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Ez a rész a felhasználó biztonságának védelmével és a különböző károk megelőzésével foglalkozik. Olvassa el alaposan a 
készülék megfelelő használatának érdekében. 

VIGYÁZAT Veszélyes vagy nem biztonságos tevékenységek, amelyek súlyos személyi sérülést vagy halált 
okozhatnak.

FIGYELEM Veszélyes vagy nem biztonságos tevékenységek, amelyek enyhe személyi sérülést vagy kárt 
okozhatnak.

Kövesse pontosan az utasításokat! Húzza ki a csatlakozódugót a fali 
aljzatból.

NE próbálja meg. NE szerelje szét.

Győződjön meg arról, hogy a berendezés földelve van áramütés ellen.

TELEPÍTÉS VIGYÁZAT

A készüléket képzett szakember vagy hivatalos szakszerviz telepítse.
	 Ellenkező	esetben	áramütés,	tűz,	robbanás,	termékmeghibásodás	vagy	sérülés	veszélye	áll	fenn.

Ne helyezze a készüléket hűtőegység vagy gyúlékony anyag közelébe. Ne helyezze a készüléket nyirkos, olajos vagy 
poros helyre, illetve ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy víznek (esőcseppeknek). Ne telepítse a készüléket olyan 
helyre, ahol gáz szivároghat.
	 Ellenkező	esetben	áramütés	vagy	tűz	veszélye	áll	fenn.

TELEPÍTÉS FIGYELEM

A készüléket olyan stabil és sík felületre telepítse, amely elbírja annak súlyát.
	 Ha	a	felület	nem	bírja	el	a	súlyt,	akkor	a	készülék	leeshet	és	kárt	okozhat.

Biztonsági előírások
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HASZNÁLAT VIGYÁZAT

Ha a készülék furcsa zajt ad ki, vagy Ön égő szagot és füstöt érzékel, akkor húzza ki azonnal a tápcsatlakozót, és vegye fel 
a kapcsolatot a legközelebbi szakszervizzel.
	 Ellenkező	esetben	áramütés	vagy	tűz	veszélye	áll	fenn.

Ne próbálja meg egyedül megjavítani, szétszedni vagy bármilyen módon átalakítani a készüléket.
	 Ellenkező	esetben	áramütés,	tűz,	termékmeghibásodás	vagy	sérülés	veszélye	áll	fenn.

HASZNÁLAT FIGYELEM

Ne hagyja, hogy folyadék szivárogjon a készülékbe.
	 Ellenkező	esetben	tűz	vagy	áramütés	veszélye	áll	fenn.

Ne működtesse a készüléket nedves kézzel.
	 Ellenkező	esetben	áramütés	veszélye	áll	fenn.
Ne fújjon a készülék felületére gyúlékony anyagot, például rovarölőszert.
	 Amellett,	hogy	ez	veszélyes	a	felhasználóra,	áramütést,	tüzet	vagy	termékmeghibásodást	is	okozhat.
Ne tegye ki nagy erőhatásnak a távvezérlőt, és ne szerelje azt szét.
Ne használja a készüléket egyéb célokra.
	 Jelen	készülék	kizárólag	klímaberendezésként	használható.
Ne nyomja meg a gombokat éles tárggyal.
	 Ellenkező	esetben	áramütés	vagy	a	részegységek	meghibásodásának	veszélye	áll	fenn.
Ne tisztítsa a készüléket úgy, hogy közvetlenül vizet fúj annak felületére. Ne tisztítsa a készüléket benzollal, oldószerrel, 
alkohollal vagy acetonnal.
	 Ellenkező	esetben	elszíneződés,	deformáció,	sérülés,	áramütés	vagy	tűz	veszélye	áll	fenn.

Kiegészítők

Elem Vezeték nélküli 
távirányító 

Mennyiség 1

Ábra

Távirányító 
elemei 

M4XL16 
csavarok

Távirányító 
rögzítője 

Telepítési 
kézikönyv 

2 2 1 1

Ellenőrzés használat előtt

1. Jelölje be ceruzával azt a helyet, ahová telepíti a távirányító rögzítőjét. 

2. Fúrja ki a megjelölt lyukakat (2EA) a csavaroknak a falban.  

3. Rögzítse a terméket a falra a csavarok segítségével.

Válasszon egy olyan telepítési helyet a távirányító rögzítőjének, amely megfelel az alábbi feltételeknek.
• Nem éri interferencia a távirányítót.
• A termék nincsen közvetlen napfénynek vagy hőforrásnak kitéve.
• A termék legalább 1 méter távolságra van a televíziótól vagy a hifi berendezéstől.

MEGJEGYZÉS
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Power (Főkapcsoló)  
Be- és kikapcsolja a klímaberendezést.

S-Plasma ion
Be- és kikapcsolja az S-Plasma ion 

funkciót.

Turbó 
Gyorsan és hatékonyan hűti vagy fűti a 

helyiséget.

Hőmérs. +-
Csökkenti/növeli a hőmérsékletet 1˚C 

fokkal.

Bekapcsolási időzítés
Beállítja a bekapcsolási időzítést.

Hangjelzés kikapcsolása 
Kikapcsolja a hangjelzést a gombok 

lenyomásakor.

Helyiség 
Egyetlen vagy az összes beltéri egység 

vezérlése.

2ndF
Aktiválja az adott funkciót az egyes 

gombok alatt.

Légáramlás 
A légterelő zsaluk mozgatásának bekapcsolása/

kikapcsolása (bal és jobb irányban).

Mód
Aktiválja az 5 üzemmód valamelyikét.

Szűrő visszaállítása
Kikapcsolja a szűrő kijelzőjét.

Zsalu 
Egyetlen vagy az összes zsalu 
vezérlése.

Ventilátor  

Beállítja, hogy mennyi levegő áramoljon 
át a klímaberendezésen a 4 különböző 
sebességbeállítással (Automatikus/
Alacsony/Közepes/Magas).

Légáramlás 
A légterelő zsaluk felfelé és lefelé történő 
mozgatásának bekapcsolása/kikapcsolása.  
(A "Duct" típusú modellekre nem vonatkozik.)

Beállítás/Mégse 
Beállítja vagy kikapcsolja a be- 
és kikapcsolási időzítést, illetve a 

 módot.

 
Beállítja a  módot.

Néma
Csökkenti a beltéri egység működése 
során keletkező zajokat.

Kikapcsolási időzítés 
Beállítja a kikapcsolási időzítést.

A távirányító kijelzője

A távirányító gombjai

• Fordítsa a távirányítót a beltéri egység érzékelője felé.
•  Ha megfelelően nyomja le a távirányító gombjait, akkor a beltéri egység hangjelzést ad ki, és az adatátviteli jelzés ( ) 

megjelenik a távirányító kijelzőjén.

A távirányító használata

• A 2ndF gomb funkciója
  Ha lenyomja a 2ndF gombot, akkor a készülék módosítja az adott gomb funkcióját az alábbiak szerint.

Beep off (Hangjelzés kikapcsolása)  Room (Helyiség), Filter reset (Szűrő visszaállítása)  Blade (Zsalu)
Ha módosította az adott gomb funkcióját a 2ndF gombbal, akkor nyomja meg ismét a 2ndF gombot az adott gomb 
előző funkciójának visszaállításához.

• A klímaberendezés által nem támogatott funkciók akkor sem működnek, ha azok szerepelnek a távirányítón.

MEGJEGYZÉS
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Légáramlás 
A légterelő zsaluk felfelé és lefelé történő 
mozgatásának bekapcsolása/kikapcsolása.  
(A "Duct" típusú modellekre nem vonatkozik.)

A távirányító kijelzői

Üzemmód kijelzője

Hőmérséklet 
beállítása, illetve a 
be- és kikapcsolás 

időzítésének kijelzője
Be- és kikapcsolási 

időzítés kijelzője
Helyiség és zsalu 

kijelzője

Adatátviteli kijelző

2ndF kijelző

Légáramlás kijelzője 

Ventilátorsebesség kijelzője 
 Automatikus (Turbó)

 Alacsony 
 Közepes 

 Nagy 

Alacsony elemtöltöttség 
kijelzője

Elemcsere kijelzője

Ha az elem hamarosan lemerül, akkor a ( ) ikon jelenik meg a távirányító kijelzőjén. Ekkor cserélje ki az elemeket. A 
távirányítóhoz két 1,5V AAA típusú elem szükséges. 

A távirányító tárolása

Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót, akkor vegye ki az elemeket.

Elemek behelyezése

1. Tolja el az elemkamra fedelét 
a távirányító hátulján lévő nyíl 
irányába, majd nyissa fel azt.

2. Helyezzen be két AAA elemet.
 Ügyeljen a helyes polaritásra 

(“+” és “-” jelzés). Győződjön meg 
arról, hogy a megfelelő irányban 
helyezte-e be az elemeket.

3. Zárja le és pattintsa vissza az elemkamra 
fedelét az eredeti helyzetébe.

 Ha a fedél megfelelően lezárult, kattanó hangot 
hall.

•  Elképzelhető, hogy a klímaberendezés erős fényben (pl. fluoreszkáló lámpa vagy neontábla) nem vezérelhető a 
távirányítóval. Ebben az esetben irányítsa a távirányítót közvetlenül a beltéri egység érzékelője felé.

• Ha a távirányítóval egyéb elektromos terméket is vezérel, akkor hívja a legközelebbi szakszervizt.
•  A hangjelzések kikapcsolásához nyomja meg a Beep off gombot. Ha ismét lenyomja a Beep off gombot, akkor a 

hangjelzés újra bekapcsol.

MEGJEGYZÉS

• Győződjön meg arról, hogy nem kerülhet folyadék a távirányítóba.
FIGYELEM

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén 
alkalmazandó.)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt 
kidobni.  Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó 
mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre. 
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, 
ingyenes akkumulátorleadó helyre.

A Fűtés mód* kizárólag az 
MR-DH00/DH00U  

modellre vonatkozik.
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Alapmódok

Auto (Automatikus)

Automatikus módban a klímaberendezés automatikusan beállítja a hőmérsékletet és a ventilátorsebességet a kellemes 
környezet biztosításának érdekében. 
•  Ha a beltéri hőmérséklet túl magas, a készülék hideg légáramot bocsát ki, míg ha a beltéri hőmérséklet alacsony, a készülék 

enyhébb légáramot bocsát ki.

Cool (Hűtés)

A Hűtés mód egy olyan gyakran használt üzemmód, amelynél Ön tetszés szerint szabályozhatja a hőmérsékletet, a 
ventilátorsebességet és a légáramlás irányát.
• Ha hűtéskor a Fűtés módot választja ki, akkor a készülék a Hűtés módot kikapcsolja.

Heat (Fűtés)(MR-DH00/DH00U)

A készülék a Fűtés módban fűti a helyiséget ősszel és télen.
• Elképzelhető, hogy a ventilátor nem kapcsol be azonnal a hideg levegő kibocsátásának elkerülése érdekében.. 
• Jégtelenítési jelzés ( )
 - A jégtelenítési jelzés bekapcsol, ha a készülék jeget távolít el a fűtéskor. Ha a jégtelenítés befejeződött, a jelzés kikapcsol.
• Ha a fűtés után leállítja a klímát, egy ideig még levegő áramlik ki a hősugárzás miatt.
• Ha fűtéskor a Hűtés módot választja ki, akkor a készülék a Fűtés módot kikapcsolja.

Dry (Szárítás)

A klíma Szárítás módban páramentesítőként működik, és csökkenti a levegő páratartalmát.

Fan (Ventilátor) 

A készülék a Ventilátor módban szellőzteti a helyiséget, és friss levegőt biztosít.

Az egyes üzemmódokat a Mode gomb megnyomásával választhatja ki.
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Nyomja meg a  gombot a klímaberendezés kikapcsolásához.

Nyomja meg a  gombot a kívánt mód kiválasztásához.
• Ha megnyomja a Mode gombot, akkor a következő funkciók érhetők el: Automatikus, Hűtés, Szárítás, Ventilátor és Fűtés.
• A Fűtés mód kizárólag az MR-DH00/DH00U modellel kompatibilis.

Nyomja meg a  gombot a ventilátorsebesség beállításához.

Auto (Automatikus)  (Automatikus)

Cool (Hűtés)  (Alacsony),  (Közepes),  (Magas),  (Automatikus)

Dry (Szárítás)  (Automatikus)

Fan (Ventilátor)  (Alacsony),  (Közepes),  (Magas)

Heat (Fűtés)  (Alacsony),  (Közepes),  (Magas),  (Automatikus)

Nyomja meg a  gombot a kívánt hőmérséklet beállításához.

Auto (Automatikus) A kívánt hőmérsékletet 1°C értékenként állíthatja be 18°C - 30°C között. 

Cool (Hűtés) A kívánt hőmérsékletet 1°C értékenként állíthatja be 18°C - 30°C között. 

Dry (Szárítás) A kívánt hőmérsékletet 1°C értékenként állíthatja be 18°C - 30°C között. 

Fan (Ventilátor) A hőmérséklet módosítása nem lehetséges. 

Heat (Fűtés) A kívánt hőmérsékletet 1°C értékenként állíthatja be 16°C - 30°C között. 
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S-Plasma ion mód
Ez a funkció eltávolítja az emberekre káros aktív oxigént, és friss levegőt biztosít.

A Turbo funkcióval gyorsan és hatékonyan hűtheti vagy fűtheti a helyiséget.

Nyomja meg a  gombot az S-Plasma ion mód aktiválásához, ha a klímaberendezés be vagy ki van kapcsolva.

Nyomja meg a  gombot a távvezérlőn Cool/Heat (Hűtés/Fűtés) módban.

 Ha a klímaberendezés be van kapcsolva, akkor a készülék az S-Plasma ion funkciót is 
bekapcsolja.

 Ha a klímaberendezés ki van kapcsolva, akkor a készülék csak az S-Plasma ion funkciót 
kapcsolja be.

 Ha ismét megnyomja a  gombot, akkor a készülék kikapcsolja az S-Plasma ion 
funkciót.

 A Turbó jelzés megjelenik ( ) a távirányító kijelzőjén, és a klímaberendezés Turbó 
módban üzemel 30 percig.

 Ha ismét megnyomja a Turbo gombot, akkor a készülék kikapcsolja a Turbó funkciót.

Ha a klímaberendezés be van kapcsolva

Ha a klímaberendezés ki van kapcsolva

Turbó mód

•  Ha a klímaberendezés és az S-Plasma ion funkció egyszerre van aktiválva, és 
Ön megnyomja a Power gombot, akkor a klímaberendezés és az S-Plasma 
ion funkció egyaránt kikapcsol.

•  Ha a bekapcsolási időzítés beállítása után megnyomja a  gombot a 
klímaberendezés bekapcsolt állapotában, akkor az S-Plasma ion funkció 
bekapcsol.

MEGJEGYZÉS

• A Turbo funkció kizárólag Cool/Heat (Hűtés/Fűtés) módban érhető el.
•  Ha a Turbó módot Néma módban választja ki, akkor a készülék a Néma 

módot kikapcsolja.
• A légáramlás irányát felfelé/lefelé és balra/jobbra állíthatja be.
• A hőmérséklet és a ventilátorsebesség nem szabályozható.

MEGJEGYZÉS
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Néma mód

Ez a funkció lehetővé teszi a légáramlás irányának beállítását (felfelé és lefelé, vagy balra és jobbra).

Ez a funkció csökkenti a klímaberendezés használata során keletkező zajokat.

Nyomja meg a  vagy  gombot a légáramlás irányának felfelé és lefelé, vagy balra és jobbra 
történő beállításához, ha a klímaberendezés be van kapcsolva.

Nyomja meg a  gombot a Néma mód kiválasztásához.

 Ha ismét megnyomja a Quiet gombot, akkor a készülék kikapcsolja ezt a módot.

 Ha a zsalu elérte a kívánt pozíciót, akkor nyomja meg a   vagy  gombot még 
egyszer a légáramlás irányának beállításához. A zsaluk felfelé/lefelé és balra/jobbra 
történő mozgása leáll.

Hűtés mód :
A kívánt hőmérsékletet 1°C értékenként állíthatja be 18°C - 30°C között. 

Fűtés mód :
A kívánt hőmérsékletet 1°C értékenként állíthatja be 16°C - 30°C között.
(A Fűtés mód kizárólag az MR-DH00/DH00U modellre vonatkozik.)

Ha a ventilátorsebesség (Automatikus) módra van állítva, akkor az 
nem szabályozható a Fan speed    gombbal.

A légáramlás irányát felfelé/lefelé vagy balra/jobbra állíthatja be. 
(  /  )

Légáramlás

•  A Néma módot csak akkor használhatja, ha a klímaberendezés Hűtés vagy 
Fűtés módban van. Ha a Néma módot a Turbó mód használatakor választja 
ki, akkor a készülék a Turbó módot kikapcsolja. (A Fűtés mód kizárólag az 
MR-DH00/DH00U modellre vonatkozik.)

MEGJEGYZÉS
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 mód
A kellemes alvás érdekében a klímaberendezés a következő módokban üzemel: Elalvás  Mélyalvás  Ébredés.

1. Nyomja meg a  gombot a távirányítón a good’ sleep mód 
aktiválásához.

	   A  jelzés megjelenik, és a kikapcsolási jelzés villog a távirányító 
kijelzőjén. 

2. Nyomja meg a  gombot még egyszer a kikapcsolási idő beállításához.  
	   Az időértéket félórás egységekben állíthatja be 30 perc és 3 óra között, illetve 

óránkénti egységekben 3 óra és 12 óra között.
	   Az óraértéket 30 perc és 12 óra között állíthatja be.
	  Az alapértelmezett óraérték: 8 óra.

3. Nyomja meg a Set/Cancel gombot az aktiváláshoz.   
	   A kikapcsolási időzítés kijelzője nem villog tovább, és a beállított időérték 

megjelenik.
	   Ha nem nyomja meg 10 másodpercen belül a Set/Cancel gombot a 

good’ sleep mód aktiválásához, akkor a készülék kikapcsolja ezt a módot 
(ellenőrizze a kikapcsolási jelzést a távirányító kijelzőjén).

1. Elalvás mód:  Kellemes környezetet biztosít a pihentető alváshoz úgy, hogy gyorsan lehűti a levegőt, illetve kellemes  
 légáramlást biztosít az elalvás előtti állapotban.  

2. Mélyalvás mód:  Módosítja a hőmérsékletet és a légáramlást a megfelelő testhőmérséklet eléréséhez, amely segíti a  
 mélyalvást. A good’ sleep mód hosszától függően a mélyalvás mód hosszabb vagy rövidebb lehet.

3. Ébredés  módban: A testhőmérsékletnek megfelelő légáramlást biztosít, így Ön mindig frissen ébredhet.

A hőmérséklet és a ventilátor sebessége a  módban változhat

A kívánt hőmérsékletet 1°C értékenként állíthatja be 18°C - 30°C között.

A készülék a ventilátorsebességet automatikusan beállítja a  
mód alapján.

A készülék a légáramlás irányát automatikusan beállítja a  mód 
alapján.

Ha a klímaberendezés be van kapcsolva, és Hűtés módban van.

•  Az ajánlott hőmérsékleti tartomány 25°C - 27°C, míg az ideális érték 26°C. 
Ha a beállított hőmérséklet túl alacsony, akkor Ön hidegnek vagy száraznak érezheti a levegőt, és könnyen 
megfázhat.

•  Elképzelhető, hogy az alvás nem eléggé pihentető, ha a  mód túl rövid vagy túl hosszú (az 
alapértelmezett érték 8 óra).

•  Ha a good’sleep módot 4 óránál kevesebbre állítja, akkor a működés a megadott időben leáll. Ha a  
módot 5 óránál nagyobb értékre állítja be, akkor az automatikus leállítás előtti utolsó órában az Ébredés mód 
kapcsol be.

•  Ha megnyomja a Turbo, Mode, Quiet gombokat a good’ sleep mód használatakor, akkor a készülék a good’sleep 
módot kikapcsolja, és a kiválasztott mód indul el.

•  A készülék csak az utoljára megadott időértéket alkalmazza a be- és kikapcsolási időzítésnél, illetve a  
kikapcsolási időzítésnél.

• Az S-Plasma ion funkciót használhatja a good’ sleep módban.

MEGJEGYZÉS

Nyomja meg a Set/Cancel gombot még egyszer.Leállítás  
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Be- és kikapcsolási időzítés beállítása

További lehetőségek a Bekapcsolási időzítés módban

A következő lehetőségek közül választhat   Cool(Hűtés)  
Dry(Szárítás)  Fan(Ventilátor)  Heat(Fűtés). (A Fűtés mód kizárólag az 
MR-DH00/DH00U modellre vonatkozik.)

A hőmérséklet az Auto(Automatikus)/Cool(Hűtés)/Dry(Szárítás)/
Heat(Fűtés) módban szabályozható. 
Ventilátor módban a hőmérséklet nem szabályozható. (A Fűtés mód 
kizárólag az MR-DH00/DH00U modellre vonatkozik.)

A kívánt ventillátorsebesség szabályozható.

Megadhatja, hogy a klíma egy adott időpontban automatikusan be- és kikapcsoljon.

1. Nyomja meg az On timer vagy az  Off timer gombot.  
	  A be- és kikapcsolási időzítés jelzője villog a távirányító kijelzőjén.

2. Nyomja meg az On timer vagy az Off timer gombot többször az idő beállításához.  
	   Az időértéket félórás egységekben állíthatja be 30 perc és 3 óra között, illetve 

óránkénti egységekben 3 óra és 24 óra között.
	  Az óraértéket 30 perc és 24 óra között állíthatja be.

3. Nyomja meg a Set/Cancel gombot az aktiváláshoz.  
	  A be- és kikapcsolási jelzők nem villognak tovább, és a beállított időérték megjelenik.
	   Ha nem nyomja meg a Set/Cancel gombot 10 másodpercen belül az On timer 

(Bekapcsolási időzítés) vagy az Off timer (Kikapcsolási időzítés) gomb megnyomása 
után, akkor a klímaberendezés visszatér az előző állapotba. Ellenőrizze a be- és 
kikapcsolási jelzőket a távirányító kijelzőjén.

Bekapcsolási időzítés beállítása

Kikapcsolási időzítés beállítása

Bekapcsolási időzítés beállítása, ha a klímaberendezés ki van kapcsolva / Kikapcsolási időzítés 
beállítása, ha a klímaberendezés be van kapcsolva.

•  A készülék csak az utoljára megadott időértéket alkalmazza a be- és 
kikapcsolási időzítésnél, illetve a  kikapcsolási időzítésnél.

•  Kb. 10 másodperccel a bekapcsolási időzítés beállítása után a beállított 
időérték jelenik meg a távirányító kijelzőjén.

MEGJEGYZÉS

Nyomja meg a Set/Cancel gombot még egyszer.Leállítás  
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A be- és kikapcsolási időzítés egyszerre történő beállítása

Ha a klímaberendezés be van kapcsolva Ha a klímaberendezés ki van kapcsolva

A bekapcsolási idő a kikapcsolási idő előtt van 
Példa)  a bekapcsolási időzítés: 3 óra,  

 míg a kikapcsolási időzítés: 5 óra.
 -  A klímaberendezés 3 óra múlva bekapcsol a beállítás  

 után. A klímaberendezés 2 órán át bekapcsolva   
 marad, majd automatikusan kikapcsol.

A bekapcsolási idő a kikapcsolási idő után van
Példa)  a bekapcsolási időzítés: 3 óra,  

 míg a kikapcsolási időzítés: 1 óra.
 -  A klímaberendezés 1 óra múlva kikapcsol a beállítás 

után. A klímaberendezés 2 óra múlva bekapcsol.

A be- és kikapcsolási időzítés beállítása

• A be- és kikapcsolási időértékeknek különbözőeknek kell lenniük.
•  Ha megnyomja a Set/Cancel vagy a Power gombot a be- és kikapcsolási időzítés egyszerre történő használatakor, 

akkor a készülék mindkét időzítést egyszerre törli.
MEGJEGYZÉS
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Helyiség kiválasztása
Mind a négy beltéri egységet külön vezérelheti.

Mind a négy zsalut külön vezérelheti.

Nyomja meg a , majd a   gombot, ha a klímaberendezés be van kapcsolva.

Ha a klímaberendezés be van kapcsolva, nyomja meg a  gombot, válassza ki a kívánt zsalut a  
 gomb megnyomásával, majd nyomja meg a  gombot.

 Válassza ki a kívánt beltéri egységet (1-4) vagy az összes beltéri egységet a Room 
gomb többszöri megnyomásával..

 A Blade gomb többszöri megnyomásával választhatja ki az egyes zsalukat, vagy az 
összes zsalut.

 Nyomja meg a   gombot a kijelölt zsalu törléséhez.

❈ Ha egyetlen zsalut választ ki, akkor nem használhatja a  funkciót.

Zsalu kiválasztása 
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