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SPLIT LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉS

BELTÉRI EGYSÉG

Ez egy lakossági légkondicionáló berendezés. Kérjük, ne használja ipari vagy precíziós hűtési célokra.
Kérjük, az elolvasást követően is őrizze meg a kezelési útmutatót.

Kezelési útmutató
A maximális teljesítmény és a hosszú élettartam érdekében használat előtt kérjük, gondosan olvassa el a teljes 
útmutatót.

RAR-6N1

MODELL
RAK-15QPD 
RAK-18RPD 
RAK-25RPD 
RAK-35RPD 
RAK-42RPD 
RAK-50RPD

RAK-15QPD
RAK-18RPD
RAK-25RPD
RAK-35RPD
RAK-42RPD
RAK-50RPD
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MŰKÖDTETÉS SORÁN BETARTANDÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK

VESZÉLY

VESZÉLY

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

• Ne módosítsa a berendezést! A berendezés házilagos átalakítása
vízszivárgáshoz, meghibásodáshoz, rövidzárlathoz vagy akár tűzhöz is
vezethet.

• A berendezés telepítéséhez kérje Hitachi kereskedőjének segítségét. Ha maga
barkácsolja a berendezést, vízszivárgás, hiba, rövidzárlat vagy tűz keletkezhet.

• Használjon földelő vezetéket.
Ne kösse a földelő vezetéket vízcsőre, gázcsőre, villámhárító vezetékre vagy
telefon földvezetékére. A földelővezeték helytelen szerelése áramütést okozhat.

• Ellenőrizze, hogy R410A, R32 hűtőközeghez megfelelő rézcsővezetéket
használ. Ellenkező esetben a csővezeték sérülhet vagy el is törhet.

• A berendezés telepítésétől függően kismegszakítót kell elhelyezni.
Kismegszakító nélkül fennáll az áramütés veszélye.

•

• A cseppvízvezeték kialakításakor gondoskodjon az akadálytalan elfolyás biztosításáról.

TELEPÍTÉSRE VONATKOZÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK

TILOS

FÖLDELŐ VEZETÉK
SZÜKSÉGES

TILOS

VESZÉLY

FIGYELMEZ-
TETÉS

•

•

• A berendezés karbantartásához vegye fel a kapcsolatot Hitachi szerelőjével. A házilagos 
karbantartás esetén áramütést szenvedhet és tűz keletkezhet.

• A berendezés áthelyezéséhez vagy leszereléséhez vegye fel a kapcsolatot Hitachi 
szerelőjével. A házilagos szerelés áramütéshez vagy tűzhöz vezethet. 

ÁTHELYEZÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK

• Ne iktassa ki a kismegszakító védelmi funkcióját, ez halálos balesetet
okozhat.

• Villámlással járó vihar esetén biztonsági okokból állítsa le a berendezést és
kapcsolja le a kismegszakítót

• Semmit ne dugjon levegőbeszívó vagy kifúvó nyílásokba. A ventilátor nagy
fordulatszámmal működik és sérülést okozhat. Takarítás előtt feltétlenül
állítsa le a berendezést, és kapcsolja le a kismegszakítót.

• Tilos spray-ket és más éghető anyagokat a beltéri és kültéri egység 1 méteres
körzetében elhelyezni, mivel a kiáramló meleg levegő fokozza a spray flakonon
belüli nyomását és akár robbanáshoz vezethet.

TILOS

TILOS

PROHIBITION

“LE”

“LE”

TILOS

 Egészsége érdekében kerülje a közvetlen befúvó légáramot.

• Ellenőrizze, hogy a hálózati tápellátás 220V-230V közé esik. Ettől eltérő
hálózati feszültség a berendezés tönkremeneteléhez, a részegységek
túlmelegedéséhez és akár tűzhöz is vezethet.

Győződjön meg, hogy csatlakoztatta a földelővezetéket.

A jelölést követő bekezdés figyelmeztetést tartalmaz.

A jelölés utáni szöveg tiltást tartalmaz.

Ne telepítse a berendezést gyúlékony gáz közelébe. Szivárgó, 
gyúlékony gáz közelében a kültéri egység meggyulladhat.

Rendellenes működés (pl. égett szag) esetén állítsa le a berendezést, kapcsolja le a 
kismegszakítóját és mielőbb vegye fel a kapcsolatot Hitachi szerelőjével. A készülék 
továbbüzemeltetése meghibásodáshoz, rövidzárlathoz vagy tűzhöz vezethet.

• A berendezés helyes működtetése érdekében kérjük olvassa az alábbi kézikönyvet az első használat előtt.
• Fordítson különös figyelmet a                “Vigyázat” és  "Figyelmeztetés” feliratokkal kezdődő bekezdésekre. A 

"Vigyázat" figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása súlyos vagy akár halálos személyi sérülésekhez vagy a gép 
tönkremeneteléhez vezethetnek, a "Figyelmeztetés" bekezdések ennél enyhébb de sérülésveszéllyel és/vagy 
meghibásodással járó kockázatokra figyelmeztetnek. Vigyázzon az Ön és környezete biztonságára!

• További jelölések:
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• Ne helyezzen állatokat, növényeket közvetlenül a légáramba, mert ez
számukra is egészségtelen.

• Ne irányítsa a hideg levegőt háztartási fűtőkészülékre (vízforraló, tűzhely,
stb.) mivel ez kölcsönösen zavarhatja az eszközök helyes működését.

• A terméket rendeltetésszerűen, kizárólag a gyártó specifikációi szerint
szabad üzemeltetni.

MŰKÖDTETÉS SORÁN BETARTANDÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK

VESZÉLY

• Ne érjen hozzá és ne kezelje a berendezést nedves kézzel, mert halálos
áramütést szenvedhet.

• Ha a berendezést égésterméket kibocsátó eszközökkel együtt
használja, rendszeresen szellőztesse a helyiséget, hogy ne fogyjon
el az oxigén.

• Rendszeresen ellenőrizze a kültéri egység tartókonzoljának épségét, ellenkező
esetben a kültéri egység leborulhat és súlyos sérülést okozhat.

• Ne fecskendezzen vizet a berendezés házára takarításkor, mivel ez
• rövidzárlatot okozhat.

• A berendezés takarítása előtt győződjön meg róla, hogy a készülék ki van 
kapcsolva és a kismegszakító is le lett kapcsolva. Ellenkező esetben a 
berendezés magas fordulatszámon üzemelő ventilátora sérülést okozhat. 

• Ha hosszabb ideig nem használja a berendezést, kapcsolja le a
kismegszakítóját.

• Ne másszon fel a kültéri egységre és ne helyezzen
rá semmilyen tárgyat.

• Magas páratartalom (>80%) esetén ne használja a berendezést tartósan nyitott
ablak vagy ajtó mellett, mert a magas páratartalom miatta berendezés lehűlt
részegységein (elsősorban a lefele néző, vagy mozgó befúvólamellán)
kondenzáció jelenhet meg, mely lecsöpögve  károsíthatja a készülék alatt
található berendezési tárgyakat.

• Amennyiben a szobában keletkező hő meghaladja a berendezés hűtő- vagy
fűtőkapacitását (pl. sok ember tartózkodik a szobában, fűtőkészülékeket
használnak stb.), az addig beállított szobahőmérséklet esetleg nem érhető el.

• A beltéri egység belső tisztítását csak szakember végezheti el, vegye fel  a
kapcsolatot Hitachi szerelőjével.
Hagyományos tisztítószerek károsíthatják a berendezés műanyag részeit, vagy
eltömíthetik a cseppvízvezetéket.

• Ne érintse meg a kültéri egység kifúvónyílását, alsó lemezborítását és
az alumínium hőcserélő lamellázatot, mert sérülést okozhat.

 Ne érintse meg a hűtőközeg vezetéket  és a csatlakozó 
szervizszelepet, mert égési sérülést szenvedhet.

TILOS

NEDVES KÉZ

TILOS

TILOS

TILOS

NE ÉRINTSE MEG

“OFF”

TILOS

TILOS

PROHIBITION

TILOS

TILOS

NE ÉRINTSE MEG

SZIGORÚAN BETARTANDÓ ÓVINTÉZKEDÉS

“LE”

•

• A berendezést csak felnőtt és cselekvőképes személyek használhatják a jelen kézikönyv 
elolvasását és értelmezését követően. Kérjük, magyarázza el a gyermekeknek, hogy ne 
játszanak a készülékkel!
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RÉSZEGYSÉGEK NEVEI ÉS FUNKCIÓI

BELTÉRI EGYSÉG

ÜZEMI TARTOMÁNY
Üzemmód Hűtés / Szárítás Fűtés

-15 ~ 21°C-10 ~ 43°CKülső hőmérséklet

MÉLYSÉG  (mm)MAGASSÁG (mm)SZÉLESSÉG (mm)

MODELL NEVEK ÉS MÉRETEK

780 280 2
RAK-15QPD, RAK-18-50RPD

Multisplit alkalmazásnál több beltéri egység csatlakoztatható egyetlen kültéri egységhez. A csatlakoztatott  
beltéri egységek közül annyit használhat egyidejűleg, amennyit kíván.

Működési kombinációk
Üzemmód kiválasztás
A beltéri egységek nem működnek az 
alábbi kombinációkban

Első berend. Tovább berend.

Fűtés
Hűtés
Szárítás

Ventilátor

Amennyiben a később elindított berendezés 
ellentétes üzemmódra van állítva, a készülék 
standby állapotba kapcsol és a működést jelző LED 
világít.

Annak érdekében, hogy a később indított 
berendezések is működjenek, kapcsolja őket az 
elsőnek indítottal megegyező üzemmódba.

Ha az első berendezés fűtésben indul, a további berendezések is csak fűtésben indíthatóak. Ugyanígy, 
amennyiben az első készülék hűtésben vagy páramentesítésben indul, a többi készülék is csak ilyen 
üzemmódokban tud elindulni.

Párhuzamosan működő beltéri egységek
Amennyiben  külső hőmérséklet 
szélsőségesen meleg vagy hideg, 
adott esetben szükségessé válhat 
a működtetett beltéri egységek 
számának csökkentésére a kívánt 
belső hőmérséklet eléréséhez.

Üzemen kívüli beltéri egységek 
Amennyiben nem az összes beltéri egység 
üzemel egyszerre, a pillanatnyilag álló beltéri 
egységekből is hallható hűtőközeg-áramlás, 
illetve azok is melegszenek. Ez azért van, mert  
minimális hűtőközeg mindig átáramlik rajtuk, 
hogy azonnal indíthatóak legyenek.

30

Légszűrő
Megelőzi a por beltéri egységbe való jutását.
(lásd 6. oldal)
Előlap
(lásd 7. oldal)
Beltéri egység állapotjelző lámpa
LED-ek segítségével tájékoztat a legfontosabb működési 
paraméterekről. (lásd 5. oldal)
Vízszintes és függőleges terelőlamellák (Befúvás)

ECO érzékelő

Vezeték nélküli távszabályozó
Működési parancsokat küldhetünk vele a beltéri 
egységnek. A berendezés működtetésére szolgál.

MEGJEGYZÉS MULTI RENDSZERHEZ

Automata üzemmód esetén
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RÉSZEGYSÉGEK NEVEI ÉS FUNKCIÓI

BELTÉRI EGYSÉGEK JELZÉSEI

MŰKÖDÉSJELZŐ LÁMPA (sárga) 
Normál működés során a lámpa 
világít. Ha a lámpa villog, az alábbi 
üzemállapotok lehetségesek:

(1) Előfűtés
Indítás után 2-3 percig.

(2) Leolvasztás
Óránként maximum egyszer
5-10 perces időtartamban,
amennyiben a külső hőcserélőn
jég képződik az időjárás miatt.

Amennyiben a készülék feszültség alatt van, de pillanatnyilag nem üzemel, a berendezés 
készenléti áramot fogyaszt. Amennyiben hosszabb ideig nem használja, a hálózati kapcsoló vagy 
a kismegszakító (amennyiben az áram a kültéri egység felől érkezik) lekapcsolásával energiát 
takaríthat meg.

Légszűrő Rögzítőkarom

Szűrőkeret

C-keret

VÉSZESETI KAPCSOLÓ
Ha a távszabályozó nem működik, a kapcsoló 
segítségével be-/kikapcsolhatja a készüléket.
Vészeseti üzemben a készülék auto üzemmódban 
indul.
Vészeseti üzem során, áramszünet esetén, azt 
követően a készülék auto üzemmódban indul..

VIGYÁZAT

Kapcsolja le a  kismegszakítót, 
ha hosszabb ideig nem 
használja a berendezést.

Kiegészítő légszűrő

 Kiegészítő légszűrő használata

• Mindkét oldalon finoman megnyomva
helyezze bele a szűrőbetétet a C-keretbe .

• A hűtőteljesítmény és a befújt levegő
mennyisége minimálisan csökken
kiegészítő szűrő használata esetén

• A kiegészítő szűrő nem mosható, szükség
esetén porszívóval tisztítsa. Javasolt 
felhasználási idő 1 év, melyet követően 
forduljon Hitachi kereskedőjéhez új szűrő 
igénylésével kapcsolatban.  

ECO érzékelő (zöld)

IDŐZÍTŐ LÁMPA (narancs) 
A lámpa világít, ha az 
időzítő aktív.

•

•
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KARBANTARTÁS

A berendezés tisztítását és karbantartását csak szakképzett személy végezheti. Takarítás előtt 
kapcsolja ki a berendezést és kapcsolja le annak kismegszakítóját. 

VIGYÁZAT

1. LÉGSZŰRŐ

Kéthetente tisztítsa meg a légszűrőket. A tiszta szűrőkkel használt berendezéssel energiát 
takarít meg, míg szennyezett légszűrő használata esetén a hűtési teljesítmény és a légszállítás 
csökken, miközben a zajszint növekszik. A légszűrő tisztítását az alábbiak szerint végezze: 

TISZTÍTÁS

1 Óvatosan nyissa fel a homloklapot

2 A nyílnak megfelelő irányban távolítsa el a szűrőket, 
porszívózza ki vagy semleges mosószerrel mossa át, 
majd árnyékban hagyja megszáradni.

3

 Ne mossa szűrőt 40°C-nál melegebb vízzel, mert deformálódhat.
 A szűrő mosását követően finoman rázza ki belőle a vizet, majd az árnyékban hagyja 

megszáradni. Közvetlen napon történő szárítástól a szűrő deformálódhat.
 Ne üzemeltesse a berendezést szűrő nélkül. Ez a készülék elkoszolódását, hosszú távon 

károsodását okozhatja.

VIGYÁZAT

 Helyezze vissza a szűrőket a “FRONT” felirattal előre. 
 Zárja vissza az előlapot és rögzítéshez nyomja meg 

az ábrán látható nyílaknál.
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2. ELŐLAP TISZTÍTÁSA

 VIGYÁZAT

Ügyeljen, hogy ne kerüljön a berendezésre víz annak tisztítása során, 
mert az elektromos részegységekbe jutva rövidzárlatot okozhat. Soha 
ne használjon forró vizet (>40°C), benzint, savakat, durva felületű 
szivacsot vagy kefét, mert ezek tönkretehetik a berendezés felületét.

3. KARBANTARTÁS HOSSZABB ÜZEMSZÜNET UTÁN

Működtesse a berendezést
 (Ventilátor) üzemmódban, maximális légárammal, egy kedvező 

napon, körülbelül 4 órán keresztül, majd szárítsa meg a 
készüléket.

Kapcsolja le a berendezés főkapcsolóját vagy a kismegszakítóját.

BENZINE THINNER

A
C
I
D

Légáram

Tisztításhoz az előlapot el is távolíthatja, ekkor a 
semleges mosószerrel, puha szivaccsal történő 
lemosás megengedett. A tisztítás végén langyos 
vízzel öblítse le a felületet, majd törölje szárazra. 
Amennyiben az előlapot nem távolítja el, úgy csak 
száraz, puha ronggyal törölje át a felületet
A távszabályozót minden esetben csak száraz, puha 
ronggyal törölje át.

Az előlap eltávolítása:
Ügyeljen, hogy mind a leszerelés, mind a vissza-
helyezés során mindkét kezével tartsa az előlapot.

Előlap visszahelyezése

 

 

A baloldali kart kifelé nyomva oldja a rögzítést és 
akassza ki a kart.
Hasonló módon, nyomja kifelé a jobboldali kart is, 
majd előrefelé távolítsa el az előlapot.

 

 

Helyezze be a bal oldali kar tengelyét a készüléken 
található furatba.
  Óvatosan helyezze be a jobboldali kar tengelyét is a 
megfelelő furatba.
  Ellenőrizze, hogy a karok megfelelően a helyükre 
kerültek-e. Zárja az előlapot. 

1.

2.

1.

2.

3.

Előlap eltávolítása

Nyomja Kar Kar
21
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INFORMÁCIÓK

Fűtési teljesítmény
Ez a légkondicionáló berendezés hőszivattyús elven képes a külső hőmér-
sékletből energiát felvenni, és azt a belső térben fűtésként leadni. A külső 
hőmérséklet csökkenésével azonban a leadható belső teljesítmény is 
csökken, mely folyamat a kompresszor fordulatszámának növelésével csak 
részben kompenzálható, így kiegészítő fűtésre is szükség lehet.

VIGYÁZAT
Ne használjon magas 
hőmérsékletű 
hőleadót a közelben.

TILOS

A gyári hűtőközegtöltettel kapcsolatosan a kültéri egység telepítési útmutatójában, 
valamint az energiacímkén talál információkat.

A légkondicionáló berendezést az egész szoba fűtésére tervezték, ezért bizonyos időbe telhet, amíg a 
meleget érzi.
A hidegérzet elkerülése érdekében időzítő program használata ajánlott, így a korábban elindított 
berendezés a kívánt időpontra a helyiséget megfelelően felfűti.

Hűtési és páramentesítési teljesítmény
Amennyiben a helyiségben keletkező hő meghaladja a berendezés hűtőteljesítményét (például sok ember, 
sok hőtermelő a helyiségben) a készülék nem képes elérni a kívánt hőmérsékletet. 

HŰTŐKÖZEG INFORMÁCIÓ

TELJESÍTMÉNYLEADÁS
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IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉS
KÉRJÜK, ELLENŐRIZZE AZ ALÁBBIAKAT FÉLÉVENTE VAGY ÉVENTE, A BERENDEZÉS 
HASZNÁLATÁNAK GYAKORISÁGA SZERINT.

1

2

VIGYÁZAT

VIGYÁZAT

Ellenőrizze a földelőkábel megfelelő állapotát.
Sérült vagy hibásan csatlakoztatott földelőkábel 
működési problémákat vagy akár áramütést is okozhat.

Ellenőrizze a kültéri egység tartószerkezetét 
korrózió és szerkezeti épség és megfelelő 
rögzítettség szempontjából.
Sérült tartószerkezetű berendezés leeshet, súlyos 
sérülést okozva.

SZERVIZ ÉS JÓTÁLLÁS
MIELŐTT ÉRTESÍTENÉ A SZERVIZT, ELLENŐRIZZE AZ ALÁBBIAKAT

JELENSÉG           ELLENŐRZENDŐ PONT

Ellenőrizze az elemeket.
Ellenőrizze a behelyezett elemek megfelelő polaritását.

Ellenőrizze a biztosítékot
Ellenőriztesse, hogy a hálózati feszültség megfelelő-e.
Ellenőrizze a kismegszakítót
Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően be van-e dugva.
Ellenőrizze a villamos hálózatot (áramszünet)

Ellenőrizze a légszűrő eltömődöttségét. Ha kell, tisztítsa.
Ellenőrizze, hogy a hőmérséklet megfelelő-e.
Ellenőrizze, hogy a vízszintes terelőlamellák megfelelő pozíci-
óba vannak-e beállítva, az üzemmódnak megfelelően.
Ellenőrizze, hogy a berendezés légbeszívó vagy kifúvónyílásai
nincsenek-e eltorlaszolva
Ellenőrizze a vent. fordulatszámot. (Alacsony? Extra alacsony?)

Berendezés nem üzemel

A berendezés nem hűt 
vagy nem fűt megfelelően

A távszabályozó nem 
továbbítja a jelet.

(Távszabályozó kijelzője 
halvány vagy sötét.)

  A következő jelenségek nem feltétlenül jeleznek meghibásodást.
<Indításkor>
A berendezés előmelegíti a hőcserélőjét (1-5 perc), kérem várjon.
<Működés közben>
A berendezés kültéri egysége leolvaszt (5-10perc), kérem várjon.
A csővezetékben áramló hűtőközeg vagy az expanziós szelep adhatja ki a 
hangot, miközben változtatja a térfogatáramot.
Szerkezeti elemek hőtágulása során keletkezhet.
A készülék ventilátora által keltett zaj, melyet a berendezés indulásakor, illetve 
fordulatszám változtatáskor jelentkezhet.
 Berendezés indulásakor a motoros szelep által kiadott hang.

Fűtési üzemmódban a 
működésjelző lámpa villog és 
nincs befúvás

Sziszegő, surrogó hangok

Nyikorgó hang

Susogó hang

Kattogó hang
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– 1  –

Azonnal forduljon Hitachi szerelőjéhez, ha 
az alábbiakat tapasztalja

A kismegszakító gyakran leold vagy a biztosíték 
többször kiég.
A berendezés nem kapcsol be stabilan.
Véletlenül idegen anyag kerül vagy víz fröccsen a készülékbe.
A vill. betápkébel melegszik, megtört vagy sérült a szigetelése.
Az Időzítő lámpa hibát villog a beltéri egységen.

(A villogás jellege utal a hiba lehetsége okára, ezért rögzítse azt, mielőtt kikapcsolja a 
berendezést és lekapcsolja a kismegszakítót. )

Megjegyzések
 Csendes üzemmódban vagy a berendezés lekapcsolásakor az alábbi

jelenségek normálisak
(1) Halk hűtőközeg áramlási hang.
(2) Halk hőtágulási hangok, ahogy a hűtés során áthűlt burkolat

elkezd visszamelegedni, a lekapcsolást követően
 Amennyiben a helyiségben intenzív illatok/szagok képződnek 

(vegyszerek, dohányfüst, ételek, stb.) a készülék szűrőjét és hőcserélőjét 
gyakrabban kell tisztíttatni, a kellemetlen szagok befúvásának elkerülése 
érdekében.

A ventilátor szívóhatása miatt a cseppvízelvezető rendszerben található 
légbuborékok távoznak. További információért forduljon Hitachi szerelőjéhez.

A berendezés üzemi zajszintje megváltozik az üzemmódváltáshoz kapcsolódó 
hőmérséklet-beállítás változás, és az ahhoz kapcs. és teljesítményváltozás miatt.
Ha a helyiség levegője túl hamar hűl le, a kicsapódó pára miatt köd képződhet.
A leolvasztáskor felolvadó víz gőz formájában elpárolog.

A berendezés a helyiség levegőjét használja, így amennyiben ott bármilyen szag-
képződés (dohányfüst, tisztítószer, étel, stb.) van, azt a berendezés "visszakeringteti.
A kültéri egység  leolvasztási fázisban van. Fűtési üzem lekapcsolásakor a 
berendezés ellenőrzi a jegesedés mértékét a kültéri egységen és szükség esetén 
végez egy leolvasztási ciklust.)
Előfűtés vagy leolvasztási ciklust jelez.
A berendezés indul, üzemmódot vált vagy pillanatnyilag leolvaszt.

A helyiség tervezett és valós teljesítményigénye, illetve a berendezés által 
pillanatnyilag leadható maximális teljesítmény eltérhet egymástól, amennyiben a 
helyiségben sokan tartózkodnak, illetve különleges kült. és belt. légállapotok esetén

 Amennyiben a fenti intézkedések ellenére a készülék nem működik megfelelően, kapcsolja ki a 
berendezést, kapcsolja le a kismegszakítóját és vegye fel  a kapcsolatot Hitachi szerelőjével vagy 
kereskedőjével. Kérjük, adja meg a berendezés pontos típusát, telepítés dátumát, illetve a hiba leírását.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a készülék feszültség alá helyezését követően a helyiség 
világítása minimálisan ingadozhat. Amennyiben a fényingadozás rövid időn belül megszűnik, a 
jelenség normális. Kérjük tartsa be a területileg illetékes villamos szolgáltató előírásait.

Nem éri el a készülék a kívánt 
hőmérsékletet.

Köd képződés a beltéri egységnél

Bugyogó hang

Üzemmód váltás során hallható hang

Gőz képződés a kültéri egységnél

A kültéri egység lekapcsolást 
követően is tovább működik.

Kellemetlen szag

Működésjelző lámpa villog

0

Amennyiben a fenti intézkedések 
ellenére a készülék nem működik 
megfelelően, kapcsolja ki a 
berendezést, kapcsolja le a 
kismegszakítóját és vegye fel a 
kapcsolatot Hitachi szerelőjével 
vagy kereskedőjével.



FIGYELEM : 

 Az elemek cseréjekor mindig egyszerre cserélje a két elemet és csak egyfajta 
elemet használjon.

 Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket.
 Az elemek körülbelül 1 évig működnek, de ha a jel vétele bizonytalanná válik, 

illetve a kijelző elhalványodik az elemek cseréje már előbb is szükségessé 
válhat.

 Az első használathoz a mellékelt elemek üzemideje a készülék 
üzembehelyezési idejétől is függ. 

Az elemek behelyezése: 

1. Az elemfülke ajtó kicsúsztatása.
2. Helyezzen be 2 db AAA.LR03 jelű alkáli 

elemet. Ügyeljen az elemek megfelelő 
helyzetére.

3. Helyezze vissza az elemfülke ajtaját. 

A távszabályzó tartó falra erősítése: 

1. A készülék irányításához megfelelő hely kiválasztása.

TÁVSZABÁLYOZÓ KEZELÉSE
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Használatbavétel előtti teendők 

Naptár és óra beállítása  

A beállított naptár és idő módosítására nyomja meg a CLOCK 

gombot. Innen kövesse a lépéseket az 1 – 7  pontig. 

1. Nyomja meg a RESET gombot. A ”year” /év/ villogni kezd.
2. Nyomogassa a  TIME gombot az év beállítására.
3. Nyomja meg a CLOCK gombot. A ”day” /nap/ és a ”month” /hónap/ 

villogni kezdenek.
4. Nyomogassa a TIME gombot a nap és hónap beállítására.
5. Nyomja meg a CLOCK gombot. A ”clock” villogni kezd.
6. Nyomogassa a TIME gombot a megfelelő idő beállítására.
7. Nyomja meg a CLOCK gombot.

A naptár és idő beállításra került. 

FIGYELEM:   

A naptár és idő beállításával kapcsolatban ügyeljen az 

alábbiakra: 

 Ha nincs beállítva nem használhatóak az  NO-timer, OFF-timer és Weelky 
Timer üzemmódok.  /időbeállításos üzemmódok/

 Ha a naptár és időbeállítások nem megfelelőek az időbeállításos üzemmódok 
sem fognak megfelelően működni.

 Amikor bármelyik időbeállításos üzemmód beállításra kerül a beállított naptár 
és idő módosítása nem lehetséges.  Ha ez mégis szükséges lenne törölni kell 
az időbeállításos üzemmódokat. / NO-timer, OFF-timer és Weelky Timer/ 



A TÁVIRÁNYÍTÓ FUNKCIÓI

A távirányítóról 

 A távirányító a készülék beltéri egységét működteti. Hatótávolsága 
hozzávetőlegesen 7 méter. Ha a helységben a világítás elektronikusan 
vezérelt, a hatótávolság csökkenhet.

 Kezelje a távirányítót óvatosan! Sérülése, vízkárosodása zavart 
okozhat a jel küldésében.

 Új elemek behelyezése után, a távirányítónak körülbelül 10 
másodpercre van szüksége az újbóli jelküldéshez.

 A távirányító kijelzője 3 perc után automatikusan kikapcsol.
 Az óra beállítása után a távirányító kijelzője hozzávetőlegesen 10 perc után 

kapcsol ki.
 Bármely gomb megnyomásával a kijelző ismét aktiválható.
 A kijelző nem kapcsol ki az időzítő funkció beállítása során. 
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Alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések 

 Ne tegye ki a távirányítót direkt napfénynek és fűtőtest közelébe.

 Kezelje a távirányítót óvatosan! Sérülése, vízkárosodása zavart okozhat a jel

küldésében.

 A kültéri egység kikapcsolás esetén, az újraindítás 3 percet vesz igénybe.

 Ha működés alatt nyomja meg az üzemmód választási gombot (MODE), a készülék

percre kikapcsol.

Üzemmód választás 

Automata 

Fűtés 

Párátlanítás 

Hűtés 

Ventilátor 

Ventilátor sebesség 

Automata 

Csendes 

Alacsony 

Közepes 

Gyors 

VENTILÁTOR 

TURBÓ 

CSENDES 

ALVÓ MÓD IDŐZÍTŐ 

VENTILÁTOR 

TURBÓ 

CSENDES MÓD 

INFORMÁCIÓ 

ALVÓ MÓD IDŐZÍTŐ 

LAMELLA ÁLLÍTÁSA 

LEAVE HOME 

TISZTÍTÁS 

NAP 

PROGRAMSZÁM

IDŐZÍTŐ 

IDŐ 

OK 

TÖRLÉS 

MÁSOLÁS/BEILLESZTÉS 

ÉRVÉNYTELENÍTÉS 

KÜLDÉS 

ÓRA 



Funkciók 

Automatikus újraindítás szabályozása 

 Áramszünet, áramkimaradás esetén a készülék automatikusan újraindul az áramellátás

normalizálódása után és visszaáll a korábban beállított üzemmódba.

 Ha az áramellátás normalizálódás után nem szeretné, hogy a korábban beállított

üzemmód bekapcsoljon, kapcsolja le a hálózatról.

 Ha szeretné megszüntetni az automatikus újraindítás funkcióját, lépjen

kapcsolatba értékesítőjével.

 Az automatikus újraindítás funkció nem érhető el Időzítő mód alatt.

Automata működés 

A készülék automatikus beállítja a megfelelő HEAT (fűtő) vagy COOL (hűtő) üzemmódot a 

helység hőmérsékletéhez alkalmazkodva. A kiválasztott üzemmód automatikusan változhat a 

helység hőmérsékletének változásától függően. 
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Fűtés 

 Használja a készüléket fűtésre, ha a hőmérséklet 21
0
C alatt van.

21
0
C fölött, melegebb idő esetén, a készülék automatikusan kikapcsolhat, hogy

megelőzze a túlmelegedést.

 A készülék karbantartásának érdekében, kérjük akkor használja a készüléket, ha a

hőmérséklet -15
0
C fölött van.

Leolvasztás 

Minden órában egyszer a kültéri egység leolvasztja a hőcserélőben keletkezett jeget, ami 

hozzávetőlegesen – percet vesz igénybe.  

A leolvasztás ideje alatt, a folyamatot jelző lámpa 3 másodpercenként felvillan.  

A leolvasztás ideje maximum 20 perc lehet.  

A beltéri egység több kültéri egységhez van csatlakoztatva, a leolvasztás maximális ideje 15 

perc.  
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Párátlanítás 

A készülék 16
0
C fölött állítható párátlanító (DEHUMDIFYING) üzemmódba. 15

0
C alatt ez a

funkció nem működik. 



Hűtés 

Használja a készüléket hűtésre, ha a kinti hőmérséklet -10 és 43
0
C között van.

Ha a kinti páratartalom magas (80%), a beltéri egység rácsán harmat alakulhat ki. 
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Ventilátor 

A készülék levegő keringtetésre is használható. 



Automatikus légterelés 

Megjegyzés: 

 Hűtő és párátlanító üzemmódban ne állítsa a terelőlapot alacsony pozícióba, mivel

páralecsapódást okozhat a terelőlapon.

 Ne használja a készülék hűtő üzemmódját, mikor a kinti hőmérséklet -10
0
C alatt van.

A javasolt maximum és minimum hőmérsékletek, amelyen a készülék működhet a

következők:

Hűtés Fűtés 
0
C Minimum Maximum Minimum Maximum 

Bent Száraz hőmérő 21 32 20 27 

Nedves hőmérő 15 23 12 19 

Kint Száraz hőmérő 21 43 2 21 

Nedves hőmérő 15 26 1 15 
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Turbó 

Megjegyzés: 

 SLEEP (alvó), ECO, SILENT (csendes) vagy LEAVE HOME üzemmódokban a

POWERFUL (turbó) mód nem használható.

 A turbó mód alatt a készülék nem tudja elérni a maximális teljesítményt, ha:

o A készülék már maximális teljesítményen működik

o A leolvasztás előtt (amikor a készülék HEAT (fűtő) üzemmódban fut)

 Automatikus újraindítás után a turbó mód leáll és automatikusan a korábban beállított

üzemmód lép érvénybe.



Csendes üzemmód 

Megjegyzés 

 Ha POWERFUL (turbó) a kiválasztott üzemmód, a SILENT (csendes) üzemmód nem

indul el. Ekkor a ventilátor sebessége visszatér a korábban beállított sebességre.

 Automatikus újraindítás után a SILENT (csendes) üzemmód leáll. A ventilátor

sebessége visszatér a korábban beállított sebességre.

 Bármely üzemmódban, a SILENT gomb megnyomása automatikusan lassú sebességre

állítja a ventilátort.
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ECO üzemmód 

Megjegyzés 

 Alacsony áramfogyasztás esetén az ECO mód nem működik hatékonyan.

 A POWERFUL (turbó) gomb megnyomásával érvényteleníti az ECO üzemmódot.

 Automatikus újraindítás után, az ECO üzemmód leáll és a készülék a korábban

beállított üzemmódba áll vissza.

 Az üzemmód hatékonysága változhat attól függően, hogy a beltéri egység több kültéri

egységhez van-e kötve.



LEAVE HOME üzemmód 

Ez az üzemmód automatikusan 100C-re állítja a lakás hőmérsékletét, amikor elhagyja 

otthonát. Folyamatos vagy napi időzítővel is beállítható. A nap időzítő beállításával 

szabályozhatja az üzemmód érvényességét 99 napra előre.  

Megjegyzés 

 Miután beállította a kívánt napok számát, a LEAVE HOME gomb ismételt

megnyomásával a készülék a korábban beállított üzemmódba áll vissza.

 LEAVE HOME üzemmódban a ventilátor sebessége és a lamella dőlésszöge nem

szabályozható.

 A LEAVE HOME üzemmód beállítása felülírja a korábban beállított napi és heti

időzítő parancsait.
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 Áramkimaradás esetén, automatikus újraindítás után a beállított napok száma törlődik

és a készülék folyamatos működésbe áll vissza.

 Multi klímaberendezés esetén, a LEAVE HOME üzemmód bekapcsolásához minden

beltéri egység üzemmódját külön le kell állítani, majd a központi egységen beállítani a

LEAVE HOME üzemmódot.

 Multi klímaberendezés esetén, a LEAVE HOME üzemmód használata lehetséges fűtés

üzemmód használata közben.

 Multi klímaberendezés esetén, ha a LEAVE HOME üzemmódot több helységben

kívánja alkalmazni, a 10°C-ra való hűtés nem lehetséges.

 POWERFUL, SILENT és ECO üzemmódokban a LEAVE HOME üzemmód nem

haznható.
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