Kezelési kézikönyv, az RCOOL
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modellszámú légkondicionáló berendezésekhez
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Ez a jelzés a termékeken, csomagoláson és/vagy a hozzá tartozó
dokumentációban azt jelzi, hogy az elhasználódott elektromos,
elektronikus termékeket és elemeket nem szabad az általános háztartási
hulladékba keverni.
Az elhasználódott termékek és elemek megfelelő kezelésének, visszanyerésének és
újrahasznosításának érdekében azokat az erre kijelölt gyűjtő helyekre vigye az Ön
nemzeti előírásai, és az Európai Unió 2002/96/EK és 2006/66/EK direktívái szerint.
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FIGYELMEZTETÉSEK:
Ügyeljen arra, hogy gyermekek felügyelet nélkül ne
használják a berendezést.
Olyan áramforrásról üzemeltesse a berendezést, melyre nem
csatlakozik más háztartási berendezés.
Takarítás és karbantartás előtt áramtalanítsa a berendezést.
Ha az elektromos vezeték megsérült vagy túlmelegedést
tapasztal, áramtalanítsa a berendezést és értesítsen
szakembert a problémáról.
A berendezés nagyfeszültség alatt üzemel, ügyeljen arra,
hogy ne kerüljön víz a berendezésbe, áramütést okozhat.
A szűrők eltávolítása után ne nyúljon a lamellákhoz, élesek és
sérülést okozhatnak.
A szűrőket tisztítás után ne tegye ki nagy hőhatásnak (pl.
hajszárító vagy radiátor) mert azok eldeformálódhatnak.
A rendszeres karbantartást a szükséges képesítéssel
rendelkező személy végezze, a balesetek és sérülések
elkerülése érdekében.
Meghibásodás esetén ne próbálja megjavítani a berendezést,
értesítsen szakembert.
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Ügyeljen arra, hogy semmilyen tárgy ne kerülhessen a
berendezés beszívó vagy kifújó nyílásaiba, az sérülést vagy
meghibásodást okozhat.
Ügyeljen arra, hogy a berendezés beszívó és kifújó nyílása
szabadon maradjon, ellenkező esetben a berendezés
meghibásodhat.
A távirányítót óvja a nedvességtől és közvetlen napfénytől.
Ne álljon vagy tegyen nehéz tárgyat a kültéri egységre.
Ha az alábbi jelenségek valamelyikét tapasztalja, azonnal
áramtalanítsa a berendezést és értesítsen szakembert:
-

Szokatlan hangot ad ki a berendezés üzemelés közben
A biztosítékot gyakran kioldja
Túlhevült elektromos vezeték, vagy dugvilla.
Szokatlan szagot vagy füstöt érez a berendezés
működése közben
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A BERENDEZÉS RÉSZEI:
BELTÉRI EGYSÉG

Előlap
Szűrők
Légterelő
Szigetelés
Klíma csövek
Vízelvezető cső
Távirányító

KÜLTÉRI EGYSÉG
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A TÁVIRÁNYÍTÓ:
ON/OFF gomb
MODE gomb
+/- gomb
FAN gomb
gomb
gomb
Health/Save gomb
X-FAN gomb
TEMP gomb
TIMER gomb
TURBO gomb
SLEEP gomb
LIGHT gomb

Az elemek cseréje:
A nyíl irányában húzza le az elemek fedelét.
Tegyen be 2 db új AAA 1,5V-os elemet.
Helyezze vissza a fedelet.
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1, ON/OFF gomb
Megnyomásával a berendezés be és kikapcsolható.
2, MODE gomb
Megnyomásával a különböző üzemmódok közül választhat az alábbiak
szerint:
automata
hűtés
párátlanítás
ventiátor
fűtés
3, +/- gomb
A „+” és „-” gombokkal a kívánt hőmérsékletet állíthatja be. Hosszan
nyomva tartva gyors léptetés lehetséges.
4, FAN gomb
Megnyomásával a ventilátor sebességét állíthatja a következők szerint:
5,

gomb

Az állandó legyező mód alapértelmezett a távirányítón. A ki- és
bekapcsolásához használja a gombot.
A berendezés kikapcsolt állapotában lehet váltani a „szimpla legyező”
mód, illetve az „állandó legyező” mód között: nyomja meg a „+” és a
gombot egyszerre.
Az „állandó legyező” módban az alábbi befújási szögek között választhat:
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6,

gomb

Vízszintes légterelés. Ennél a modellnél nem elérhető.
A vízszintes lamellák manuálisan állíthatók.
7, Health/Save gomb
A Health gomb megnyomásával bekapcsolható a Health és az Air
funkció. Ha a Health funkció be van kapcsolva a berendezésben lévő
plazmaszűrő üzemel. Az Air/Health funkció bizonyos modelleknél nem
elérhető.
8, X-FAN gomb
Megnyomásával be és kikapcsolhatja az X-FAN funkciót. Bekapcsolt
állapotban a hűtés vagy párátlanítás leállítása után a ventilátor pár
percig tovább üzemel, leszárítja a beltéri egység lamelláit. Ez
megakadályozza a baktériumok megtelepedését. Ha a MODE és X-FAN
gombokat egyszerre megnyomja a berendezés kikapcsolt állapotában
beindul, vagy leáll a kényszerített leolvasztás. Ez a funkció bizonyos
modelleknél nem elérhető.
9, TEMP gomb
A beállított hőmérséklet (

) a szobahőmérséklet (

) és a kültéri

hőmérséklet ( ) kijelzése között választhatunk. (A külső hőmérséklet
nem minden modellnél érhető el.)
10, TIMER gomb
Kikapcsolt állapotban ezzel tudja időzíteni a bekapcsolást, bekapcsolt
állapotban pedig a kikapcsolást. Nyomja meg ezt a gombot egyszer, és
megjelenik az időzítő. Ekkor a „+” és a „-” gomb segítségével tudja
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beállítani a kívánt időt. (Ha folyamatosan nyomja, az idő gyorsabban
változik.) A beállítási tartomány 0.5 és 24 óra között lehetséges.
Ezután nyomja meg még egyszer a gombot és azzal elmenti a beállítást.
A távirányító azonnal küldi a jelet a berendezésnek és a villogás
megszűnik.
11, TURBO gomb
Ezzel a gombbal tudja a berendezést gyorshűtésre, vagy gyorsfűtésre
kapcsolni. A ventilátor a legnagyobb sebességre vált.
12, SLEEP gomb
Megnyomásával be, illetve kikapcsolhatja az éjszakai üzemmódot. A
berendezés kikapcsolásakor törlődik a beállítás.
13, LIGHT gomb
Nyomja meg a kijelző világítás be- és kikapcsolásához. Bekapcsolt
állapotát a
ikon jelzi.
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ÜZEMELTETÉS:
Használat előtti teendők:
1., Győződjön meg róla, hogy ne legyen semmi a beltéri, vagy a kültéri
egység előtt, ami akadályozza a levegő szabad áramlását.
2., Ellenőrizze a megfelelő hálózati csatlakozást.
3., Szükség esetén tisztítsa meg a szűrőket.
4., Szükség esetén cseréljen elemet a távirányítóban.

Használat:
1., Miután áram alá helyezték a berendezést a távirányítón nyomja meg
az „ON/OFF” gombot, hogy bekapcsolja a berendezést.
2., A „MODE” gombbal válassza ki a kívánt üzemmódot:
AUTO: A berendezés az érzékelt hőmérsékletek alapján választ
üzemmódot és hőmérsékletet. A hőmérséklet nem állítható.
COOL: A berendezés „hűtés” üzemmódban indul.
DRY: A berendezés „párátlanító” üzemmódban indul.
FAN: A berendezés „ventilátor” üzemmódban indul.
HEAT: A berendezés „fűtés” üzemmódban indul.
3., A „+” és „-” gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
A hőmérséklet 16 °C és 30 °C között állítható.
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4., A „FAN” gomb megnyomásával válassza ki a kívánt ventilátor
sebességet. AUTO, alacsony, közepes és magas ventilátor sebesség közül
választhat.
5., A „

” gomb megnyomásával állítsa be a légterelő lamellát.

További lehetőségek:
LOCK: Billentyűzár
Ha hosszan nyomja a „+” és a „-” gombokat, a távirányító billentyűzete
lezár, a kijelzőn a
ikon látható. Feloldáshoz ismételje meg a
parancsot.
SLEEP: Éjszakai üzemmód
A gomb megnyomásával bekapcsolható, újbóli megnyomásával
kikapcsolható az éjszakai üzemmód. A bekapcsolt állapotot
ikon jelzi.
AUTO és FAN módban nem aktív.
Hűtés, szárítás mód: 1 óra elteltével a beállított hőmérséklet emelkedik
1°C-kal, 2 óra elteltével pedig 2°C-kal és ezután már ez az érték marad.
Fűtés mód: 1 óra elteltével a beállított hőmérséklet csökken 1°C-kal, 2
óra elteltével pedig 2°C-kal és ezután már ez az érték marad.
Váltás °C és °F között
Kikapcsolt állapotban együtt nyomja meg a „MODE” és a „-” gombot a
mértékegységek közötti váltáshoz.
Hideg levegő elleni védelem
Fűtés üzemmódban a beltéri ventilátor csak akkor indul, ha már kellően
felmelegedett, hogy ne fújjon hideg levegőt.
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Kompresszor védelem
Leállás után a következő újraindítás minimum 3 perc után lehetséges.
Leolvasztás
Fűtés üzemmódban a kültéri hőmérséklet és páratartalomtól függően a
kültéri egység hőcserélőjén a pára lecsapódik, így jég képződhet, ami
rontja a fűtési teljesítményt. Ezért a berendezés bizonyos időközönként
automatikusan leolvasztást végez. Ez idő alatt a beltéri egység H1 kódot
jelez. A leolvasztás után a berendezés a beállított üzem szerint működik
tovább.
Vész üzemeltetés
Amennyiben a távirányító elveszik vagy megsérül, használja a kiegészítő
(aux.) gombot a készülék be és kikapcsolásához. Ha a készüléket így
kapcsolja be, az automatikus üzemmódban fog működni.

Figyelem: Használjon szigetelt eszközt a gomb megnyomásához!

Használat utáni teendők:
1., Tisztítsa meg a szűrőket!
Tisztítás előtt áramtalanítsa a berendezést!
Ne nyúljon a lamellákhoz, mert azok sérülést okozhatnak.
A szűrők tisztításához nyissa fel az előlapot, majd lefelé húzva vegye ki a
szűrőket.
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Tisztítsa meg a szűrőket porszívóval vagy langyos vízzel.

A tiszta megszárított szűrőket helyezze vissza a helyükre és csukja le az
előlapot.

2., Ha hosszabb ideig nem használja, áramtalanítsa a berendezést.
3., Szükség esetén langyos vízzel tisztítsa meg a kültéri és a beltéri
egység külső burkolatát.
4., A meghatározott
szakemberrel.

időnként
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végeztesse

el

a

karbantartást

HIBAKERESÉS (HIBAKÓDOK)
Ha a légkondicionáló nem működik helyesen, a beltéri egység
hőmérséklet-kijelzőjén az alábbi hibakódok egyike jelenik meg.

A fotón látható kijelző csak
illusztráció, az Ön készülékén
máshogy is elhelyezkedhet a
kijelző.

Hiba kód
Beltéri egység
kijelző

Az itt felsorolt hibakódok csak egy része a teljes hibakódoknak. Más
hibakód esetén forduljon az üzembe helyezőhöz vagy szervizhez.

Hibakód

Teendő

A fűtés jelző bekapcsol 10mp-re, majd
kikapcsol 0,5mp-re.
C5: A bekötőkábel csatlakozási hibája

Leolvasztási funkció. Nem
hibajelenség.
Ellenőrizze a csatlakozást. Ha
panelcsere szükséges, akkor azt a
szerviz végezheti.
Ellenőrizze a beltéri egység
hőmérséklet-szonda csatlakozását.
Ellenőrizze az elpárologtató
hőmérséklet-érzékelő csatlakozását.
Ellenőrizze a beltéri egység ventilátor
csatlakozását. Az esetleges ventilátorcserét bízza szakemberre.
A hiba kivizsgálását és megoldását
bízza szakemberre!
A hiba kivizsgálását és megoldását
bízza szakemberre!
A hiba kivizsgálását és megoldását
bízza szakemberre!
Normális jelenség. A kijelző fűtés
üzemmódban villog 0,5 mp.-et és
világít 10 mp.-et.

F1: A beltéri hőmérséklet-érzékelő
hibája.
F2: Az elpárologtató hőmérsékletérzékelő hibája.
H6: A beltéri ventilátor blokkolt.

E5
E8
U8
Leolvasztási- vagy olaj-visszaforgatási
mód

Megjegyzés: Ha bármely más hibakód jelentkezik, forduljon
szakemberhez!
13

Figyelmeztetés!
■ Ha az alábbi hibajelenségek bármelyike előfordul, azonnal kapcsolja ki
és húzza ki a készüléket, valamint forduljon szakemberhez.
● A bekötő vezeték melegszik vagy megsérült.
● Működés közben rendellenes zaj hallatszik a készülékből.
● A kismegszakító gyakran leold.
● Füstszag érezhető a készülékből.
● A beltéri egység csöpög/folyik.
■ Ha a légkondicionáló nem megfelelő körülmények között lett
felszerelve és működtetve, az áramütést vagy tűzveszélyt okozhat.
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FIGYELEM!
Vásárláskor, ill. telepítéskor kérjük vegye figyelembe a 14/2015. (II.
10.) 22. §, a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az
ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben, a tanúsítással
kapcsolatban leírtakat, többek között az alábbiakat:
Minden F-ÜHG-val előtöltött vagy azzal üzemelő termék
vásárlásakor, telepítésekor, vagy üzembehelyezésekor olyan eredeti,
cégjegyzésszerűen kiállított tanúsítványt kell kiállítani, amely
hitelesen igazolja, hogy a tanúsítványt kiállító képesített vállalkozás
vállal felelősséget a berendezések telepítésére. A tanúsítványt a
végfelhasználó is köteles aláírásával ellátni.
A tanúsítványt F-GÁZ ügyfélazonosítójának feltüntetésével a
telepítést végző vállalkozás készíti el, amely annak kiállításával
egyidejűleg az adatbázisban legalább a következő adatokat köteles
regisztrálni az alkalmazásra nézve:
a) a telepítés helyszíne (helységnév és irányítószám, a főváros
esetében a kerület megjelölésével),
b) a tanúsítványt kiállító képesített vállalkozás megnevezése és
székhelye.
c) az értékesített termék vagy berendezés megnevezését,
típusszámát, azonosítóját, a berendezésben megtalálható F-ÜHG
típusát, tömegét kg-ban és széndioxid egyenértékben kifejezve,
valamint fajtáját, ipari megnevezését, annak hiányában kémiai nevét.
A telepítést követően a tanúsítványt kiállító képesített vállalkozás
köteles az F-GÁZ ügyfélazonosító alatt található adatlapon tanúsítani,
hogy a telepítés az adatlapon rögzített termékre nézve a telepítés
helyén megtörtént.
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Köszönjük, hogy RCOOL terméket választott!
www.rcool.hu
A gyártó fenntartja a konstrukció és a felszereltség megváltoztatásának jogát.
A leírásban szereplő ábrák tájékoztató jellegűek, a konkrét kialakítás ezektől eltérő lehet.

