HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Magyar

AVANT
Invereteres klímaberendezés

Légkondícionáló berendezés (SPLIT Típus)
Típus
Általános lakossági használatra

Beltéri egység:
RAS-107, 137, 167 SKV

Kültéri egység:
RAS-107, 137, 167 SAV

BIZTONSÁGI EL"ÍRÁSOK

4

• Ne mozdítsa el, ne szerelje, ne nyissa fel és ne vegye le a fedelet!
Ellenkez esetben veszélyes feszültség! elektromos árammal
érintkezhet. Az ilyen munkákat bízza a szakszervizre.
• A tápforrás kikapcsolásával nem sz!nik meg az áramütés veszélye.
• A készüléket az elektromos berendezésekre vonatkozó helyi
el írások szerint kell üzembe helyezni.
• Egy minden pólust nyitó kapcsolót vagy áramköri kioldót (min. 3
mm érintkez közzel) kell a Þx kábelezésbe iktatni.

VIGYÁZAT!

FIGYELMEZTETÉS

• Ne maradjon hosszabb ideig közvetlenül a kiáramló hideg leveg
útjában!
• A leveg bemenetbe/kimenetbe ne nyújtsa be az ujját vagy más
tárgyat.
• Ha valamilyen rendellenességet észlel (pl. égett szagot), azonnal
állítsa le a klímaberendezést, és válassza le az elektromos
hálózatról, vagy kapcsolja le az áramkör megszakítóját.
• A készüléket nem használhatják csökkent Þzikai, érzékszervi vagy
mentális képesség! vagy megfelel gyakorlattal és ismeretekkel
nem rendelkez személyek (ideértve a gyermekeket is), hacsak
nem felügyeli ket egy biztonságukért felel s személy.
• Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
• Ne mossa a berendezést vízzel! Ez áramütést okozhat.
• Ne használja a légkondicionálót egyéb célokra, például ételek
tartósítására, állattartáshoz stb.
• Ne tegyen semmit a beltéri vagy a kültéri egységre. Ez személyi
sérüléshez vagy a m!szer károsodásához vezethet.
• Ne érjen az alumínium bordázathoz, mert sérülést okozhat.
• Az egység tisztítása el tt kapcsolja ki a f kapcsolót vagy az
áramköri megszakítót.
• Ha a berendezés el reláthatólag hosszabb ideig nem lesz
használva, akkor kapcsolja ki a f kapcsolót vagy az áramköri
megszakítót.
• Hosszú ideig tartó használatot követ en ajánlott a készülék
szakért általi karbantartása.

FIGYELEM

Modellek: RAS-137, 167SKV Series
Hi POWER
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Modellek: RAS-107SKV Series

TIMER





1 Hi POWER (Zöld)
2 FILTER (Narancssárga)
3 PRE. DEF (DE-FROST)
(Narancssárga)
4 TIMER (Sárga)
5 OPERATION (Zöld)
6 RESET gomb

OPERATION
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EGY GOMBNYOMÁS (ONE-TOUCH) FUNKCIÓ

ONE-TOUCH

gombot : A m!velet elindul.

Nyomja meg a

1 OPERATION (Zöld)
2 TIMER/CLEANING (Sárga)
3 RESET gomb

CLEANING
RESET

Infravörös jeladó
Elindítás/leállítás gomb
Üzemmódválasztó gomb (MODE)
H mérséklet gomb (TEMP)
Ventilátorsebesség gomb (FAN)
Terel lap lenget gomb (SWING)
Terel lap-állítás gomb (FIX)
Bekapcsolási id zítés gomb (ON)
Kikapcsolási id zítés gomb (OFF)
Automatikus kikapcsolásid zít gomb (SLEEP)
Beállítás gomb (SET)
Törlés gomb (CLR)
Memória és tárolás gomb (PRESET)
Egy gombnyomás üzemmód (ONE-TOUCH)
Nagy teljesítmény gomb (Hi-POWER)
Takarékos üzemmód gomb (ECO)
Csendes üzemmód gomb (QUIET)
Kényelmi automatikus kikapcsolás gomb
(COMFORT SLEEP)
+ Sz!r helyreállítás gomb (FILTER)
, Óra beállítás gomb (CLOCK)
- Ellen rzés gomb (CHK)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
!
"
#
$
%
&
(
)
~

Nyomja meg a „ONE-TOUCH” gombot egy teljesen automatizált
m!ködéshez, amely az Ön térségére jellemz fogyasztói igények szerint
lett kialakítva. A testre szabott beállítások szabályozzák a h mérsékletet, a
légáramer sséget, a légáramirányt, valamint egyéb paramétereket, hogy egy
alternatív szolgáltatást nyújtsanak Önnek a gomb egyetlen megnyomásával.
Amennyiben más beállításokat szeretne, úgy választhat a Toshiba készüléke
számos egyéb funkciója közül.

BELTÉRI EGYSÉG KIJELZ"

1

A TÁVIRÁNYÍTÓ
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AUTOMATIKUS M#KÖDÉS

A készülék automatikusan választ h!tés, f!tés és ventilátor üzemmód közül,
és vezérli a ventilátorsebességet.
MODE

gombot : Válassza az A beállítást.

1. Nyomja meg a

2

HASZNÁLAT EL"TTI TEEND"K

2. Nyomja meg a

7

gombot : Be lehet állítani a kívánt h mérsékletet.

H#TÉS / F#TÉS / VENTILÁTOR ÜZEMMÓD
MODE

gombot : Válassza a H!tés
1. Nyomja meg a
Ventilátor
üzemmód beállítást.

A

A sz r!k el!készítése
1. Nyissa fel a leveg bemenet rácsát, és vegye ki a leveg sz!r ket.
2. A sz!r k felszerelése. (a részleteket lásd a kiegészít lapon).
Az elemek behelyezése
1. Távolítsa el az elemfedelet.
2. Helyezzen be 2 darab új elemet (AAA típusút),
Þgyelve a (+) és a (–) púlus helyes irányára.
Óra beállítás
1. Nyomja meg a CLOCK • gombot egy ceruza hegyével.

TEMP

C

L

2. Nyomja meg a

TEMP

, F!tés

, vagy

gombot : Be lehet állítani a kívánt h mérsékletet.

H!tés: Min. 17°C, F!tés: Max. 30°C, Ventilátor: Nincs h fokkijelzés
2. Nyomja meg a
id beállításához.
3. Nyomja meg a

és a

ON

SET

OFF

: gombot az

gombot : Eltárolja az

id zítési beállítást.
A távirányító alaphelyzetbe állítása
1. Távolítsa el az elemet.
2. Nyomja meg a

FAN

3. Nyomja meg a
MED
, MED+

.

8

SZÁRÍTÁS MÓD (CSAK H#TÉS)
MODE

FIX

1

Nyomja meg a
gombot :
A terel lapot a kívánt függ leges
állásba állíthatja.

2

Nyomja meg a
gombot : A
leveg fúvás iránya automatikusan
hintázik, a gomb újbóli
megnyomására pedig megáll.

2. Nyomja meg a

9

A vízszintes irányt kézzel kell
beállítani.

gombot : Be lehet állítani a kívánt h mérsékletet.

Hi-POWER ÜZEMMÓD

Hi-POWER

gombot : Az üzemmód ki- és bekapcsolása.

Nyomja meg a

10 TAKARÉKOS ÜZEMMÓD
A környezet automatikus szabályozása energiatakarékos módon (kivéve
SZÁRÍTÁS és CSAK VENTILÁTOR üzemmódban)
ECO

Nyomja meg a
Megjegyzés:
• Ne mozgassa kézzel a terel lapot.
• A m!ködésbe lépés során a légterel lap automatikus mozgásba
kerülhet.

TEMP

.

A gyorsabb h!tés vagy f!tés érdekében a h mérséklet és a légáram
automatikus szabályozása (kivéve SZÁRÍTÁS és CSAK VENTILÁTOR
üzemmódban)

SWING
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gombot : Válassza a Szárítás üzemmódot

1. Nyomja meg a

A LEVEG"FÚVÁS IRÁNYA

3

,

Nedvességmentesítésre a rendszer automatikusan szabályoz egy mérsékelt
h!t teljesítményt.

3. Helyezze be az elemet.

3

gombot : Válassza az AUTO, LOW , LOW+
, vagy
beállítást.

gombot : Az üzemmód ki- és bekapcsolása.

Megjegyzés: A h!tési m!velet során a beállított h mérséklet automatikusan
1 fokot emelkedik óránként 2 órán keresztül (maximum 2 fokos
emelkedés). A f!tési m!velet során a beállított h mérséklet
csökkenni fog.
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11 IDEIGLENES M#VELET

18 KARBANTARTÁS

Ha nem találja a távirányítót, vagy lemerültek benne az elemek
• A RESET gomb megnyomásával a berendezés a távirányító nélkül is
elindítható és leállítható.
• Az üzemmód AUTOMATIKUS m!ködésre van
állítva, a beállított h mérséklet 25°C és a ventilátor
m!ködése automatikus sebességen van.

12 ID"ZÍTÉS MÓD
A be- és kikapcsolás beállítása

A be- és id!zités beállítása

1

Nyomja meg a

2

Nyomja meg a

SET

gombot : Eltárolja az
id zítési beállítást.

Nyomja meg a

SET

gombot : Eltárolja az
id zítési beállítást.

3

Nyomja meg a

CLR

gombot : Törli az
id zítési beállítást.

Nyomja meg a

CLR

gombot : Törli az
id zítési beállítást.

ON

gombot : Állítsa be a
kívánt ON (Be) id zít t.

Nyomja meg a

OFF

gombot : Állítsa be a
kívánt OFF (Ki) id zít t.

A napi id!zít! lehet!vé teszi a felhasználó számára a készülék BE- és KI
kapcsoló id!zít!jének minden napra vonatkozó aktiválását.
A napi id!zít! beállítása
1

2

Nyomja meg a

Nyomja meg a

ON

OFF

gombot : Állítsa be az ON
(bekapcsolási) id zít t.
gombot : Állítsa be az OFF
(kikapcsolási) id zít t.

3

Nyomja meg a

SET

SET

4

Nyomja meg a
( vagy ) jel villog.

gombot.

gombot, ha a

• A napi id zít aktiválásakor mindkét nyíl ( , ) megjelenik.
Megjegyzés:
• Ha a távirányító olyan helyen van, amely akadályozza a megfelel
jelátvitelt, akkor maximum 15 perc késés el fordulhat.
• A klímaberendezés a beállításokat az üzemmód újbóli bekapcsolásáig
megjegyzi.

13 EL"RE BEÁLLÍTOTT M#KÖDÉS
Válassza ki a kívánt üzemmódot a jöv beli használatra. A berendezés
a beállításokat az üzemmód újbóli bekapcsolásáig megjegyzi (kivéve a
légáramlás iránya)
1. Válassza ki a kívánt üzemmódot.
PRESET

gombot 3 másodpercig a
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a
beállítás tárolásához. Megjelenik a P jelzés.
3. Nyomja meg a

PRESET

gombot : Az eltárolt m!ködési mód aktiválódik.

14 AUTOMATIKUS ÚJRAINDÍTÁS FUNKCIÓ
Áramkimaradás után a klímaberendezés automatikus újraindítása (Ehhez a
berendezésnek áram alatt kell lennie.)
Beállítás
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a RESET gombot a beltéri egységen
3 másodpercig, a m!velet beállításához. (3 sípolás hallható, és az
OPERATION (üzemmód) lámpa másodpercenként 5-ször felvillan, 5
másodpercen keresztül)
• Ne használja az id zített BEKAPCSOLÁS és az id zített
KIKAPCSOLÁS funkciókkal.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a RESET gombot a beltéri egységen
3 másodpercig a m!velet törléséhez. (3 sípolás hallható, de az
OPERATION (m!ködés) lámpa nem villog)

Els ként kapcsolja le a hálózati megszakítót.
A sz r! helyreállítása (Csak néhány modell esetén)
Amikor a FILTER (sz!r ) lámpa kigyullad, a sz!r t meg kell tisztítani.
A lámpa kikapcsolásához nyomja meg a RESET gombot a beltéri egységen,
vagy a FILTER gombot a távirányítón.
Beltéri egység és távirányító
• Ha kell, egy nedves ruhával tisztítsa meg a beltéri egységet és a
távirányítót.
• Ne használjon benzint, hígítót, súrolóport vagy vegyszerrel kezelt
törl kend t a tisztításhoz.
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ÖNTISZTÍTÁS FUNKCIÓ (CSAK H#TÉS
ÉS SZÁRÍTÁS ÜZEMMÓDBAN)

A beltéri egységben lecsapódó pára miatti kellemetlen szagok ellen véd
1. Ha a
gombot „H!tés” vagy „Szárítás” üzemmódban egyszer
megnyomják, a ventilátor még 30 percig nem áll le, majd magától
kikapcsol. Ez csökkenti a beltéri egység nedvességét.
gombot 30
2. Az azonnali leállításhoz nyomja meg kétszer a
másodpercen belül.

20 ÜZEMMÓDOK ÉS TELJESÍTMÉNY

Megjegyzés: A 2-6 pont f!t modellre vonatkozik
A légkondicionáló üzemi feltételei
H!mérs.

Kültéri h!mérséklet

Szobah!mérséklet

–15°C ~ 24°C
–10°C ~ 46°C
–10°C ~ 46°C

28°C alatt
21°C ~ 32°C
17°C ~ 32°C

21 HIBAELHÁRÍTÁS (ELLEN"RZ" LISTA)
A berendezés nem m ködik.
• A tápkapcsoló ki van kapcsolva?
• Az áramköri megszakító kioldott,
emiatt nincs áram?
• Áramszünet van?
• Bekapcsolási id zítés van beállítva?

15 CESENDES ÜZEMMÓD
Különlegesen alacsony ventilátorsebesség a csendes m!ködés érdekében
(kivéve a DRY (Szárítás) üzemmódot)
QUIET

Nyomja meg a

gombot : Az üzemmód ki- és bekapcsolása.

Megjegyzés: Bizonyos esetekben a QUIET (csendes) üzemmód nem nyújt
megfelel h!tést vagy f!tést a zajszint alacsonyan tartásának
érdekében.

16 KÉNYELMI AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS
Alvás során az energia-megtakarítás érdekében a légáram automatikus
szabályozása és automatikus kikapcsolás.
COMFORT
SLEEP

Nyomja meg a
gombot : A kikapcsolási id zítéshez négy beállítás
választható – 1, 3, 5 vagy 9 óra.
Megjegyzés: A h!tési m!velet során a beállított h mérséklet automatikusan
emelkedik 1 fokot óránként, 2 órán keresztül (maximum 2
fokos emelkedés). A f!tési m!veletkor a beállított h mérséklet
csökken.

A h tés vagy f tés teljesítménye túl gyenge.
• Eltöm dtek a leveg sz!r k?
• Lehet, hogy nem a kívánt h mérséklet van
beállítva?
• Ajtó vagy ablak nyitva van?
• Nem szabad az áramlás a kültéri egység
leveg bemeneténél vagy -kimeneténél?
• A ventilátorsebesség alacsonyra van állítva?
• Nem ventilátor vagy szárítás (FAN/DRY)
üzemmódban van a berendezés?

22 A TÁVIRÁNYÍTÓN AZ A-B ÁLLÁS KIVÁLASZTÁSA
Két légkondicionáló egymáshoz közel történ felszerelése esetén, az egyes
beltéri egységek egymástól független használata távirányítóval.
A B távirányító beállítása.
1. Nyomja meg a RESET gombot a beltéri egységen, hogy a
légkondicionálót bekapcsolja.
2. Irányítsa a távirányítót a beltéri egység felé.
3. Tartsa lenyomva a CHK • gombot a távirányítón egy ceruza hegyével.
Ekkor “00” jelzés látható a kijelz n.
MODE

4. Nyomja meg a
gombot, a CHK •. gomb lenyomva tartása
közben. A “B” jelzés jelenik meg a kijelz n és a “00” jelzés elt!nik, a
légkondicionáló pedig kikapcsol. A B távirányító beállítása eltárolásra
kerül.
Megjegyzés: 1. Ismételje meg az el z folyamatot az
A távirányító visszaállításához.
2. Az A távirányító állásnak nincs “A”
jelzése.
3. A távirányító gyári alapbeállítása az A
állás.

ES
FR
IT
DE

1. Három perces védelem funkció: Megakadályozza a berendezés
m!ködését 3 percig, ha közvetlenül m!ködés után újraindították vagy
bekapcsolták.
2. El f!tés: F!tés üzemmód el tt 5 percig el melegíti a berendezést.
3. A meleg leveg szabályozása: Ha a szoba h mérséklete elérte a
beállított h mérsékletet, a ventilátor sebessége automatikusan csökken,
és a kültéri egység leáll.
4. Automatikus jégmentesítés: Jégmentesítés üzemmódban a ventilátorok
leállnak.
5. F!tési kapacitás: A rendszer h t nyer ki a küls térb l, és a
helyiségben kibocsátja. Ha a küls h mérséklet túl alacsony, javasolt a
légkondicionáló mellett egy másik f!t berendezés használata is.
6. A hó lerakódásának Þgyelembe vétele: Olyan helyet kell a kültéri egység
számára választani, ahová a szél nem hord a havat, falevelet vagy
egyéb szezonális hulladékot.
7. Kisebb pattogó zörej el fordulhat a berendezés m!ködése során, amely
normális, mivel ezt a m!anyag h tágulása és összehúzódása okozhatja.

M ködés
F!tés
H!tés
Szárítás

EN

PT
PL
CZ
CR
HU
NL
GR
SV
FI
NO
DK
RO
BG
EE
LV
SK
SI

17 M#KÖDTETÉS AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁSSAL
Az automatikus kikapcsolásid zít (OFF) m!ködtetésének megkezdése
SLEEP
Nyomja meg a
gombot : A kikapcsolási id zítéshez négy beállítás
választható – 1, 3, 5 vagy 9 óra.
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