogy kapcsoljon be a készülék
mielőtt Ön felébred és álljon le amikor Ön elmegy otthonról.
Példa:
Induljon a készülék másnap reggel 6:00-kor és álljon le  23:00-kor

Nyomja meg az OFF-TIME gombot. Az utolsó
beállítás villog a kijelzőn.
A TIME ADJUST gombbal állítson be 23:00-át.

Nyomja meg az ON-TIME gombot. Az utolsó 
beállítás villog a kijelzőn.
A TIME ADJUST gombbal állítson be 6:00-át

Nyomja meg a SET gombot. A villogás megszűnik
és a beállítás rögzül.

Nyomja meg az ON-TIME gombot. Az utolsó 
beállítás villog a kijelzőn.
A TIME ADJUST gombbal állítson be 6:00-át.

.
Nyomja meg az OFF-TIME gombot. Az utolsó 
beállítás villog a kijelzőn.
A TIME ADJUST gombbal állítson be 23:00-át.

Nyomja meg a SET gombot. A villogás leáll és 
a beállítás rögzül.

ÁTMENETI ÜZEMELÉS

1. AUTO
Az üzemelés lámpa világít és a készülék AUTO módban üzemel.
A távirányítóval szabályozható a készülék.

2. Kényszer hűtés
Az üzemelés lámpa villog, a berendezés 30perc magas fordulatú
hűtés után AUTO módba kapcsol. A távirányító hatástalan.  

3. KIKAPCSOLT
Az üzemelés lámpa sötét. A készülék kikapcsolt, de a távirányítóval 
vezérelhető.

Ez a funkció akkor hasznos, ha elvész a távirányító, vagy lemerül az elem. Két üzemmód 
lehetséges: AUTO és HŰTÉS. Az üzem a kézi gombbal indítható a beltéri egységen.
A gomb nyomására a módok az alábbi sorrendben változnak: AUTO, HŰTÉS és KIkapcsolt,
majd újra AUTO.

Stop

Bekapcs. időzítés

Kikapcs. időzítés

üzem

Stop

Bekapcs időzítés

Kikapcs. időzítés

Stop

üzem

KÉZI
GOMB
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A LÉGÁRAM IRÁNYÁNAK BEÁLLÍTÁSA

KAZETTÁS TÍPUSOK
A készülék üzemelése közben a légáram iránya változtatható, hogy kellemesebb hőeloszlást
biztosítson a szobában
1. A befúvási irány állítása
    Nyomja meg a SWING gombot, majd a gomb ismételt megnyomásával állítsa meg a zsalut
     a kívánt helyzetben    
2. Automatikus beállítás .
    A swing gomb megnyomására a zsalu legyező mozgásba kezd

Ebben az üzemben a zsalumotor üzemel és mozgatja a zsalukat (egyébként áll). A legyezési szög
minden oldalon 30 fok. A készülék kikapcsolt állapotában (mégha időzített bekapcsolás van programozva is)
a SWING gomb le van tiltva.

A légáram irányának beállítása a befúvó zsalukkal.  

Fűtés
A szoba hatékony fűtése érdekében állítsa
úgy a zsalukat, hogy a levegő lefelé
áramoljon

fel- és le állítás

Légcsatornás és mennyezeti típusok

Hűtés
A szoba hatékony hűtéséhez állítsa úgy
a zsalukat, hogy a légáram lehetőleg
vízszintes legyen
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WARNING

Cleaning the indoor unit and remote controller

!!

!!

ÁTMENETI ÜZEMELÉS

KARBANTARTÁS

TEMPORARY
gomb

Ez a funkció akkor használható, ha elveszett a távi-
rányító, vagy lemerült benne az elem.
Két működési mód lehetséges: AUTO és kényszer
HŰTÉS. Indítása a beltéri egységen lévő kézi gombbal
történik. A gomb megnyomására a mód az alábbiak
szerint változik: AUTO, kényszer hűtés KIkapcsolt
és megint AUTO.

1. AUTO
Az üzemelés lámpa világít és a berendezés AUTO 
módban üzemel. A távirányítóval kapcsolható a
készülék.

2. kényszer HÛTÉS

Az üzemelés lámpa villog és a készülék 30 perc
hűtés után átvált AUTO módba.
A távirányító nem használható.

3. KIKAPCSOLT

Megjegyzés: A kazettás készülék csak példa 

Az üzemelés lámpa sötét. A készülék kikapcsolt.
Távirányítóval szabályozható.

FIGYELEM
Mielőtt a készüléket tisztítani kezdi, előtte áramtalanítson.

Ha úgy tervezi, hogy kb egy hónapig nem használja a készüléket:
(1) Járassa a ventilátort kb fél napig, hogy kiszárítsa a készüléket
(2) Kapcsolja ki és áramtalanítson .
(3) Vegye ki az elemeket a távirányítóból .

A készüléket és a távirányítót száraz, puha ronggyal törölje át
A beltéri egység enyhén nedves ruhával tisztítható, ha erősen szennyezett
A távirányítót tilos nedves ruhával tisztítani
Vegyszereket tilos használni a tisztításhoz, mert azok tönkre teszik a készülék felületét

Ne használjon benzint, súrolóport, csiszoló anyagot, vagy oldószereket, mert azok tönkre-
tehetik a készülék felületét.

FIGYELEM
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Bekapcsolás előtti ellenőrzés

A levegőszűrő tisztítása

Ellenőrizze, hogy a vezetékek nem szakadtak-e
Ellenőrizze, hogy a szűrő meg van-e és tiszta-e (nem minden típusnak van szűrője)
Ellenőrizze, hogy a levegő be/kilépő nyílások szabadok legyenek

Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket.

2. Vegye le a mellső rácsot (a szűrővel együtt), majd nyissa ki a rácsot

3. Vegye ki a szűrőt
4. Porszívóval, vagy vízzel tisztítsa meg a szűrőt. Ha erős a szennyeződés, használjon puha kefét
     a tisztításhoz. Alapos szárítás után helyezze viszza a szűrőt.

A készüléket védi a beáramló portól és piszoktól. Ha eltömődik, akkor romlik a hűtés hatékonysága.
A szűrőt legalább kéthetente (vagy sűrűbben) tisztítani kell.

Ha poros környezetben üzemel a készülék, a tisztítást gyakrabban kell elvégezni
Ha a szennyeződés erősen kötődik a szűrőhöz, akkor cserélni kell a szűrőt

A B

1. Nyissa ki a szívórácsot
    A rögzítő füleket nyomja befelé, majd nyissa le a rácsot

Figyelem: A vezérlőegység vezetékét ki kell húzni mielőtt a diszrácsot leszereli

Kazettás típus

FIGYELEM
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Fig. 1 Fig. 2

Légcsatornás és mennyezeti típusok

Három perces védelem

Áram kimaradás

A készülék azonnali újraindításkor 3 percig még nem indul be védelmi okokból

Az üzem közbeni áramkimaradáskor a készülék teljesen leáll.

Ilyenkor áramtalanítson, majd újból helyezze áram alá a készüléket, majd a távirányítóval
kapcsolja be.

Az áram visszatértekor az üzemelés lámpa villog
A készülék a távirányító BE/KI gombjával kapcsolható be.
Villámlás és rádiótelefon a készülék hibás működését okozhatja

rögzítő

nyitás

2. Vegye le a rácsot
3. Vegye ki a szűrőt
4. Porszívóval, vagy vízzel tisztítsa meg a szűrőt. Ha a szennyeződés túl erős, használjon puha kefét.
    Alapos szárítás után a szűrő visszatehető.

1. Nyissa ki a szívórácsot
    Nyomja befelé a rögzítőket és nyissa le a rácsot
    Húzza lefelé a rácsot
FIGYELEM: A vezérlőegység vezetékét ki kell húzni mielőtt a rácsot leveszi

                          

     A porszívóval a levegő belépő irányból tisztítson (1. ábra)
     Vizes mosáskor a levegő belépő oldal lefelé legyen (2. ábra)

FIGYELEM: A szűrőt ne szárítsa erős napfényben, vagy erős hőhatással
5. Helyezze vissza a szűrőt
6. Helyezze vissza a díszrácsot a szűrővel és kösse vissza a vezérlő vezetéket
    

Megjegyzés: A magas statikus nyomású készüléknek nincs levegő szűrője.

A berendezés üzemelése
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Üzemelési feltételek

Áthelyezés

A megfelelő üzemelés érdekében a készüléket az alábbi körülmények között kell működtetni:

A készülék áthelyezését csak megbízott szerviz végezheti, mivel az speciális szaktudást igényel!

Ettől eltérő viszonyok közötti üzemeltetés esetén a biztonsági védelem működésbe léphet.

Hűtés

okülső hőmérséklet: 21 - 43 C

okülső hőmérséklet: -5 - 24 C

okülső hőmérséklet: 11 - 43 C

oszoba hőmérséklet: 17 - 32 C

oszoba hőmérséklet: 0 - 30 C

oszoba hőmérséklet: 17 - 30 C

FIGYELEM
A szoba levegőjének relatív páratartalma 80% alatti legyen.
Ellenkező esetben a készülék felületén nedvesség
csapódhat ki.

Szárítás

Fűtés
(csak hűtősnél ez nincs)

TELEPÍTÉS

Elhelyezés:

Figyeljen a zajokra és rezgésekre

Vezetékelés

Hűtés üzemben a készülékben kondenzvíz keletkezik, ezért megfelelő elvezetést kell kiépíteni

A készülék kültéri egysége legalább 1 m távol legyen a TV és rádió készüléktől,
hogy ne zavarja azok működését
A nagy teljesítmányű adók és más készülékek erős magas frekvenciájú rádió jelei a készüléket
zavarhatják, amitől az hibásan üzemelhet. A telepítés előtt kérje ki szakember véleményét.

Ne szerelje olyan helyre, ahol robbanó gázok, vagy gyúlékony anyagok vannak
Olajos, sós , szulfidos, stb. levegőjű környezetben a készülék tönkre mehet.

Stabil helyre szerelje a berendezést a zajok és rezgések elkerülése érdekében
A levegő kilépő nyílásnál keletkező zajt a levegő továbbíthatja
Úgy helyezze el a készüléket, hogy a keletkező zaj és kifújt meleg levegő ne zavarja
a szomszédokat.
Ha üzem közben abnormális zajok keletkeznek, hívjon szakembert és azzal javíttassa meg
a berendezést

Az áramütés elkerülése érdekében földelt hálózatot használjon.

Külön konnektorból üzemeltesse a berendezést.
Ne feszítse meg a vezetéket
A hálózatra csatlakozásnál a helyi előírásokat be kell tartani
Mindig használjon biztosítékot, vagy megszakítót (a készülék teljesítményének megfelelőt).
Ha le akarja cserélni a vezetéket, hívjon szakembert és azzal végeztesse el az átalakítást
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HIBÁK ÉS HIBA OKOK

Mielőtt szerelőt hívna kérjük ellenőrizze az alábbiakat:

Kiolvadt a biztosíték, vagy leoldott a megszakító
Lemerült az elem a távirányítóban
Időzítve van a készülék

Furcsa szag jön a berendezésből .

A levegő be/kilépő nyílások eldugultak
Az ajtók/ablakok nyitva vannak
Eltömődött a levegőszűrő
A zsalu nem megfelelő állásban van
Túl alacsony a ventilátor fordulata
Túl magas, vagy alacsony a beállított hőmérséklet

A falakban, bútorokban, szőnyegben stb. rögzült szagokat a légmozgás érezhetőbbé teszi.
A kültéri egységben köd, ill. vízlecsapódás keletkezhet.

Ha a jelző lámpa gyorsan villog (5-ször mp-enként) akkor kapcsolja ki és áramtalanítsa a
 készüléket,majd ismét helyezze üzembe 2-3 perc múlva. Ha nem szűnik meg hívjon szerelőt.

Gyakran kiolvad a biztosíték, vagy leold a megszakító
Idegen anyag, vagy víz került a berendezésbe.
Bármilyen szokatlan dolog fordul elő

Ellenőrzés

Az alábbiak nem hibák:

Nem üzemel

Furcsa szag a szobában

Nem megfelelő a hűtés/fűtés

Ha az alábbiak fordulnak elő, áramtalanítsa a készüléket és hívjon szakembert:

FIGYELEM

HIBÁK és OKOK (távirányító)
 

Mielőtt szerelőt hívna, ellenőrizze:

Nem lehet megváltoztatni a beállításokat

tünet ok magyarázat

A ventilátor fordulata 
nem változtatható

Ellenőrizze a mód ki-
jelzőn, hogy nem AUTO
módban van-e

Ellenőrizze a mód ki-
jelzőn, hogy nem SZÁ-
RÍTÁS módban van-e

Automatikus üzemben a beren-
dezés automatikusan állítja a
ventilátor fordulatot

Szárítás módban a berendezés
automatikusan állítja a ventilátor
fordulatot. A fordulat csak “hűtés”,
“ventilátor” és “fűtés” módban
állítható.
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A jeltovábbítás jelző  "   "  sohasem jelenik meg

A kijelző mindig sötét

tünet

tünet

ok

ok

magyarázat

magyarázat

Nem küld utasítást a BE/KI
gomb nyomására a távi-
rányító

A TEMP. kijelzés nem
jelenik meg

.  

Lehet, hogy az elemek 
lemerültek

Lehet, hogy “ventilátor”
üzemmódban van 

FAN ONL Y

Nincs jeltovábbítás, mert a
készülék áramtalanítva van

Ventilátor üzemben a hő-
mérséklet nem állítható  

A kijelző kialszik
tünet ok magyarázat

A kijelző egy idő után
elsötétül

A bekapcsolás idő-
zítés egy idő után
kialszik

Lehet, hogy időzített kikap-
csolás történt

Lehet időzített bekapcso-
lással elindult a berende-
zés

Leállt a készülék, mert elérte
a beprogramozott időt

Az előre beprogramozott idő-
ben a készülék elindul és a
hozzá tartozó jel eltűnik a
kijelzőről 

Nincs hang a távirányításkor
tünet ok magyarázat

Nincs hang a beltériből
a távirányításkor

Lehet, hogy nem a bel-
téri felé irányul a távirá-
nyító, vagy túl messze
van

A távirányító gombjai
nem működnek

Nyomja meg a RESET
gombot

Irányítsa közvetlenül a bel-
térire a távirányítót és nyom-
ja meg kétszer a BE/KI
gombot
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Kötelező időszakos karbantartás (nem ingyenes!) 
 
 
A klímaberendezések a szakszerű beszerelésen, beüzemelésen túlmenően 
időszakosan karbantartást igényelő készülékek, ezért azok elvégzése 
(elvégeztetése) garanciális feltétel. 
Ahhoz, hogy a berendezés megbízhatóan és energiatakarékosan üzemeljen, 
normál üzemi körülmények között csak hűtős készüléknél évente legalább 
egyszeri (szezon kezdetekor), hőszivattyús berendezéseknél, pedig évente legalább 
kétszeri (tavaszi, őszi) karbantartás javasolt. 
Amennyiben közepesen nehéz, nehéz, esetleg extrém körülmények között üzemel 
a berendezés, akkor sokkal gyakrabban kell elvégezni a karbantartási munkákat. 
A szükséges gyakoriságra vonatkozóan kérjen útmutatást a beszerelő 
szakembertől és azt jegyeztesse be a kezelési utasítás elején lévő, arra a célra 
szolgáló rovatba. 
 
 
Az időszaki karbantartás során elvégzendő műveletek: 

- a készülék mechanikai állapotának (törés, repedés, lazulás, szigetelések, 
vibrációk, rezgések stb.) ellenőrzése szükség szerinti megszüntetése 

- a hőcserélők tisztaságának ellenőrzése, szükség szerinti megtisztítása 
- a hűtőközeg töltet meglétének ellenőrzése, szivárgásvizsgálat (szivárgás 

esetén a szivárgás megszüntetése és a készülék újbóli üzembehelyezése a 
módosított szerviztechnológia szerint) 

- beszívott levegő hőmérséklet mérés 
- befújt levegő hőmérséklet ellenőrzés 
- az áramfelvétel ellenőrzése 
- hűtőközeg nyomás ellenőrzés 
- a készülék üzem közbeni zajszintjének ellenőrzése 
- a biztonsági és szabályzó elemek ellenőrzése, szükség szerinti beállítása 
- teljes üzemi próba (az összes funkció kipróbálása és ellenőrzése) 

 
 
A módosított szerviztechnológiai előírásai szerint az elvégzett vizsgálatot 
dokumentálni kell, ezért a fenti műveletek elvégzéséről készített, a mérési 
eredményeket is rögzítő munkalap egy példányát mindig kérje el a karbantartást 
végző szerelőtől és azt tegye a Jótállási jegyhez. 
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Tisztelt Vásárlónk! 
 
Ezúton is szeretnénk megköszönni és gratulálunk ahhoz, hogy termékünket 
választotta. 
Hogy készüléke hosszú élettartamú legyen és megbízhatóan üzemeljen, kérjük 
olvassa el a kezelési útmutatót, amely információkat és tanácsokat ad Önnek a 
készüléke szakszerű használatához. 
 

- Az általunk forgalmazott berendezésekhez cégünk saját jótállási jegyet 
ad, melyben feltüntettük az összes, általunk a vevő szempontjából 
fontosnak ítélt jótállásra vonatkozó információt ezért kérjük, hogy azt 
olvassa el és a kezelési utasítással együtt tartsa meg azt 

 
- Az általunk forgalmazott Midea készülékekre cégünk 1 év (12 hónap) 

teljeskörű jótállást vállal, amennyiben azt Ön valamely, a 
szervízhálózatunkba tartozó szakszervizzel szerelteti, illetve üzemelteti 
be 

 
- A 94/2003. (VII.2.) Kormány rendelet előírásai értelmében a 

klímaberendezések telepítését, szervizelését és javítását (minden, a 
kalorikus kör megbontásával járó tevékenységet) csak a rendeletben 
meghatározott szakember végezheti el! 

 
- A 3 kg-nál nagyobb hűtőfolyadék-töltettel rendelkező hűtő- és 

klímaberendezések szivárgásmentességét 2004. január 1-jétől a 
tulajdonos évente köteles ellenőriztetni. Az előírt ellenőrzést csak a 
HKVSZ által kiadott külön felhatalmazással rendelkező, szakképzett, 
arcképes igazolással rendelkező szerelő végezheti el. Ha az ellenőrzés 
során szivárgás tapasztalható, azt a tulajdonosnak a berendezés 
karbantartásával, javításával 30 napon belül meg kell szüntetnie. 
Amennyiben a tulajdonos előírt kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a 
felügyelőség 50.000,- forint bírság megfizetésére kötelezi. A 
kötelezettség ismételt megszegése esetén a bírság 100.000,- forint. 

 
- A Planning  Trading Kft. csak azon készülékekre vállalja a 

törvényben meghatározott jótállási és szavatossági kötelezettségét, 
melyet a hálózatába tartozó, általa a termék vonatkozásában kiképzett 
szakszerviz telepített és helyezett üzembe és azokon az előírt időszaki 
karbantartásokat a szakszerviz igazoltan elvégezte. 
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