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A termék telepítése előtt olvassa el a telepítési kézikönyvet az elejétől a végéig.
A telepítési munkát kizárólag arra engedéllyel rendelkező személyek, az országos, villamos vezetékezésre vonatkozó
szabványoknak megfelelve végezhetik. Kérjük, alapos átolvasás után őrizze meg ezt a telepítési kézikönyvet későbbi
felhasználásra.
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ENERGIA-MEGTAKARÍTÁSI TIPPEK
Íme néhány tipp, amelyek segítenek minimálisra csökkenteni az energiafogyasztást a légkondicionáló
használata során. Az alábbi utasítások betartásával hatékonyabbá tudja tenni a légkondicionáló használatát.

• Ne állítson be túl alacsony belső hőmérsékletet. Ez több elektromos energiát fogyaszt.
•
 
A légkondicionáló használatakor sötétítő vagy függöny segítségével árnyékolja le a napfényt.

•
 
A légkondicionáló használatakor tartsa szorosan csukva az ablakokat és ajtókat.

•
 
Állítsa be a légáramlást függőlegesen és vízszintesen a belső levegő keringetéséhez.

•

 

Kapcsolja magas fokozatra a ventilátort, hogy a belső levegő gyorsabban lehűljön vagy
felmelegedjen.

•

 

Tisztítsa ki a levegőszűrőt kéthetente. A levegőszűrőben felgyülemlő por és egyéb
szennyeződések akadályozhatják a levegő áramlását vagy gyengíthetik a hűtő / szárító
üzemmódokat.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST, MIELŐTT HASZNÁLNI KEZDENÉ A KÉSZÜLÉKET.
A veszélyes helyzetek elkerülése és a termék csúcsteljesítményének biztosítása érdekében mindig
tartsa be az alábbi óvintézkedéseket

VIGYÁZAT!
A veszélyes helyzetek elkerülése és a termék csúcsteljesítményének biztosítása érdekében
mindig tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.

FIGYELMEZTETÉS!
E szimbólum olyan potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amelynek meg nem előzése halált,
illetve súlyos sérülést okozhat.

VIGYÁZAT!
Telepítés

• Villanyszerelési munkával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, az értékesítővel,
egy szakképzett villanyszerelővel, illetve egy hivatalos szervizközponttal.
 - A terméket ne szerelje szét, illetve ne javítsa meg saját kezűleg. Tűz, áramütés, robbanás, a
berendezés meghibásodása vagy sérülés veszélye áll fenn.

• Kérjen segítséget a szervizközponttól vagy egy telepítési szaküzlettől, amikor újratelepíti a már
telepített terméket.
 - Tűz, áramütés, robbanás, a berendezés meghibásodása vagy sérülés veszélye áll fenn.

• Ne szerelje szét, javítsa vagy módosítsa véletlenszerűen a készüléket.
 - Tűz, áramütés, robbanás, a berendezés meghibásodása vagy sérülés veszélye áll fenn.

• A terméket a nemzeti szabványoknak és a helyi előírásoknak megfelelően kell telepíteni.
• Használjon teljesen zárt, nem éghető vezetéket, ha a helyi építési szabályzat védelmet igényel.
• Használja az egységnek megfelelő felszerelési eljárásokat.
• Kerülje a közvetlen napfényt.
• Kerülje a nedves területeket.

Használat közben
• Ne helyezzen gyúlékony tárgyakat a termék közelébe.

 - Tűz, áramütés, robbanás, a berendezés meghibásodása vagy sérülés veszélye áll fenn.
• Ne engedje, hogy a termék nedves legyen.

 - Tűz, áramütés, robbanás, a berendezés meghibásodása vagy sérülés veszélye áll fenn.
• Ne ejtse le a terméket.

 - Tűz, áramütés, robbanás, a berendezés meghibásodása vagy sérülés veszélye áll fenn.
• Ha a termék nedves lesz, lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy a hivatalos szervizközponttal.

 - Tűz, áramütés, robbanás, a berendezés meghibásodása vagy sérülés veszélye áll fenn. Az utasítások
be nem tartása a felhasználó súlyos, akár halálos sérülését is okozhatja.

• Ne használjon éles vagy hegyes tárgyakat a terméken.
 - Tűz, áramütés, robbanás, a berendezés meghibásodása vagy sérülés veszélye áll fenn.

A nyilvántartása számára:

Tűzze a nyugtát erre a lapra, amivel igazolni tudja a vásárlás dátumát garanciális célokra.
Írja ide a típusszámot és a sorozatszámot:
Modellszám: 

Sorozatszám:

Ezeket megtalálja az egyes egységek oldalán elhelyezett adattáblán.
A kereskedő neve:

A vásárlás dátuma:
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• Nedves kézzel ne érintse meg és ne húzza meg a tápkábelt.
 - A termék meghibásodhat, illetve áramütés veszélye áll fenn.

VIGYÁZAT!

Használat közben
• Ne tisztítsa a készüléket erős mosószerrel, például oldószerrel, hanem használjon puha ruhát.

Tűz, áramütés, robbanás, a berendezés meghibásodása vagy alakváltozás veszélye áll fenn.
• Ne nyomja meg erősen a kijelzőt.

Fennáll a veszély, hogy a termék tönkremegy vagy meghibásodik.
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14 A HASZNÁLAT LEÍRÁSA
14 Főképernyő
14 Menü képernyő
15 Beállító képernyő
15 Felugró képernyő
16 Ellenőrző / Alfunkció képernyő
17 Interfész képernyő
17 Visszatérés a képernyőhöz
18 ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA
18 Be / Ki
18 Üzemmód
19 Hűtés üzemmód
20 Fűtés üzemmód
21 Száraz üzemmód
22 Csak ventilátor üzemmód
23 MI / Automatikus üzemmód
24 Két beállítási értékes automatikus üzemmód
25 Gyors hűtés üzemmód
25 Gyors fűtés üzemmód
26 ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA

– VENTILÁTOR
26 Üzemmód
27 HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA
27 Kívánt hőmérséklet szabályozása
28 Helyiség hőmérsékletének ellenőrzése

29 VENTILÁTOR BEÁLLÍTÁSA
29 Ventilátor sebességfokozat beállítása
29 Ventilátor sebességfokozat beállítása -

szellőzés
29 Légáramlás-szabályozás

30 TÁVOLLÉT BEÁLLÍTÁSA
30 Távollét (Jelenlét érzékelése nélküli

üzemmód)

31 ZÁROLÁS BEÁLLÍTÁSA
31 Zárolás
32 TOVÁBBI MŰVELETEK – SZELLŐZÉS
32 További műveletek
33 KÜLSŐ BERENDEZÉS

VEZÉRLÉSÉNEK BEÁLLÍTÁSA
33 Külső berendezések szabályozása
34 PLAZMATISZTÍTÁS

BEÁLLÍTÁSA
34 Plazmatisztítás
35 FELÜLÍRÁS BEÁLLÍTÁSA
35 Felülírás szabályozása
36 ELLENŐRZŐ KÉPERNYŐ
36 Belépés a �nomporszűrő állapotának

képernyőjére
37 Finomporszűrő állapota
38 ALFUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSOK
38 Alfunkció bekapcsolása és a beállítás módja
39 Energiatakarékossági beállítások
40 Plazmatisztítás beállítása
41 Automatikus ventilátor beállítása
42 Párásítás beállítása
43 Elektromos fűtés beállítása
44 Robottisztítás beállítása
45 Szellőző készlet beállítása
46 Komforthűtés beállítása
47 ZÓNASZABÁLYOZÓ

BEÁLLÍTÁSA
47 Zónaszabályozás
48 KÉPERNYŐZÁR BEÁLLÍTÁSA
48 Belépés a képernyőzár beállításába
48 Képernyőzár beállítása – összes gomb,

be/ki gomb, üzemmód gomb és
hőmérséklet-tartomány zárolása

49 IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA
49 Az időzítő megnyitása és az időzítő

beállításának módja
50 Egyszerű időzítő
51 Alvás időzítése

9 Menü felépítése
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52 Kikapcsolás időzítése
53 Bekapcsolás időzítése
54 ÜTEMEZÉS BEÁLLÍTÁSA
54 Hogyan lehet belépni az időprogramba
55 Napi időprogram
56 Időprogram és szerkesztés
57 Időprogram és szerkesztés – Időprogram

hozzáadása
58 Kivétel napja
59 ENERGIA (légkondicionáló /

dX-es szellőztető)
59 Belépés az energia képernyőre
60 Pillanatnyi teljesítmény
61 Energiafogyasztás
63 Energiatakarékosság - Hőmérséklet-

visszaállítás időzítője
64 Energiatakarékosság - Időkorlátozás

szabályozása
65 Energia beállítása - a kültéri egység

teljesítményének beállítása
66 Energia beállítása - pillanatnyi

célteljesítmény beállítása
67 Energia beállítása - energiafogyasztás

beállítása
68 Energia beállítása - üzemeltetési idő

beállítása
69 Energia beállítása - felugró �gyelmeztetés

beállítása
70 Energia beállítása – Felhasználási adatok

nullázása
71 FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSOK
71 Hogyan lehet belépni a funkció

beállítások menüpontba
72 Funkció beállítások
73 Terelőlemez szögének beállítása
74 Rács felemelése funkció beállítása
75 Robot tisztítás beállítása
75 Automatikus párátlanítás beállítása
76 Szűrőjelzés ellenőrzése és nullázása
77 Hőmérséklet módosítása
78 Holtsáv
79 Wi-Fi beállítása
80 Zóna elnevezése
81 Beállított idő felülírása
82 Hőmérséklet beállítása Távollét

üzemmódban
83 Komforthűtés beállítása
83 Kültéri egység hűtöközegzajtszint-

csökkentés beállítása

84 Leolvasztás üzemmód beállítása
85 Intelligens terhelés-szabályozás beállítása
86 Halk üzemmód idejének beállítása
87 Ventilátorsebesség intelligens

automatikus beállítása
88 Késleltetési idő (kizárólag a szellőztetőhöz)
89 Éjféli léghűtés (Szellőztető)
90 Emberérzékelő üzemmód
92 Légáram iránya
92 CO2  Ventilátor-vezérlés (általános

ventilátor)

93 FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁSOK
93 A felhasználói beállítások menü

megnyitása
93 Felhasználói beállítások
94 Nyelv beállítása
95 Beállítási érték típusának beállítása
96 Hőmérséklet egység beállítása
97 Képernyővédő időzítő
97 LCD készenléti fényerő beállítása
98 Külső eszköz beállítása
98 Külső eszköz használata
99 Külső eszköz típusai
100 Bekapcsolt állapot / Kikapcsolt állapot
101 Dátum beállítása
102 Idő beállítása
103 Nyári időszámítás beállítása
104 Jelszó beállítása
105 Időprogram törlése
106 Háttér beállítása
107 Páratartalom megjelenítése
108 A rendszer újraindítása
109 SZERVIZBEÁLLÍTÁSOK
109 Belépés a szervizbeállítások képernyőre
109 Szervizbeállítások
110 Ügyfélszolgálat
111 Termékinformációk
112 Távvezérlő információk
113 Hibaelőzmények
114 Nyílt forráskódú licenc
115 TELEPÍTÉS
115 Távvezérlő beüzemelése
117 Csoportos vezérlés
119 TELEPÍTÉSI MÓD KÜLSŐ

ESZKÖZ HASZNÁLATÁHOZ

119 Kábelcsatlakozási mód a külső eszköz
használatához

120 LÉGKONDICIONÁLÓ ÉS
SZELLŐZTETŐ INTERFÉSZ

121 TELEPÍTÉSI BEÁLLÍTÁSOK
121 Belépés a telepítési beállításokba
122 Telepítési beállítások – légkondicionáló
124 Telepítési beállítások - ventilátor
125 Próbaüzem beállítása (légkondicionáló /

dX-es szellőztető)
126 Központi vezérlési cím beállítása

(légkondicionáló / általános, dX-es
szellőztető)

127 ESP beállítása (légkondicionáló / általános,
dX-es szellőztető)

128 Hőmérséklet-érzékelő (2TH) beállítása
(légkondicionáló / dX-es szellőztető)

129 Mennyezeti magasság beállítása
(légkondicionáló)

130
 

Statikus nyomás beállítása (légkondicionáló)
131 Fő- és kiszolgáló távvezérlő beállítása

(légkondicionáló / Általános, dX-es
szellőztető)

132 Fő / Kiszolgáló beállítás felülírása
(légkondicionáló / Általános, dX-es
szellőztető) 

133 Száraz kontakt üzemmód beállítása
(légkondicionáló / dX-es szellőztető)

134 Állandó légmennyiség (légkondicionáló /
dX-es szellőztető)

135 Zóna típusának beállítása (légkondicionáló)
135 Zónaszám beállítása (légkondicionáló)
136 Vészfűtés beállítása (légkondicionáló)
137 Üzemmód vezérlése csoportos vezérlés

közben (légkondicionáló)
138 A beltéri egység külső készülékeinek

beállítása (légkondicionáló)
139 Hőmérséklet-tartomány növelése

(légkondicionáló)
140 Beltéri egység címének ellenőrzése

(légkondicionáló / dX-es szellőztető)
141 Statikus nyomás beállítása

(légkondicionáló)
142 Védelmi időzítő funkció (légkondicionáló)
143 Ventilátor fordulatszáma hűtési

üzemmódban hőszabályzás nélkül
(légkondicionáló)

144 Elsődleges fűtés beállítása
(légkondicionáló)

145 Légkondicionáló ventilátorműködése
szellőzéssel összereteszelve
(légkondicionáló)

146 Beltéri egység automatikus indítása
(légkondicionáló / dX-es szellőztető)

147 Jelenlétérzékelés időtartamának beállítása
(légkondicionáló)

148 CN_CC beállítása (légkondicionáló)
149 CN_EXT beállítása (légkondicionáló /

dX-es szellőztető)
150 Kültéri egység üzemmód fő beállítása

(légkondicionáló / dX-es szellőztető)
151 Folyamatos ventilátorműködés beállítása

(légkondicionáló)
152 Halk üzemmód prioritási beállítása

(légkondicionáló / DX ventilátor)
153 Emberérzékelő szenzor (légkondicionáló)
154 Páratartalom-érzékelés pozíciója

(légkondicionáló)
155 Kültéri egység ciklusprioritása

(légkondicionáló)
157 Külső hőm. fűtési fokozatokhoz

(légkondicionáló)
158 Becsült energiafogyasztás kijelzése

(légkondicionáló)
158 CN_PTC beállítása (légkondicionáló)
159 Jelszó módosítása (légkondicionáló /

általános, dX-es szellőztető)
160 Készülék iránya (általános ventilátor)
161 Expressz szellőzés prioritása (általános,

dX-es szellőztető)
162 Párásítás független szellőzés üzemmódban

(általános, dX-es szellőztető)
163 Szellőztető ventilátorsebességének

beállítása (általános ventilátor)
164 Szűrőellenőrzési riasztás (általános

ventilátor)
164 Szűrőellenőrzési riasztás (általános

ventilátor)

165 ÚTMUTATÓ A KÜLÖNBÖZŐ
ÜZEMMÓDOK
HASZNÁLATÁHOZ/NYÍLT
FORRÁSKÓDÚ SZOFTVERHEZ

165 Különböző üzemmódok használata
165 Nyílt forráskódú szoftver értesítési

információk

92 Gazdaságos üzem beállítás
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OLVASSA EL A TÁVVEZÉRLŐ HASZNÁLATA ELŐTT 9READ BEFORE OPERATING THE CONTROLLER8 DESCRIPTION

EN
G
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HREAD BEFORE OPERATING THE CONTROLLER

Menu Structure

DESCRIPTION
NEW STANDARD REMOTE CONTROLLER

OK

Operation display 
window

On/Off Button

OK Button

Back button

Up/Down/Left/Right 
Button

Operation display window Operation and Settings status display

Back button 
When you move to the previous stage from the menu’s set-
ting stage

Up/down/left/right button When you change the menu’s setting value

OK button When you save the menu’s setting value

On/Off button When you turn ON/OFF the air conditioner 

Accessories

Menu

Sub function

Energy Saving

Plasma Purification

Fan Auto

Humidification

Electric Heater

Robot Cleaning

Ventilation Kit

Comfort Saving

All Lock

On/Off Lock

Mode Lock

Set temp range lock

Simple Timer

Sleep Timer

Turn-off reservation

Turn-on reservation

Daily Schedule

Schedules & Edit

Exception Day

Timer

Schedule

Lock

Zone Control

..............................................................................39

..............................................................................40

..............................................................................41

..............................................................................42

..............................................................................43

..............................................................................44

..............................................................................45

..............................................................................46

..............................................................................48

..............................................................................48

..............................................................................48

..............................................................................48

..............................................................................50

..............................................................................51

..............................................................................52

..............................................................................53

..............................................................................55

..............................................................................56

..............................................................................58

Override ......................................................................................................................35

......................................................................................................................36

......................................................................................................................47

Fine Dust

Connecting Cable DO Port Remote controller 
fixing screws 

(4 EA)

Quick Guide User/Installation
Manual
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Üzemmódkijelző
ablak  

Vissza gomb

Fel/Le/Bal/Jobb
gomb

Be/Ki gomb

OK gomb

Üzemmódkijelző ablak Üzemmód és beállítás állapot kijelző

Vissza gomb beállítási szakaszától

Fel/le/bal/jobb gomb Amikor megváltoztatja a menü beállítási értékét

OK gomb Amikor lementi a menü beállítási értékét

Be / Ki gomb A légkondicionáló be- és kikapcsolása

Tartozékok

Csatlakozókábel DO port Távvezérlő
rögzítőcsavarok

(4 EA)

Gyors útmutató Felhasználói/
Telepítési
kézikönyv
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A HASZNÁLAT LEÍRÁSA
Főképernyő
A beállítandó kategória kiválasztásához nyomja meg a [<, >(bal/jobb)] gombot a főképernyőn, és
a [∧, ∨ (fel/le)] gombbal irányíthat.

Beállító képernyő
Válassza ki a kiválasztandó kategóriát a [∧, ∨ (fel/le)] gomb segítségével.

Menü képernyő
A főképernyőn a [<, >(bal/jobb)] gomb lenyomásával válassza ki a beállítandó menüt, majd nyomja le az
[OK] gombot, hogy belépjen a menü képernyőjébe.

15DESCRIPTION OF THE OPERATION14 DESCRIPTION OF THE OPERATION

Setting screen
Select the category to set using [� ,� (up/down)] button.

Popup screen

The toast message is the message displayed at the bottom of the screen when an operation is
turned On/Off or if a function is set / cancelled.

The popup message is mainly displayed when an error occurred in the product.

In each detail screen of the menu, as in the box in the left figure,
when “<,>” icons are displayed at the same time, you can im-
mediately apply the setting value by pressing [<, >(left/right)]
button.
� For the values that can be set in each category, refer to the

detail manual for each function.

In each detail screen of the menu, as in the box in the left figure,
if only “>” icon is displayed, you can move to the detail setting
screen by pressing [>(right) or OK] button.
� For the values that can be set in each category, refer to the

detail manual for each function.

< Toast message > < Popup message >

DESCRIPTION OF THE OPERATION
Main screen
In the main screen, press [<, >(left/right)] button to select the category to set, and you can con-
trol by pressing [� ,� (up/down)] button.

Menu screen

In the main screen, press [<, >(left/right)] button to select the menu and press [OK] button to
move to menu screen.

In the menu screen, press [<, >(left/right)] button to select the category to set, and press [OK]
button to move to the detail screen.

< Air conditioner main screen> <Genernal Ventilation main
screen>

<Dx Ventilation main screen>
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Main screen
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trol by pressing [� ,� (up/down)] button.

Menu screen

In the main screen, press [<, >(left/right)] button to select the menu and press [OK] button to
move to menu screen.

In the menu screen, press [<, >(left/right)] button to select the category to set, and press [OK]
button to move to the detail screen.

< Air conditioner main screen> <Genernal Ventilation main
screen>

<Dx Ventilation main screen><dX-es szellőztető
főképernyője>

< A légkondicionáló
főképernyője>

<Általános Szellőztető
főképernyője>

A menü képernyőn nyomja le a [<, >(lbal/jobb)] gombot, ha ki szeretné választani a beállítandó
kategóriát, majd nyomja le az [OK] gombot, hogy belépjen a részletes képernyőbe.

A menü minden egyes részletező képernyőjén, a baloldali
ábrán levő dobozhoz hasonlóan, amikor egyszerre
megjelennek a “<,>” ikonok, akkor a [<, >(bal/jobb)] gom
 lenyomásával azonnal beállíthatja az értéket.

 Az egyes kategóriákban beállítható értékek
az egyes funkciók részletes kézikönyvére utalnak.

A menü minden egyes részletező képernyőjén, mint ahogy
baloldali ábrán levő dobozban látszik, amennyiben csak a “>”
ikon jelenik meg, akkor a [>(jobb) vagy OK] gomb
lenyomásával léphet be a beállító képernyőbe.

 Az egyes kategóriákban beállítható értékek
az egyes funkciók részletes kézikönyvére utalnak.

Felugró képernyő
Amikor ki- vagy bekapcsol egy műveletet vagy egy üzemmódot beállít / szüneteltet, a
képernyő alján egy értesítés jelenik meg.
A felugró üzenet főleg akkor jelenik meg, amikor egy hiba következik be a termékben.

< Értesítés > < Felugró üzenet >
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Ellenőrző / Alfunkció képernyő
A főképernyőn a [Vissza] gomb megnyomásával, majd a [<,> (bal/jobb)] gombok megnyomásával
léphet be az ellenőrzés / alfunkció képernyőre.
 - Az ellenőrzés képernyőn ellenőrizheti a belső hőmérsékletet és a kültéri egység ellenőrző
információját.
 - Az alfunkció képernyőn be- vagy kikapcsolhatja a termék által támogatott alfunkciót.

16 DESCRIPTION OF THE OPERATION DESCRIPTION OF THE OPERATION

Interface screen
Select the product (air conditioner or ventilation) to set using [<, >(left/right)] button.

Returning to the screen

In the main screen, after moving to the category by pressing [<, >(left/right)] button, if there is no
remote controller operation, after 10 seconds, it returns to the main screen basic position. (basic
position: indoor temperature display part)

In the screens except the main screen, if there is no remote controller operation for 1 minute, it
moves to the main screen.

When you control the air conditioner and the ventilation product
with one remote controller, the screen is displayed as in the side
figure.  You can set the air conditioner by pressing [<(left)] but-
ton and pressing [OK] button to move to the air conditioner
screen.

When you control the air conditioner and the ventilation product
with one remote controller, the screen is displayed as in the side
figure. You can set the ventilation by pressing [>(right)] button
and pressing [OK] button to move to the ventilation screen.

Monitoring / Sub function screen
In the main screen, you can enter the monitoring / sub function screen by pressing [Back] button
and then pressing [<, >(left/right)] button.
- In the monitoring screen, you can check the indoor temperature and outdoor unit monitoring in-
formation.

- In the sub function screen, you can turn on or off the sub function supported by the product.

Interfész képernyő
A [<,> (bal/jobb)] gombbal válassza ki a beállítandó terméket (légkondicionálót vagy szellőző
készüléket).
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Monitoring / Sub function screen
In the main screen, you can enter the monitoring / sub function screen by pressing [Back] button
and then pressing [<, >(left/right)] button.
- In the monitoring screen, you can check the indoor temperature and outdoor unit monitoring in-
formation.

- In the sub function screen, you can turn on or off the sub function supported by the product.

Ha a légkondicionálót és a szellőztető készüléket egy
távvezérlővel vezérli, a képernyő az oldalsó ábrán látható
módon jelenik meg.  A légkondicionálót úgy állíthatja be,
hogy a [<(bal)] gomb és az [OK] gomb megnyomásával
belép a légkondicionáló képernyőjére.

Ha a légkondicionálót és a szellőztető készüléket egy
távvezérlővel vezérli, a képernyő az oldalsó ábrán látható
módon jelenik meg. A szellőztető berendezést úgy
állíthatja be, hogy a [> (jobb)] gomb megnyomásával,
majd az [OK] gomb megnyomásával belép a szellőztető
berendezés képernyőjére.

Visszalépés a képernyőre
Miután a [<,> (bal/jobb)] gomb megnyomásával belépett a főképernyő egyik kategóriájába,
ha 10 másodpercig nem ad utasítást a távvezérlőn keresztül, a képernyő visszatér az
alapértelmezett főképernyőre. (alappozíció: belső hőmérséklet megjelenítő rész).
A főképernyőkön kívül minden képernyő visszatér az alapértelmezett főképernyőre, ha 1 percig
nem ad utasítást a távvezérlőn keresztül.
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ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA
Be / Ki
A légkondicionáló és a szellőztető be- vagy kikapcsol. 
Nyomja meg a távvezérlő         (Be/Ki) gombját.
- A termék működése közben a Be/Ki gomb világít.

Amennyiben a termék ki van kapcsolva, akkor a Be/Ki gomb háttérfénye nem világít. 

Hűtés üzemmód
A hűtés üzemmód minimális beállítható hőmérséklete 18°C (16°C).
Bizonyos típusú beltéri egységeknél a kívánt hőmérséklet 1 vagy 0,5 °C fokonként szabályozható.

 - A kívánt hőmérséklet beállításánál a belső hőmérsékletnél alacsonyabb értéket állítson be.
 - A belső hőmérséklet megjelenik a távvezérlő alapértelmezett képernyőjén.
 - Ha a beállítási érték a szobahőmérséklet értékénél magasabb, akkor az egység hűtési
üzemmódban marad, de nem kezd el hűteni, amíg a helyiség hőmérséklete meg nem haladja
a beállítási értéket. 

- Amennyiben az egység hűtési üzemmódban működik és lenyomja a [Be/Ki] gombot, a hűtés
automatikusan ki fog kapcsolni.
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Cooling Operation
Cooling operation’s minimum setting temperature is 18°C (16°C).
For some types of the indoor units, the desired temperature can be controlled in the units of 1°C
or 0.5°C.

- Set the desired temperature lower than the indoor temperature.
- Indoor temperature is displayed on the default screen of the remote controller.
- If the setpoint is set higher than the room temperature, then the unit will remain in the cool
mode but will not begin to cool unit the room temperature exceeds the setpoint.

- If you unit is operating in cooling mode and you press the [On/Off] button the cooling operation
will shut off.

NOTE!
The compressor starts after 3 minutes and the cold wind comes out.
In the cooling operation, you can select the desired temperature in the range of 18°C ~ 30°C
(16°C ~ 30°C). 
The favorable temperature difference between the indoor temperature and the outdoor
temperature is 5°C.
For some types of the indoor units, you can select the desired temperature in the range of
16°C ~ 30°C.

What is 3 minute delay function?
After the cooling stops, when the product is started right away, the reason that the cold
wind does not come out is that it is the function to protect the compressor.
The compressor starts after 3 minutes and the cold wind comes out.

OPERATION SETTING
On / Off
Air conditioner and ventilator will be turned on or off.
Press the remote controller’s (On/Off) button.
- If the product is in operation, On/Off button will be illuminated. 
If the product is in off, On/Off button backlight will be off.

Operation mode
You can easily control the desired operation mode.
In the main screen, press [<,>(left/right)] button to select the operation mode or home leave or
hold category, and press [� ,� (up/down)] button to set the operation mode.

� Some products may not support some operation modes.

Mode Description

Cool Cool the room to the desired temperature.

Dry It removes the moisture with cooling.

Heat Heats the room to the desired room temperature.

AI / Auto The product automatically provides the appropriate fan speed based on
the temperature of the room.

Fan Fan only operation, no cooling or heating.

Power Cool It provides strong cooling in short time.

Power heating Power heating increases indoor temperature quickly.
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Üzemmód
A kívánt üzemmódot könnyen szabályozhatja.
A főképernyőn nyomja meg a [<,> (bal/jobb)] gombot az üzemmód, távollét vagy a zárolás
kategória kiválasztásához, majd nyomja meg a [∧, ∨ (fel/le)] gombot az üzemmód beállításához.

 Előfordulhat, hogy egyes termékek nem támogatnak egyes üzemmódokat.

Üzemmód Leírás

Hűtés Lehűti a helyiséget a kívánt hőmérsékletre.

Szárítás Hűtéssel eltávolítja a nedvességet a levegőből.

Fűtés Felmelegíti a helyiséget a kíván helyiség hőmérsékletre.

MI / Automata A termék automatikusan biztosítja a megfelelő ventilátor sebességet a
helyiség hőmérséklete alapján.

Ventilátor Csak a ventilátor működtetése, hűtés vagy fűtés nélkül.

Gyors hűtés funkció Intenzív hűtést biztosít rövid idő alatt.

Intenzív fűtés Az intenzív fűtés gyorsan megnöveli a belső hőmérsékletet.

Mire jó a háromperces késleltetés funkció?
Ha a berendezést a hűtés leállítása után azonnal beindítják, a kompresszor védelme érdekében
a berendezés nem fúj ki rögtön hűvös levegőt.
A kompresszor 3 perc után indul újra, és a berendezés onnantól fúj ismét hideget.

A kompresszor 3 perc után indul újra, és a berendezés onnantól fúj ismét hideget.
Hűtési üzemmódban a 18°C ~ 30°C (16°C ~ 30°C) tartományban választhatja ki a kívánt
hőmérsékletet.
A belső hőmérséklet és a külső hőmérséklet között 5°C az ideális különbség.
Bizonyos típusú beltéri egységeknél a kívánt hőmérséklet 16°C ~ 30°C között szabályozható.

MEGJEGYZÉS!
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Fűtés üzemmód
A fűtési művelet minimális beállítható hőmérséklete 16°C.
Bizonyos típusú beltéri egységeknél a kívánt hőmérséklet 1 vagy 0,5 °C fokonként szabályozható. 

 - A kívánt hőmérséklet értéke haladja meg a belső hőmérsékletet.
 - A belső hőmérséklet megjelenik a távvezérlő alapértelmezett képernyőjén.
 - Ha a kívánt hőmérsékletet a belső hőmérsékletnél alacsonyabbra állítja, a berendezés nem
bocsát ki meleg levegőt, de egyes termékeknél a ventilátor visszakeringeti a helyiség
levegőjét, vagy teljesen leáll.
 - Amennyiben az egység fűtési üzemmódban működik, és lenyomja a [Be/Ki] gombot, a fűtés
automatikusan ki fog kapcsolni.

Szárítás üzemmód
A Szárítás üzemmódnál a ventilátor kezdeti sebessége „Lassú”.
A szárítás üzemmódban nincs lehetőség beállítani a hőmérsékletet.

 - Amennyiben egység szárítás üzemmódban működik, és lenyomja a [Ki/Be] gombot, a szárítás
automatikusan ki fog kapcsolni.
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Dry Operation
Dry operation’s initial fan speed is “Low”.
Dry operation does not have a separate desired temperature.

- If you unit is operating in dehumidification mode and you press the [On/Off] button the dehu-
midification operation will shut off.

NOTE!
If you use it in the rainy season, or when the humidity is high, you can have both the
effective dehumidification and cooling operation at the same time.

Heating Operation
The heating operation’s minimum setting temperature is 16°C. 
For some types of the indoor units, the desired temperature can be controlled in the units of 1°C
or 0.5°C.

- Set the desired temperature higher than the indoor temperature.
- Indoor temperature is displayed on the default screen of the remote controller.
- When the desired temperature is set lower than the indoor temperature, warm air doesn't
come out, but for some products, the fan will recirculate room air, or stop altogether.

- If you unit is operating in heating mode and you press the [On/Off] button the heatling operation
will shut off.

NOTE!
In the heating operation, you can select the desired temperature in the range of 16°C ~ 30°C. 
Heating operation is operated only in cooling/heating model. The heating is not operated in
cooling exclusive model.
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Dry Operation
Dry operation’s initial fan speed is “Low”.
Dry operation does not have a separate desired temperature.

- If you unit is operating in dehumidification mode and you press the [On/Off] button the dehu-
midification operation will shut off.

NOTE!
If you use it in the rainy season, or when the humidity is high, you can have both the
effective dehumidification and cooling operation at the same time.

Heating Operation
The heating operation’s minimum setting temperature is 16°C. 
For some types of the indoor units, the desired temperature can be controlled in the units of 1°C
or 0.5°C.

- Set the desired temperature higher than the indoor temperature.
- Indoor temperature is displayed on the default screen of the remote controller.
- When the desired temperature is set lower than the indoor temperature, warm air doesn't
come out, but for some products, the fan will recirculate room air, or stop altogether.

- If you unit is operating in heating mode and you press the [On/Off] button the heatling operation
will shut off.

NOTE!
In the heating operation, you can select the desired temperature in the range of 16°C ~ 30°C. 
Heating operation is operated only in cooling/heating model. The heating is not operated in
cooling exclusive model.

Fűtési üzemmódban a 16°C ~ 30°C tartományban választhatja ki a kívánt hőmérsékletet. A fűtés
csak a fűtő/hűtő modellekben működik. A fűtés nem működik a kizárólag hűtésre szolgáló
modellekben.

MEGJEGYZÉS!

Ha esős évszakban használja, vagy amikor magas a páratartalom, egyszerre végezhet hatékony
szárítást és hűtést.

MEGJEGYZÉS!
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Csak а ventilátor
Csak ventilátor üzemmódban a ventilátor alapértelmezett sebessége „Gyors”.
Csak ventilátor üzemmódban nincs lehetőség beállítani a hőmérsékletet.

 - Amennyiben az egység csak ventilátor üzemmódban működik, és lenyomja a [Be/Ki] gombot,
az egység automatikusan ki fog kapcsolni.

МI / Automatikus
Az automatikus működtetés alapértelmezett hőmérsékleti célértéke 25°C.
A kizárólag hűtő modell alapértelmezett hőmérsékleti célértéke „Kellemes”.
A fűtési/hűtési modellnél a kívánt hőmérséklet 1 vagy 0,5°C fokonként szabályozható. A csak
hűtési modellnél az érték a „forrótól” a „hidegig” szabályozható.
 - Meleg
 - Kicsit meleg
 - Kellemes
 - Kicsit hideg
 - Hideg

 - Amennyiben az egység mi/automatikus üzemmódban működik, és lenyomja az [Be/Ki]
gombot, az mi/automata üzemeltetés automatikusan ki fog kapcsolni.

Csak ventilátoros üzemmód a hőmérséklet módosítása nélkül keringeti a belső levegőt.
MEGJEGYZÉS!
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AI / Auto operation
Auto operation’s initial desired temperature is 25°C.
The cooling exclusive model’s initial desired temperature is “It’s Fine”.
Cooling/heating model’s desired temperature can be controlled in the units of 1°C or 0.5°C.
For cooling exclusive model, the value can be controlled from “hot” stage to “cold” stage.
- Hot
- A little hot
- It’s fine
- A little cold
- Cold

- If you unit is operating in ai/auto mode and you press the [On/Off] button the ai/auto operation
will shut off.

NOTE!
If the product is a cooling/heating model, in the auto operation, the desired temperature can
be selected in the range of 18°C ~ 30°C.
If it does not operate as you wish, select another operation mode.

Fan Only Operation
Fan only operation’s initial wind strength is “High”.
Fan only operation does not have a separate desired temperature.

- If you unit is operating in fan only mode and you press the [On/Off] button the the unit will stop.

NOTE!
It provides the Fan only operation without temperature control, with recirculation of indoor
air.
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AI / Auto operation
Auto operation’s initial desired temperature is 25°C.
The cooling exclusive model’s initial desired temperature is “It’s Fine”.
Cooling/heating model’s desired temperature can be controlled in the units of 1°C or 0.5°C.
For cooling exclusive model, the value can be controlled from “hot” stage to “cold” stage.
- Hot
- A little hot
- It’s fine
- A little cold
- Cold

- If you unit is operating in ai/auto mode and you press the [On/Off] button the ai/auto operation
will shut off.

NOTE!
If the product is a cooling/heating model, in the auto operation, the desired temperature can
be selected in the range of 18°C ~ 30°C.
If it does not operate as you wish, select another operation mode.

Fan Only Operation
Fan only operation’s initial wind strength is “High”.
Fan only operation does not have a separate desired temperature.

- If you unit is operating in fan only mode and you press the [On/Off] button the the unit will stop.

NOTE!
It provides the Fan only operation without temperature control, with recirculation of indoor
air.

Ha a termék egy fűtő/hűtő berendezés, az automatikus működtetés során a kívánt
hőmérsékletet 18°C ~ 30°C között lehet beállítani.
Ha nem az Ön igényeinek megfelelően működik, válasszon egy másik üzemmódot.

MEGJEGYZÉS!
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Két beállítási értékes
A beltéri egység a kiterjesztett fűtési és hűtési beállítási hőmérséklet-tartományok segítségével
automatikusan szabályozza a helyiség hőmérsékletét.

Gyors hűtés
Az elektromos hűtés gyorsan csökkenti a belső hőmérsékletet.
Kívánt hőmérséklet: 18°C
Ventilátor sebesség: Gyors ventilátor sebesség
Ventilátor légáramlásának iránya: A ventilátor légáramlásának jelenlegi iránya

 - A gyors hűtés során, ha megváltoztatja a ventilátor fordulatszámát vagy a kívánt hőmérsékletet,
a gyors hűtés törlődik, és a berendezés hűtési üzemmódban működik tovább.
 - A gyors hűtés során, ha megnyomja az [Be/Ki] gombot, a gyors hűtés leáll, és amikor újra
bekapcsolja a berendezést, az hűtési üzemmódban működik tovább.
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24 OPERATION SETTING

Dual setpoint auto operation
The indoor unit automatically manages room temperature with extended heating and cooling set-
ting temperature ranges.
Dual setpoint auto mode can be set in the USER SETTING. This is recommended in North Amer-
ica region.

NOTE!
• Auto heating function only operates on cooling and heating models.
• Auto heating function doesn’t operate on cooling only models.
• When remote controller has a connection with indoor unit that does not support 'dual

setpoint', thermal operation function of indoor unit is replaced with ON/Off control from the
wired remote, when the user sets target temperatures in the below ranges.
- cooling target temp. range : 87~99 °F (30.5~37.5 °C) 
- heating target temp. range : 40~59 °F (4~15.5 °C).

Power Cool Operation
Power cooling quickly lowers the indoor temperature.
Desired temperature: 18°C
Fan speed : Power fan speed
Fan direction: Current fan direction

- During the power cooling, if fan speed or desired temperature is changed, the power cooling is
cleared, and it operates in the cooling operation mode.

- During the power cooling, if you press [On/Off] button, the power cooling operation stops, and
when you press [On/Off] button again, it operates in the cooling operation mode.

Power Heat Operation
Power heating increases indoor temperature quickly.
Desired temperature: 30 °C
Fan speed: Power fan speed
Fan direction: Current fan direction
- If you adjust the fan speed or the desired temperature during power heating, the function is dis-
abled and heating operation mode is activated.

- If you press [On/Off] button during power heating, the function stops and if you press [On/Off]
button again, heating operation mode is activated.
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ting temperature ranges.
Dual setpoint auto mode can be set in the USER SETTING. This is recommended in North Amer-
ica region.

NOTE!
• Auto heating function only operates on cooling and heating models.
• Auto heating function doesn’t operate on cooling only models.
• When remote controller has a connection with indoor unit that does not support 'dual

setpoint', thermal operation function of indoor unit is replaced with ON/Off control from the
wired remote, when the user sets target temperatures in the below ranges.
- cooling target temp. range : 87~99 °F (30.5~37.5 °C) 
- heating target temp. range : 40~59 °F (4~15.5 °C).

Power Cool Operation
Power cooling quickly lowers the indoor temperature.
Desired temperature: 18°C
Fan speed : Power fan speed
Fan direction: Current fan direction

- During the power cooling, if fan speed or desired temperature is changed, the power cooling is
cleared, and it operates in the cooling operation mode.

- During the power cooling, if you press [On/Off] button, the power cooling operation stops, and
when you press [On/Off] button again, it operates in the cooling operation mode.

Power Heat Operation
Power heating increases indoor temperature quickly.
Desired temperature: 30 °C
Fan speed: Power fan speed
Fan direction: Current fan direction
- If you adjust the fan speed or the desired temperature during power heating, the function is dis-
abled and heating operation mode is activated.

- If you press [On/Off] button during power heating, the function stops and if you press [On/Off]
button again, heating operation mode is activated.

• Az automatikus fűtési funkció csak hűtő/fűtő modellekben működik.
• Az automatikus fűtési funkció a csak hűtő modellekben nem működik.
• Ha a távvezérlő olyan beltéri egységgel rendelkezik, amely nem támogatja a „két

beállítási értéket”, a beltéri egység hőszabályozó funkcióját felváltja a vezetékes
távirányító Be/Ki gombja, ha a felhasználó az alábbi tartományokban állítja be a
célhőmérsékleteket.
 - hűtési célhőmérséklet-tartomány: 30,5~37,5°C (87 ~ 99°F)
 - fűtési célhőmérséklet-tartomány: 4~15,5 °C (40~59 °F)

MEGJEGYZÉS!

Intenzív fűtés használata
Az intenzív fűtés gyorsan megnöveli a belső hőmérsékletet.
Kívánt hőmérséklet: 30 °C
Ventilátorsebesség: Gyors ventilátorsebesség
Ventilátor légáramlásának iránya: A ventilátor légáramlásának jelenlegi iránya
 - Ha az intenzív fűtés közben állít a ventilátor sebességén vagy a kívánt hőmérsékleten, akkor
az üzemmód leállításra kerül, és a fűtési üzemmód aktiválódik.
 - Ha az intenzív fűtés közben megnyomja a [Be/Ki] gombot, az üzemmód leáll, majd ha ismét
megnyomja az [Be/Ki] gombot, a fűtési üzemmód fog aktiválódni.
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ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA - VENTILÁTOR
Üzemmód
A szellőzés üzemmód (általános és közvetlen hűtésű szellőztető) a következő üzemmódokat
támogatja.

 

 Előfordulhat, hogy egyes termékek nem támogatnak egyes üzemmódokat.

Üzemmód Besorolás Leírás

Automatikus

Szellőző üzemmód
– amelyet általában
a szellőztető
termékek
támogatnak

Az optimális szellőzési üzemmódban történő automatikus
működéshez ez az üzemmód a szellőzőrendszer belső
hőmérsékletét és a külső hőmérsékletet méri.

Hővisszanyerő

Ebben a szellőzési üzemmódban a hőcserélőn
keresztül elszívás és elszívás is történik. Télen és
nyáron érdemes használni, amikor jelentős
különbség van a külső és a belső hőmérséklet között.

Bypass

Ebben a szellőzési üzemmódban az elszívott levegőt
anélkül fújjuk ki, hogy az átmenne a hőcserélőn.
Tavaszi és őszi használatra, illetve magas beltéri
szennyezettségnél ideális.

Hűtés

A légkondicionáló
üzemmódja –
támogatja a
közvetlen hűtéses
szellőzést

Lehűti a helyiséget a kívánt hőmérsékletre.

Fűtés Felmelegíti a szoba levegőjét.

Automatikus A termék automatikusan biztosítja a megfelelő
ventilátor sebességet a helyiség hőmérséklete alapján.

Stop Leállítja a termék légkondicionálójának működését.

A főképernyőn nyomja meg a [<,> (bal/jobb)] gombot az üzemmód kategória kiválasztásához,
majd nyomja meg a [∧, ∨ (fel/le)] gombot az üzemmód beállításához.

HŐMÉRSÉKLET  BEÁLLÍTÁSA
Kívánt hőmérséklet szabályozása
A hőmérsékletet könnyen szabályozhatja a kívánt hőmérsékletnek megfelelően.

• A főképernyőn nyomja meg a [<,> (bal/jobb)] gombot a kívánt hőmérsékletkategória
kiválasztásához, majd nyomja meg a [∧, ∨ (fel/le)] gombot a kívánt hőmérséklet beállításához.
 - A fűtési, hűtési illetve MI/automata üzemmódokban szabályozni lehet a kívánt hőmérsékletet.
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Operation mode
Ventilation (general and direct cooling type ventilation) operation mode supports the following op-
eration modes.
� Some products may not support some operation modes.

In the main screen, press [<,>(left/right)] button to select the operation mode category, and press
[�,� (up/down)] button to set the operation mode.

� The direct cooling type ventilation’s air conditioner operation mode is composed separately
from the ventilation operation mode.

Mode Classification Description

Auto

Ventilation operation
mode – commonly
supported by ventila-
tion products

It measures the ventilation system’s indoor tempera-
ture and the outdoor temperature for the automatic op-
eration in the optimal ventilation mode state.

Heat Exchange

It is the mode of ventilation with both supply/discharge
through the heat exchanger. It is adequate to use in
summer/winter where the indoor/outdoor temperature
difference is big.

Bypass

It is the ventilation where the exhausted air is ventilated
without going through the exchanger. It is adequate to
use in spring/fall or when the indoor contamination is
severe.

Cool

Air conditioner opera-
tion mode – supports
direct cooling type
ventilation

Cools down the room to desired temperature.

Heat It provides warm air to the room.

Auto The product automatically provides the appropriate fan
speed based on the temperature of the room.

Stop It stops the product’s air conditioner operation.

TEMPERATURE SETTING
Controlling Desired Temperature
You can easily control to the desired temperature.
• In the main screen, press [<,>(left/right)] button to select the desired temperature category,

and press [� ,� (up/down)] button to set the desired temperature.
- In the cooling, heating, and AI/auto mode, the desired temperature control is possible.

Mode Description

Cool

If the desired temperature is higher than the indoor temperature, the
cooling is not performed.
Set the desired temperature lower than the indoor temperature.
You can select in the range of 18°C ~ 30°C (16°C ~ 30°C).

Heat

If the desired temperature is lower than the indoor temperature, the heat-
ing is not performed.
Set the desired temperature higher than the indoor temperature.
You can select in the range of 16°C ~ 30°C.

AI / Auto
For cooling/heating product, you can select in the range of 18°C ~ 30°C.
For cooling exclusive product, you can select Hot, A little hot, Adequate,
A little Cold, and Cold.

NOTE!
The favorable temperature difference between the indoor temperature and the outdoor
temperature is 5°C.
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A közvetlen hűtéses szellőztető berendezések esetén a légkondicionálás üzemmódja nem

azonos a szellőzés üzemmódjával.

Üzemmód Leírás

Hűtés

Amennyiben a kívánt hőmérséklet magasabb a belső hőmérsékletnél,
a rendszer nem hűt.
A kívánt hőmérséklet beállításánál a belső hőmérsékletnél alacsonyabb
értéket állítson be. A kívánt hőmérsékletet a 18°C ~ 30°C (16°C ~ 30°C)
tartományban választhatja ki.

 

Fűtés

Amennyiben a kívánt hőmérséklet alacsonyabb a belső
hőmérsékletnél, a rendszer nem fűt.
A kívánt hőmérséklet értéke haladja meg a belső hőmérsékletet. A kívánt
hőmérsékletet a 16°C ~ 30°C tartományban választhatja ki.

A fűtő/hűtő termékek esetén a kívánt hőmérsékletet a 18°C ~ 30°C
tartományban választhatja ki, a csak hűtésre szolgáló termékeknél a
Meleg, Kicsit meleg, Megfelelő, Kicsit hideg és Hideg lehetőségek
közül választhat.

A belső hőmérséklet és a külső hőmérséklet között 5°C az ideális különbség.
MEGJEGYZÉS!



HŐMÉRSÉKLET  BEÁLLÍTÁSA28 VENTILÁTOR BEÁLLÍTÁSA 29

Helyiség hőmérsékletének ellenőrzése
Ellenőrizheti a pillanatnyi belső hőmérsékletet.

• A távvezérlő főképernyőjén ellenőrizheti a belső hőmérsékletet.

VENTILÁTOR BEÁLLÍTÁSA
Ventilátor-sebességfokozat beállítása
A főképernyőn nyomja meg a [<,> (bal/jobb)] gombot a ventilátor sebességkategóriájának
kiválasztásához, majd nyomja meg a [∧, ∨ (fel/le)] gombot a kívánt ventilátorsebesség beállításához.
 - A következő sorrendben keringeti a levegőt: Nagyon Lassú ↔ Lassú ↔ Közepes ↔ Gyors ↔ Nagyon Gyors ↔ Auto.

 Egyes termékeknél előfordulhat, hogy bizonyos sebességfokozatok nem elérhetők.
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Check Room Temperature
You can check the current indoor temperature.
• In the remote controller’s the main screen, you can check the indoor temperature.

NOTE!
The temperature distribution in the remote controller installation space is not uniform, so
there can be a little difference between the temperature you actually feel and the remote
controller’s room temperature display
According to Control type setting value
• Single setpoint

Fahrenheit: 52~99 °F
- below 52 °F: display ‘LO’
- over 99 °F: display ‘HI’

Celsius: 10.5~39.5 °C
- below 10.5 °C: display ‘LO’
- over 39.5 °C: display ‘HI’

• Dual setpoints
Fahrenheit: 34~99 °F

- below 34 °F: display ‘LO’
- over 99 °F: display ‘HI’

Celsius: 0.5~39.5 °C
- below 0.5 °C: display ‘LO’
- over 39.5 °C: display ‘HI’
- For indoor temperature below 50 °F (10 °C), the value perceived by the Thermostat(with
cable) is displayed.

• Because of location of Temperature sensing, the real room temperature and the this
displayed value can be different.

WIND SETTING
Fan speed control
From the main screen, press [<,>(left/right)] button to select the fan speed category, and press
[� ,� (up/down)] button to set the fan speed control the desired fan speed.
- It circulates in the order of Slow � Low � Medium � High � Power � Auto.

� For some product some fan speed may not be available.

Fan speed control - ventilation
You can easily control the desired fan speed.
• In the main screen, press [<,>(left/right)] button to select the fan speed category, and press

[� ,� (up/down)] button to set the fan speed.
- It circulates in the order of low � high � power � auto.

� The auto Fan can be used only when the air contamination (CO2) sensor is installed.

Air flow control
You can easily control the desired air flow
• In the main screen, press [<,>(left/right)] button to select the air flow category, and press

[� ,� (up/down)] button to set the air flow.
- It circulates in the order of Off ↔ Up/Down swing ↔ Left/Right swing ↔ Up/Down/Left/Right
swing ↔ Swirl ↔ Indirect wind ↔ Direct wind↔Human detection direct wind↔Human detec-
tion indirect wind.

� For some product some air flow settings may not be available.

29WIND SETTING28 TEMPERATURE SETTING

EN
G

LIS
H

Check Room Temperature
You can check the current indoor temperature.
• In the remote controller’s the main screen, you can check the indoor temperature.

NOTE!
The temperature distribution in the remote controller installation space is not uniform, so
there can be a little difference between the temperature you actually feel and the remote
controller’s room temperature display
According to Control type setting value
• Single setpoint

Fahrenheit: 52~99 °F
- below 52 °F: display ‘LO’
- over 99 °F: display ‘HI’

Celsius: 10.5~39.5 °C
- below 10.5 °C: display ‘LO’
- over 39.5 °C: display ‘HI’

• Dual setpoints
Fahrenheit: 34~99 °F

- below 34 °F: display ‘LO’
- over 99 °F: display ‘HI’

Celsius: 0.5~39.5 °C
- below 0.5 °C: display ‘LO’
- over 39.5 °C: display ‘HI’
- For indoor temperature below 50 °F (10 °C), the value perceived by the Thermostat(with
cable) is displayed.

• Because of location of Temperature sensing, the real room temperature and the this
displayed value can be different.

WIND SETTING
Fan speed control
From the main screen, press [<,>(left/right)] button to select the fan speed category, and press
[� ,� (up/down)] button to set the fan speed control the desired fan speed.
- It circulates in the order of Slow � Low � Medium � High � Power � Auto.

� For some product some fan speed may not be available.

Fan speed control - ventilation
You can easily control the desired fan speed.
• In the main screen, press [<,>(left/right)] button to select the fan speed category, and press

[� ,� (up/down)] button to set the fan speed.
- It circulates in the order of low � high � power � auto.

� The auto Fan can be used only when the air contamination (CO2) sensor is installed.

Air flow control
You can easily control the desired air flow
• In the main screen, press [<,>(left/right)] button to select the air flow category, and press

[� ,� (up/down)] button to set the air flow.
- It circulates in the order of Off ↔ Up/Down swing ↔ Left/Right swing ↔ Up/Down/Left/Right
swing ↔ Swirl ↔ Indirect wind ↔ Direct wind↔Human detection direct wind↔Human detec-
tion indirect wind.

� For some product some air flow settings may not be available.

29WIND SETTING28 TEMPERATURE SETTING

EN
G

LIS
H

Check Room Temperature
You can check the current indoor temperature.
• In the remote controller’s the main screen, you can check the indoor temperature.

NOTE!
The temperature distribution in the remote controller installation space is not uniform, so
there can be a little difference between the temperature you actually feel and the remote
controller’s room temperature display
According to Control type setting value
• Single setpoint

Fahrenheit: 52~99 °F
- below 52 °F: display ‘LO’
- over 99 °F: display ‘HI’

Celsius: 10.5~39.5 °C
- below 10.5 °C: display ‘LO’
- over 39.5 °C: display ‘HI’

• Dual setpoints
Fahrenheit: 34~99 °F

- below 34 °F: display ‘LO’
- over 99 °F: display ‘HI’

Celsius: 0.5~39.5 °C
- below 0.5 °C: display ‘LO’
- over 39.5 °C: display ‘HI’
- For indoor temperature below 50 °F (10 °C), the value perceived by the Thermostat(with
cable) is displayed.

• Because of location of Temperature sensing, the real room temperature and the this
displayed value can be different.

WIND SETTING
Fan speed control
From the main screen, press [<,>(left/right)] button to select the fan speed category, and press
[� ,� (up/down)] button to set the fan speed control the desired fan speed.
- It circulates in the order of Slow � Low � Medium � High � Power � Auto.

� For some product some fan speed may not be available.

Fan speed control - ventilation
You can easily control the desired fan speed.
• In the main screen, press [<,>(left/right)] button to select the fan speed category, and press

[� ,� (up/down)] button to set the fan speed.
- It circulates in the order of low � high � power � auto.

� The auto Fan can be used only when the air contamination (CO2) sensor is installed.

Air flow control
You can easily control the desired air flow
• In the main screen, press [<,>(left/right)] button to select the air flow category, and press

[� ,� (up/down)] button to set the air flow.
- It circulates in the order of Off ↔ Up/Down swing ↔ Left/Right swing ↔ Up/Down/Left/Right
swing ↔ Swirl ↔ Indirect wind ↔ Direct wind↔Human detection direct wind↔Human detec-
tion indirect wind.

� For some product some air flow settings may not be available.

29WIND SETTING28 TEMPERATURE SETTING

EN
G

LIS
H

Check Room Temperature
You can check the current indoor temperature.
• In the remote controller’s the main screen, you can check the indoor temperature.

NOTE!
The temperature distribution in the remote controller installation space is not uniform, so
there can be a little difference between the temperature you actually feel and the remote
controller’s room temperature display
According to Control type setting value
• Single setpoint

Fahrenheit: 52~99 °F
- below 52 °F: display ‘LO’
- over 99 °F: display ‘HI’

Celsius: 10.5~39.5 °C
- below 10.5 °C: display ‘LO’
- over 39.5 °C: display ‘HI’

• Dual setpoints
Fahrenheit: 34~99 °F

- below 34 °F: display ‘LO’
- over 99 °F: display ‘HI’

Celsius: 0.5~39.5 °C
- below 0.5 °C: display ‘LO’
- over 39.5 °C: display ‘HI’
- For indoor temperature below 50 °F (10 °C), the value perceived by the Thermostat(with
cable) is displayed.

• Because of location of Temperature sensing, the real room temperature and the this
displayed value can be different.

WIND SETTING
Fan speed control
From the main screen, press [<,>(left/right)] button to select the fan speed category, and press
[� ,� (up/down)] button to set the fan speed control the desired fan speed.
- It circulates in the order of Slow � Low � Medium � High � Power � Auto.

� For some product some fan speed may not be available.

Fan speed control - ventilation
You can easily control the desired fan speed.
• In the main screen, press [<,>(left/right)] button to select the fan speed category, and press

[� ,� (up/down)] button to set the fan speed.
- It circulates in the order of low � high � power � auto.

� The auto Fan can be used only when the air contamination (CO2) sensor is installed.

Air flow control
You can easily control the desired air flow
• In the main screen, press [<,>(left/right)] button to select the air flow category, and press

[� ,� (up/down)] button to set the air flow.
- It circulates in the order of Off ↔ Up/Down swing ↔ Left/Right swing ↔ Up/Down/Left/Right
swing ↔ Swirl ↔ Indirect wind ↔ Direct wind↔Human detection direct wind↔Human detec-
tion indirect wind.

� For some product some air flow settings may not be available.

Előfordulhat, hogy a rendszer által létrehozott hőmérséklet-eloszlás nem egyenletes, ezért egy
kis különbség lehet a tényleges hőmérséklet és a távvezérlő által kijelzett belső hőmérséklet
között

A vezérlési mód beállított értéke alapján
• Egyszeri beállítási érték 

Fahrenheit): 52 ~ 99 °F
 - 52 °F alatt: „AL”
 - 99 °F felett: „MA”

Celsius: 10,5 ~ 39,5 °C
 - 10,5 °C alatt: „AL”
 - 39,5 °C felett: „MA”

• Két beállítási érték  
(Fahrenheit): 34 ~ 99 °F
 - 34 °F alatt: „AL”
 - 99 °F felett: „MA”

Celsius: 0,5 ~ 39,5 °C
 - 0,5 °C alatt: „AL”
 - 39,5 °C felett: „MA”
 - 10 °C (50 °F) alatti beltéri hőmérséklet esetén a Termosztát által (kábellel) észlelt érték
jelenik meg.

• A hőmérséklet-érzékelés helye miatt a szoba valós hőmérséklete és ez a megjelenített
érték eltérhetnek.

MEGJEGYZÉS!
Ventilátor sebességének beállítása - szellőztető
Könnyedén szabályozhatja a kívánt üzemmódot.

• A főképernyőn nyomja meg a [<,> (bal/jobb)] gombot a ventilátor sebességkategóriájának
kiválasztásához, majd nyomja meg a [∧, ∨ (fel/le)] gombot a kívánt ventilátorsebesség beállításához.

 - A következő sorrendben keringeti a levegőt: lassú ↔ gyors ↔ nagyon gyors ↔ auto.
 Az automatikus ventilátorfokozat csak akkor használható, ha a levegőszennyezés (CO2)
érzékelő be van szerelve.

Levegő áramlásának szabályozása
Könnyedén szabályozhatja a kívánt levegőáramlást

• A főképernyőn nyomja meg a [<,> (bal/jobb)] gombot a légáram kategóriájának kiválasztásához,
majd nyomja meg a [∧, ∨ (fel/le)] gombot a levegő áramlásának beállításához.
 - A következő sorrendben keringeti a levegőt: Kikapcsol ↔ Fel/Le legyezés ↔ Balra/Jobbra
legyezés ↔ Fel/Le/Balra/Jobbra legyezés ↔ Légkeverés ↔ Közvetett légáramlás ↔ Közvetlen
légáramlás ↔ Emberérzékelés közvetlen légáramlás ↔ Emberérzékelés közvetett légáramlás.

 Egyes termékeknél előfordulhat, hogy bizonyos levegőáramlás beállítások nem elérhetők.
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TÁVOLLÉT BEÁLLÍTÁSA
Távollét (Jelenlétérzékelés nélküli üzemmód)
A „Távollét” funkció lehetővé teszi a beltéri egység megfelelő működését, ha bizonyos időre
távozna a helyiségből.
Ez a szolgáltatás csak akkor használható, ha a Vezérléstípus a Két beállítási érték szabályozása
üzemmódra van állítva

ZÁROLÁS BEÁLLÍTÁSA
Zárolás
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Home leave (Unoccupied Mode)
The "Home Leave" function enables proper operation of indoor unit when a space is left for a pe-
riod of time.
This feature can only be used when Control type setting is set to the Dual Set Point Control
mode

NOTE!
User can not change indoor unit status with wired remote controller while set 'home leave
mode' except for 'home leave mode' release control.
• Home leave mode will be released if indoor unit operation was changed by commands of

other controllers(central controller, drycontact and wireless remote controller).
• When occupied schedule event occurs while operate a home leave mode, home leave

mode will be released and indoor unit status follow the occupied schedule event.
• Indoor unit operation change as below when the home leave mode is released.

- The setpoints and operation mode values are reflected in the control events of the
scheduled events that are currently applied.

- If there are no schedule events, the setpoint shall be applied as last setpoints before the
home leave operation.

- If there are no setpoints before the 'home leave' operation(dehumidification or fan mode),
default values will be applied to the setpoints.

- Default values : dual setpoint auto , heat 60 °F(16 °C), cool 86 °F(30 °C)

HOLD SETTING
Hold
User can use this function when they want to manage indoor unit as home leave control mode
only.

NOTE!
Can not change indoor unit status with wired remote controller while set ‘hold mode' except
for ‘hold mode' release control.
• Hold mode will be released if indoor unit operation was changed by commands of other

controllers(central controller, drycontact and wireless remote controller).
• A scheduled event is not applied to the indoor unit during a hold mode, even if a scheduled

event is set.
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A felhasználó nem változtathatja meg a beltéri egység állapotát vezetékes távvezérlővel,
miközben a „távollét” beállítást választja, kivéve ha feloldja a „távollét” üzemmód vezérlését.

• A távollét üzemmód leáll, ha a beltéri egység működését más vezérlők (központi vezérlő,
száraz kontakt és vezeték nélküli távvezérlő) parancsai megváltoztatják.

•
 
Amennyiben a készülék jelenlétet észlel, miközben a távollét üzemmódot használja, a
távollét üzemmód leáll, és a beltéri egység működése eszerint változik.

•

 

A beltéri egység működése az alábbiak szerint változik, amikor a távollét üzemmód leáll.

 

- A beállítási értékeket és az üzemmód értékeit az aktuálisan alkalmazott ütemezett
események vezérlő eseményei tükrözik.

 

- Ha nincs ütemezett esemény, akkor a beállítási értéket az utolsó beállítási értékként kell
alkalmazni a távollét üzemmód alkalmazása előtt.

 

- Ha a „távollét” üzemmód (párátlanítás vagy ventilátor üzemmód) előtt nincs beállítási
érték megadva, akkor az alapértelmezett értékeket alkalmazzák beállítási értékként.

 

- Alapértelmezett értékek: két beállítási érték automatikusan, fűtés 16°C (60 °F), hűtés
30 °C (86 °F)

MEGJEGYZÉS! Nem változtathatja meg a beltéri egység állapotát vezetékes távvezérlővel a „zárolás”
üzemmód közben, kivéve ha feloldja a „zárolás” üzemmód vezérlését.

• A zárolás üzemmód leáll, ha a beltéri egység működését más vezérlők (központi vezérlő,
száraz kontakt és vezeték nélküli távvezérlő) parancsai megváltoztatják.

•
 
Az ütemezett esemény nem kerül alkalmazásra, ha a beltéri egység zárolt üzemmódban van,
még akkor sem, ha ütemezett eseményként van beállítva.

MEGJEGYZÉS!
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TOVÁBBI MŰVELETEK – SZELLŐZÉS
További műveletek
Megváltoztathatja a szellőztető termék további működését.

• A főképernyőn nyomja meg a [<,> (bal/jobb)] gombot a további műveletek kategória
kiválasztásához, majd nyomja meg a [∧, ∨ (fel/le)] gombot további műveletek beállításához.

KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA
Külső berendezések szabályozása
Ezzel a funkcióval a külső berendezés szabályozási üzemmód kapcsolódási pontjának kimeneti
teljesítményét állíthatja be.

•
 
A főképernyőn nyomja meg a [<,> (bal/jobb)] gombot a külső berendezések szabályozása kategória
kiválasztásához, majd nyomja meg a [∧, ∨ (fel/le)] gombot a kapcsolódási pont beállításához.
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EXTERNAL EQUIPMENT CONTROL SETTING
External equipment control
It is the function to set the contact point output of the external equipment control mode. 
• In the main screen, press [<,>(left/right)] button to select the external equipment control cate-

gory, and press [� ,� (up/down)] button to set the contact point output.

Mode Description

On When it is set to “On”, it always performs the contact point output.

Off When you set it to “Off”, it does not perform the contact point output in
any case.

Auto When it is set to “auto”, the contact point output is decided according to
the user setting’s external equipment logic setting value.

NOTE!
Please use the corresponding function when the external equipment is actually connected.
When the external equipment is not set, please maintain “Off” status.
For the detail external equipment control condition setting, refer to the user setting - external
equipment logic setting.

ADDITIONAL OPERATION –VENTILATION
Additional operation
You can change the additional operation of the ventilation product.
• In the main screen, press [<,>(left/right)] button to select the additional operation category, and

press [� ,� (up/down)] button to set the additional operation.

Additional Operation Description

Fast

It ventilates in short period of time.
It is the function to operate the ventilation function more efficiently
through the express setting which is an additional operation of the ventila-
tion product.

Energy saving It performs the energy saving function while ventilating efficiently.

NOTE!
The general ventilation and the direct cooling type ventilation’s additional operation are the
same.
The ventilation product’s additional functions (air cleaning / heater / humidification / fan auto)
setting methods are the same as the air conditioner.
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EXTERNAL EQUIPMENT CONTROL SETTING
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Mode Description

On When it is set to “On”, it always performs the contact point output.

Off When you set it to “Off”, it does not perform the contact point output in
any case.

Auto When it is set to “auto”, the contact point output is decided according to
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NOTE!
Please use the corresponding function when the external equipment is actually connected.
When the external equipment is not set, please maintain “Off” status.
For the detail external equipment control condition setting, refer to the user setting - external
equipment logic setting.

ADDITIONAL OPERATION –VENTILATION
Additional operation
You can change the additional operation of the ventilation product.
• In the main screen, press [<,>(left/right)] button to select the additional operation category, and

press [� ,� (up/down)] button to set the additional operation.

Additional Operation Description

Fast

It ventilates in short period of time.
It is the function to operate the ventilation function more efficiently
through the express setting which is an additional operation of the ventila-
tion product.

Energy saving It performs the energy saving function while ventilating efficiently.

NOTE!
The general ventilation and the direct cooling type ventilation’s additional operation are the
same.
The ventilation product’s additional functions (air cleaning / heater / humidification / fan auto)
setting methods are the same as the air conditioner.

További műveletek Leírás

Gyors
Rövid idő alatt kiszellőzteti a helyiséget.
Az üzemmód expressz beállításával hatékonyabban tudja használni a
szellőztetési funkciót, amely egyike a szellőztető készülék további
műveleteinek.

Energiatakarékosság Az energiatakarékos üzemmódot hatékony szellőzéssel.

Az általános szellőztetés és a közvetlen hűtéses szellőzés további műveletei megegyeznek.
A szellőztető készülék és a légkondicionáló kiegészítő funkcióinak (légtisztítás / fűtés /
párásítás / automatikus ventilátor üzemmód) beállítási módjai megegyeznek.

MEGJEGYZÉS!

Üzemmód Leírás

Be Bekapcsolt állapotban a kapcsolódási pont mindig kimeneti teljesítményt nyújt.

Ki Kikapcsolt állapotban a kapcsolódási pont semmilyen esetben nem nyújt
kimeneti teljesítményt.

Automatikus
Ha automatikus üzemmódra van állítva, akkor a kapcsolódási pont
kimeneti teljesítménye a felhasználói beállítások külső berendezésekre
vonatkozó logikus beállítási értéke alapján kerül meghatározásra.

Kérjük, használja a megfelelő funkciót, amikor a külső berendezések valóban csatlakoztatva
vannak.Ha a külső berendezések nincsenek beállítva, kérjük, hagyja kikapcsolt üzemmódban
a funkciót.
A külső berendezések szabályozási feltételeinek részletes leírását a kézikönyv felhasználói
beállítások részében található külső berendezések logikus beállításai között találja.

MEGJEGYZÉS!
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PLAZMATISZTÍTÁS BEÁLLÍTÁSAI
Plazmatisztítás
Tisztítja és kellemessé teszi a beltéri levegőt.
1. Plazmatisztítás - egyszeri használat  

Ha a plazmatisztítást a készülék kikapcsolt állapota közben kapcsolják be, akkor a készülék
egyszeri plazmatisztítási műveletet hajt végre.

FELÜLÍRÁS SZABÁLYOZÁSÁNAK BEÁLLÍTÁSAI
Felülírás szabályozása

Két beállítási értékes beállításnál a vezetékes távvezérlő a jelenlétérzékelési opcióval rendelkező,
programozott szabályozási események alapján tudja kezelni a beltéri egység állapotát.
A felülírást szabályozó funkció a „jelenlét” és a „távollét” üzemmódok között váltakozik.
A felhasználó beállíthatja az időzítő opciót, melynek segítségével visszatérhet az eredeti
időprogramhoz a felülírás üzemmód menüjében.
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Plasma Purification
It cleans and makes pleasant indoor air.
1. Plasma Purification - single operation

If plasma purification is turned on in operation Off state, plasma purification single operation is
performed.

In case of plasma purification single operation, it operates in fan mode / automatic wind state,
and the wind direction operated before the plasma purification single operation is turned off.

There are 3 ways to end the plasma purification single operation.
1) Input of On/Off button during plasma purification single operation
2) Select plasma purification OFF
3) Change operation mode during plasma purification single operation

2. Plasma purification - additional operation

NOTE!
• If mode is changed during plasma purification single operation, it is switched to the air

cleaning additional operation.
• Air cleaning operation may not be displayed or performed in some products.

OVERRIDE CONTROL SETTING
Override control
In dual setpoint setting, wired remote controller can manages indoor unit status based on pro-
grammed control events which have occupancy option.
Override control function switches between ‘occupied’ and ‘unoccupied’, and vice-versa.
User can set timer option which can return to original schedule event in override function menu.

OK

NOTE!
• If there are no 'occupied' schedule event when operate 'override' control, wired remote

controller change indoor unit operation as below default setting value.
- operation mode : Auto
- target temperature : 86 °F(30 °C)(cool), 60 °F(16 °C)(heat)

• If there are no ‘unoccupied' schedule event when operate 'override' control, wired remote
controller change indoor unit operation as 'home leave' mode default value.
- operation mode : Auto
- target temperature: 'home leave' target temperature.

• If wired remote controller received command from other controller, ‘Override’ operation will
be released.

• When schedule event occurs while operating an override mode, override mode will be re-
leased and indoor unit status follow the schedule event.
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Plasma Purification
It cleans and makes pleasant indoor air.
1. Plasma Purification - single operation

If plasma purification is turned on in operation Off state, plasma purification single operation is
performed.

In case of plasma purification single operation, it operates in fan mode / automatic wind state,
and the wind direction operated before the plasma purification single operation is turned off.

There are 3 ways to end the plasma purification single operation.
1) Input of On/Off button during plasma purification single operation
2) Select plasma purification OFF
3) Change operation mode during plasma purification single operation

2. Plasma purification - additional operation

NOTE!
• If mode is changed during plasma purification single operation, it is switched to the air

cleaning additional operation.
• Air cleaning operation may not be displayed or performed in some products.

OVERRIDE CONTROL SETTING
Override control
In dual setpoint setting, wired remote controller can manages indoor unit status based on pro-
grammed control events which have occupancy option.
Override control function switches between ‘occupied’ and ‘unoccupied’, and vice-versa.
User can set timer option which can return to original schedule event in override function menu.

OK

NOTE!
• If there are no 'occupied' schedule event when operate 'override' control, wired remote

controller change indoor unit operation as below default setting value.
- operation mode : Auto
- target temperature : 86 °F(30 °C)(cool), 60 °F(16 °C)(heat)

• If there are no ‘unoccupied' schedule event when operate 'override' control, wired remote
controller change indoor unit operation as 'home leave' mode default value.
- operation mode : Auto
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• If wired remote controller received command from other controller, ‘Override’ operation will
be released.

• When schedule event occurs while operating an override mode, override mode will be re-
leased and indoor unit status follow the schedule event.

Egyszeri plazmatisztítás esetén, a készülék szellőztető üzemmódban / automata ventilátoros
üzemmódban működik, és a légáramlás iránya az egyszeri plazmatisztítás használata előtt ki
van kapcsolva.

Az egyszeri plazmatisztítás használatának befejezésére 3 mód van.
1) Be/Ki gomb megnyomása az egyszeri plazmatisztítás során
2) Nyomja meg a plazmatisztítás KI gombját
3) Módosítsa az üzemmódot az egyszeri plazmatisztítás során

2. Plazmatisztítás - további műveletek

• Ha az egyszeri plazmatisztítás használata közben megváltoztatja az üzemmódot, akkor a
készülék a légtisztítás további műveletére kapcsol.

• Előfordulhat, hogy egyes termékekben a légtisztítási üzemmód nem jelenik meg vagy nem
hajtható végre.

MEGJEGYZÉS!

• Ha a „felülírás” szabályozása üzemmód használata közben nincs „jelenlétérzékeléssel”
egybekötött, ütemezett esemény, a vezetékes távvezérlő a beltéri egység működését az
alábbi alapértelmezett értékek szerint módosítja.
 - üzemmód : Automatikus
 - célhőmérséklet : 30 °C(86 °F)(hűtés), 16 °C(60 °F)(fűtés)

• Ha a „felülírás” szabályozása üzemmód használata közben nincs „távollét” funkciójú
ütemezett esemény, a vezetékes távvezérlő a beltéri egység használatát a „távollét”
üzemmód alapértelmezett értékére módosítja.
 - üzemmód : Automatikus
 - célhőmérséklet: „távollét” üzemmód célhőmérséklete.

• Ha a vezetékes távvezérlő parancsot kapott egy másik vezérlőtől, akkor a „Felülírás”
üzemmód kikapcsolásra kerül.

• Ha ütemezett esemény történik a felülírás üzemmód használata közben, akkor a felülírás
üzemmód kikapcsol, és a beltéri egység állapota követi az ütemezett eseményt.

!
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ELLENŐRZŐ KÉPERNYŐ
Belépés a �nomporszűrő állapotának képernyőjére

• A főképernyőn nyomja meg a [Vissza] gombot az ellenőrző/további funkciók képernyőre történő
ugráshoz, majd nyomja meg a [<,> (bal/jobb)] gombot, hogy a �nomporszűrő állapotát kijelző
képernyőhöz léphessen. (1. módszer)

• A menü képernyőjén nyomja meg a [<,> (bal/jobb)] gombot a �nomporszűrő képernyő
kategóriájának kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot, hogy a �nomporszűrő
állapotát kijelző képernyőhöz léphessen. (2. módszer)

Finomporszűrő állapota
Ez az üzemmód �gyeli a por mennyiségét, amelyet a légkondicionálóba szerelt porszenzor mér.

• A �nomporszűrő állapotának képernyőjén ellenőrizheti a �nompor, az ultra�nom por és a
szuper ultra�nom por koncentrációértékét.

• A teljes mutató a legrosszabb porállapot-értéket mutatja a három porállapot-érték közül.
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Fine dusts status
It is the function to monitor dust value measured by the dust sensor mounted inside the air con-
ditioner.
• In the fine dust status screen, you can check fine dust, ultra fine dust, and super ultra fine dust

concentration values.
• The overall index displays the worst dust status value among the three dust status values.

NOTE!
• The fine dust status may not be displayed in some products.
• Fine dust status can be checked only when the product is in operation.

MONITORING SCREEN
How to enter fine dust status screen
• In the main screen, press [Back] button to move to monitoring/additional functions screen, and

press [<, > (left/right)] button to move to fine dust status screen. (Method 1)

• In the menu screen, press [<, > (left/right)] button to select the fine dust screen category, and
press [OK] button to move to the fine dust status screen. (Method 2)

36 MONITORING SCREEN

MONITORING SCREEN
How to enter fine dust status screen
• In the main screen, press [Back] button to move to monitoring/additional functions screen, and

press [<, > (left/right)] button to move to fine dust status screen. (Method 1)

• In the menu screen, press [<, > (left/right)] button to select the fine dust screen category, and
press [OK] button to move to the fine dust status screen. (Method 2)

• Előfordulhat, hogy egyes termékek a �nomporszűrő állapotát nem jelzik ki.
• A �nomporszűrő állapotát csak a termék használata közben lehet ellenőrizni.

MEGJEGYZÉS!
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ALFUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSOK
Belépés az Alfunkció képernyőbe és a beállítás módja
A menü képernyőn nyomja meg a [<,> (bal/jobb)] gombot az alfunkció kategóriájának
kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot, hogy az alfunkció beállítások menübe léphessen.
Az alfunkció beállítások menü képernyőjén a [<,> (bal/jobb)] gomb megnyomásával be- és
kikapcsolhatja a megfelelő alfunkciót. (1. módszer)
A főképernyőn nyomja meg a [Vissza] gombot az ellenőrző/alfunkció képernyőre történő ugráshoz,
majd nyomja meg a [<,> (bal/jobb)] gombot, hogy az alfunkciók képernyőjéhez léphessen.  Az
alfunkció képernyőn válassza ki a beállítandó alfunkció kategóriáját, és az [OK] gomb
megnyomásával be- és kikapcsolhatja a megfelelő funkciót. (2. módszer)

Energiatakarékossági beállítások
Az energiatakarékos hűtés az az üzemmód, amely szabályozza a kívánt hőmérsékletet a hűtési
üzemmód során a felhasználó kényelme és az energiatakarékossági teljesítmény javítása érdekében.
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Energy Saving Setting
The energy saving cooling function is the function to control the desired temperature during the
cooling operation to improve the comfort of the user and to improve the power saving perform-
ance.

NOTE!
The energy saving function is an additional function, and it may not be displayed/operated in
some products.
The energy saving function is possible only when the product is in the cooling operation.

SUB FUNCTION SETTING
Sub function entrance and setting method
In the menu screen, press [<,>(left/right)] button to select the sub function category, and press
[OK] button to move to the sub function setting list screen.
In the sub function setting list screen, if you press [<, >(left/right)] button, you can turn on/off the
corresponding sub function. (method 1)
In the main screen, press [Back] button to move to the monitoring/sub function screen, and press
[<,>(left/right)] button to move to the sub function screen.  In the sub function screen, select the
sub function category to set, and if you press [OK] button, you can turn on/off the corresponding
function. (method 2)
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Energy Saving Setting
The energy saving cooling function is the function to control the desired temperature during the
cooling operation to improve the comfort of the user and to improve the power saving perform-
ance.

NOTE!
The energy saving function is an additional function, and it may not be displayed/operated in
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Az energiatakarékos üzemmód kiegészítő funkció, és előfordulhat, hogy egyes termékek
esetében nem jeleníthető meg vagy nem működik.
Az energiatakarékos üzemmód csak akkor lehetséges, ha a készülék hűtési üzemmódban van.

MEGJEGYZÉS!
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Plazmatisztítás beállítása
Tisztítja és kellemessé teszi a beltéri levegőt.

Automatikus ventilátor beállítása
Válassza ki a ventilátorműködést a beltéri egységek hőszabályozása után.
Bekapcsolt állapotban a ventilátor működése a beltéri egységek hőszabályozása után is folytatódik.
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Fan Auto Setting
Select fan operation after performing thermal control of indoor units.
If set to 'ON', fan operation keeps on after thermal operation of indoor units.

NOTE!
The fan auto function is an additional function, and it may not be displayed/operated in some
products.

Plasma Purification Setting
It makes the indoor air clean and pleasant.

NOTE!
The air cleaning function is an additional function, and it may not be displayed/operated in
some products.
The air cleaning function is possible only when the product is in operation.
If you want air cleaning single operation, set air cleaning in the wind only operation.
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Fan Auto Setting
Select fan operation after performing thermal control of indoor units.
If set to 'ON', fan operation keeps on after thermal operation of indoor units.

NOTE!
The fan auto function is an additional function, and it may not be displayed/operated in some
products.

Plasma Purification Setting
It makes the indoor air clean and pleasant.

NOTE!
The air cleaning function is an additional function, and it may not be displayed/operated in
some products.
The air cleaning function is possible only when the product is in operation.
If you want air cleaning single operation, set air cleaning in the wind only operation.

A légtisztító üzemmód kiegészítő funkció, és előfordulhat, hogy egyes termékek esetében nem
jeleníthető meg vagy nem működik.
A légtisztító üzemmódot csak a készülék működése közben lehet használni.
Ha egyszeri légtisztítást szeretne, állítsa be a légtisztítást csak szellőztetés üzemmódban.

MEGJEGYZÉS!

Az automata ventilátoros üzemmód kiegészítő funkció, és előfordulhat, hogy egyes termékek
esetében nem jeleníthető meg vagy nem működik.

MEGJEGYZÉS!



ALFUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSOK42 ALFUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSOK 43

Párásítás beállítása
Ez az üzemmód aktiválja a készülékbe beépített légnedvesítőt, amikor a beltéri levegő száraz.

Elektromos fűtés beállítása
Ezzel az üzemmóddal megnövelheti a készülék fűtőteljesítményét az elektromos fűtőelem
aktiválásával fűtési üzemben.

43SUB FUNCTION SETTING42 SUB FUNCTION SETTING
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Electric Heater Setting
It is the function to reinforce the heating capability by turning on the electric heater during the
heating operation.

NOTE!
It can be set only in the heating operation. 
The heater function is an additional function, and it may not be displayed/operated in some
products.

Humidification setting
It is the function to activate the humidifier installed in the product when the indoor air is dry.

NOTE!
The humidification function is an additional function, and it may not be displayed/operated in
some products.
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Electric Heater Setting
It is the function to reinforce the heating capability by turning on the electric heater during the
heating operation.

NOTE!
It can be set only in the heating operation. 
The heater function is an additional function, and it may not be displayed/operated in some
products.

Humidification setting
It is the function to activate the humidifier installed in the product when the indoor air is dry.

NOTE!
The humidification function is an additional function, and it may not be displayed/operated in
some products.

A párásítási üzemmód kiegészítő funkció, és előfordulhat, hogy egyes termékek esetében nem
jeleníthető meg vagy nem működik.

 
MEGJEGYZÉS!

Csak fűtési üzemmódban állítható be.
A fűtési üzemmód kiegészítő funkció, és előfordulhat, hogy egyes termékek esetében nem
jeleníthető meg vagy nem működik.

MEGJEGYZÉS!
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Robot tisztítás beállítása
A robot tisztítás üzemmód automatikusan elvégzi a szűrő tisztítását a készülékben lévő tisztítószer
segítségével, a légkondicionáló adott idejű használatát követően.

Szellőző készlet beállítása
Az üzemmód lehetővé teszi a beltéri egységek opcionális szellőző készletének használatát

45SUB FUNCTION SETTING44 SUB FUNCTION SETTING
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Ventilation kit Setting
Function enables operation of an optional ventilation kit with indoor units

NOTE!
The ventilation kit function is an additional function, and it may not be displayed/operated in
some products.

Robot Cleaning Setting
Robot cleaning function is the function to automatically perform the filter cleaning with the
cleaner in the product when the air conditioner is used for certain period of time.

NOTE!
It can be set 30 seconds after the operation stopped.
The robot cleaning function is an additional function, and it may not be displayed/operated in
some products.

44 SUB FUNCTION SETTING

Robot Cleaning Setting
Robot cleaning function is the function to automatically perform the filter cleaning with the
cleaner in the product when the air conditioner is used for certain period of time.

NOTE!
It can be set 30 seconds after the operation stopped.
The robot cleaning function is an additional function, and it may not be displayed/operated in
some products.

Az üzemmód leállítása után 30 másodperccel állítható be.
A robot tisztítás üzemmód kiegészítő funkció, és előfordulhat, hogy egyes termékek esetében
nem jeleníthető meg vagy nem működik.

MEGJEGYZÉS!
A szellőző készlet üzemmód kiegészítő funkció, és előfordulhat, hogy egyes termékek esetében
nem jeleníthető meg vagy nem működik.

MEGJEGYZÉS!
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Komforthűtés beállítása
A komforthűtés üzemmódban a hűtés mértéke automatikusan kerül szabályozásra a kellemes
hőérzet fenntartása érdekében, a termék kikapcsolása nélkül a kívánt hőmérséklet elérése után.

ZÓNASZABÁLYOZÓ BEÁLLÍTÁSA
Zónaszabályozás
Ezzel az üzemmóddal szabályozhatja a zónákat a légcsatornázható beltéri egységek esetében.
A vezetékes távvezérlő maximum 8 zónát képes szabályozni.

47ZONE CONTROL SETTING
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46 SUB FUNCTION SETTING

Comfort Cooling Setting 
The comfort cooling is the function to automatically control the cooling strength to maintain the
pleasant feeling without turning off the product after the indoor temperature reached the desired
temperature.

NOTE!
The comfort cooling function is an additional function, and it may not be displayed/operated in
some products.
The comfort cooling function is only possible when the product is in the cooling operation.

ZONE CONTROL SETTING
Zone Control
A function to control zone with duct type indoor units.
Wired Remote controller can control maximum 8 zones.

OK

NOTE!
According to installation setting value
• If no function is supported this entry can not function.
• Old type

- Zone control is currently only available to monitor.
• New type(4zone or 8Zone)

- Any number of zones is installed is displayed on the screen can be controlled.

47ZONE CONTROL SETTING
EN

G
LIS

H

46 SUB FUNCTION SETTING

Comfort Cooling Setting 
The comfort cooling is the function to automatically control the cooling strength to maintain the
pleasant feeling without turning off the product after the indoor temperature reached the desired
temperature.

NOTE!
The comfort cooling function is an additional function, and it may not be displayed/operated in
some products.
The comfort cooling function is only possible when the product is in the cooling operation.

ZONE CONTROL SETTING
Zone Control
A function to control zone with duct type indoor units.
Wired Remote controller can control maximum 8 zones.

OK

NOTE!
According to installation setting value
• If no function is supported this entry can not function.
• Old type

- Zone control is currently only available to monitor.
• New type(4zone or 8Zone)

- Any number of zones is installed is displayed on the screen can be controlled.

A komforthűtés üzemmód kiegészítő funkció, és előfordulhat, hogy egyes termékek esetében
nem jeleníthető meg vagy nem működik.
A komforthűtés üzemmód csak akkor lehetséges, ha a termék hűtési üzemmódban van.

MEGJEGYZÉS!

A telepítés beállítási értéke szerint
• Ha egyetlen üzemmód sem támogatott, akkor ez a beállítás nem működik.
• Régi típus esetén

 - A zónaszabályozó jelenleg csak ellenőrzésre használható.
• Új típus esetén (4 zónás vagy 8 zónás)

 - Bármennyi zóna van telepítve, megjelennek a képernyőn és szabályozni tudja őket.

MEGJEGYZÉS!
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KÉPERNYŐZÁR BEÁLLÍTÁSA
Belépés a képernyőzár beállításához

• A menü képernyőn nyomja meg a [<,> (bal/jobb)] gombot a „képernyőzár beállítása” kategória
kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot a képernyőzár beállítása menühöz.

• A képernyőzár beállítása menüben, ha megnyomja a [∧, ∨ (fel/le)] gombot, be- és kikapcsolhatja
a megfelelő képernyőzár üzemmódot.

IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA
Az időzítő megnyitása és az időzítő beállításának módja

• A menü képernyőn a [<,>(bal/jobb)] gomb lenyomásával kiválasztható az időzítő kategória,
majd az [OK] gomb lenyomásával be lehet hívni az időzítő beállítása menü képernyőt.

• Az időzítő egység beállítása menü képernyőjén nyomja meg a [∧, ∨ (fel/le)] gombot a
beállítandó időzítő egység kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot a részletekhez.

• Az érték beállítása után, az [OK] gomb lenyomására a rendszer aktiválja az időzítő egységet.
• Az érték beállítását követően, a [Back] gomb lenyomására a rendszer elveti a megváltoztatott

értéket.

49TIMER SETTING
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48 LOCK SETTING

LOCK SETTING
How to enter lock setting
• In the menu screen, press [<,>(left/right)] button to select “lock setting” category, and press

[OK] button to move to the lock setting list screen.
• In the lock setting list, if you press [� ,� (up/down)] button, you can turn on/off the correspon-

ding lock function.

Lock setting – all, on/off, mode, temperature range lock
• It is the function to lock the button operation of the remote controller so that children or other

persons cannot use it without permission.
• It is the function to limit the desired temperature range that can be set in the wired remote controller.

OK

TIMER SETTING
Timer entrance and setting method
• In the menu screen, press [<,>(left/right)] button to select the timer category, and press [OK]

button to move to the timer setting list screen.
• In the timer setting list screen, press [� ,� (up/down)] button to select the timer to set, and

press [OK] button to move to the detail screen.
• After setting the value, when you press [OK] button, the timer is activated.
• After setting the value, if you press [Back] button, the changed value will not be applied.

OK

Lock Description

All lock It locks all button operation of the remote controller.

On/Off lock It locks the On/Off button operation of the remote controller.

Mode lock It locks the operation mode button operation of the remote controller.

Temperature range
lock

It is the function that can limit the range of the desired temperature that
can be set in the wired remote controller.
- Single: Lower limit : 16~30 °C (60~86 °F)

Upper limit : 16/18~30 °C (60/64~86 °F)
- Dual  : Cooling : 50~99 °F (10~37.5 °C)

Heating : 40~90 °F (4~32 °C)

NOTE!
In the central controller, when the central control temperature range lock is set, the wired
remote controller’s temperature lock setting is cleared.
The temperature change by external equipment is reflected regardless of the remote
controller temperature range lock.
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LOCK SETTING
How to enter lock setting
• In the menu screen, press [<,>(left/right)] button to select “lock setting” category, and press

[OK] button to move to the lock setting list screen.
• In the lock setting list, if you press [� ,� (up/down)] button, you can turn on/off the correspon-

ding lock function.

Lock setting – all, on/off, mode, temperature range lock
• It is the function to lock the button operation of the remote controller so that children or other

persons cannot use it without permission.
• It is the function to limit the desired temperature range that can be set in the wired remote controller.

OK

TIMER SETTING
Timer entrance and setting method
• In the menu screen, press [<,>(left/right)] button to select the timer category, and press [OK]

button to move to the timer setting list screen.
• In the timer setting list screen, press [� ,� (up/down)] button to select the timer to set, and

press [OK] button to move to the detail screen.
• After setting the value, when you press [OK] button, the timer is activated.
• After setting the value, if you press [Back] button, the changed value will not be applied.

OK

Lock Description

All lock It locks all button operation of the remote controller.

On/Off lock It locks the On/Off button operation of the remote controller.

Mode lock It locks the operation mode button operation of the remote controller.

Temperature range
lock

It is the function that can limit the range of the desired temperature that
can be set in the wired remote controller.
- Single: Lower limit : 16~30 °C (60~86 °F)

Upper limit : 16/18~30 °C (60/64~86 °F)
- Dual  : Cooling : 50~99 °F (10~37.5 °C)

Heating : 40~90 °F (4~32 °C)

NOTE!
In the central controller, when the central control temperature range lock is set, the wired
remote controller’s temperature lock setting is cleared.
The temperature change by external equipment is reflected regardless of the remote
controller temperature range lock.
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Zárolás beállítása – összes gomb, be/ki gomb, üzemmód gomb és a
hőmérsékleti tartomány zárolása

• Ebben az üzemmódban a távvezérlő gombjait tudja lezárni, hogy gyermekek vagy más
személyek ne használhassák engedély nélkül.

• Ebben az üzemmódban a vezetékes távvezérlőn beállítható, kívánt hőmérséklet-tartományt
tudja korlátozni.

Zárolás Leírás
Összes gomb Zárolja a távvezérlő összes gombjának használatát.

Be/Ki zárolás Zárolja a távvezérlő Be/Ki gombjának használatát.

Üzemmód-zárolás Zárolja a távvezérlő üzemmód gombjának használatát.

Hőmérséklet-tartomány
zárolása

Ebben az üzemmódban a vezetékes távvezérlőn beállítható, kívánt
hőmérséklet-tartományt tudja korlátozni.
 - Egy beállítási értékes: Alsó határérték : 16 ~ 30 °C (60 ~ 86 °F)
Felső határérték : 16/18~30 °C (60/64~86 °F)
 - Két beállítási értékes : Hűtés: 10~37,5 °C (50~99 °F) Fűtés : 4~32 °C (40~90 °F)

A központi vezérlőben, amikor a központi vezérlési hőmérséklet-tartomány zárolása be van
állítva, a vezetékes távvezérlő hőmérséklet-zárolás beállítását törli a rendszer.
A rendszer a hőmérséklet külső berendezés által történő megváltoztatását tükrözi, függetlenül
a távvezérlő hőmérséklet-tartomány zárolásától.

MEGJEGYZÉS!
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Egyszerű időzítő egység
Az időzítő egységet könnyen be lehet állítani az 1~7 órás tartományban, 1 órás léptetésekkel.

Alvás időzítése
Az alvás időzítése funkció segítségével elalvás előtt a légkondicionálót alvás üzemmódban tudja
működtetni néhány órára, majd a készülék leáll.

51TIMER SETTING
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50 TIMER SETTING

Simple timer
You can easily set the timer in the range of 1~7 hours in the units of 1 hour.

OK

NOTE!
If the product operation is On, the easy timer turns off the operation after the corresponding
time.
If the product operation is Off, the easy timer turns on the operation after the corresponding
time.
If the easy timer operation is turned On/Off before the timer operation, the set timer will be
cleared.

Sleep timer
Sleep timer is the function to operate the air conditioner in sleep mode before going to sleep for
certain hours and stop the operation.

OK

NOTE!
You can set the sleep timer while the product is in operation.
If the sleep timer operation is turned On before the timer operation, the set timer will be
cleared.
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50 TIMER SETTING

Simple timer
You can easily set the timer in the range of 1~7 hours in the units of 1 hour.

OK

NOTE!
If the product operation is On, the easy timer turns off the operation after the corresponding
time.
If the product operation is Off, the easy timer turns on the operation after the corresponding
time.
If the easy timer operation is turned On/Off before the timer operation, the set timer will be
cleared.

Sleep timer
Sleep timer is the function to operate the air conditioner in sleep mode before going to sleep for
certain hours and stop the operation.

OK

NOTE!
You can set the sleep timer while the product is in operation.
If the sleep timer operation is turned On before the timer operation, the set timer will be
cleared.

Amennyiben a készülék be van kapcsolva, az egyszerű időzítő egység kikapcsolja az
üzemmódot a beállított idő elteltével.
Amennyiben a termék Ki van kapcsolva, az egyszerű időzítő egység bekapcsolja azt a
beállított idő elteltével.
Amennyiben aktív egyszerű időzítő mellett Be/Ki kapcsolják a készüléket, az időzítő egység
beállítása törlésre kerül.

MEGJEGYZÉS!
Az alvás időzítését a készülék működése közben is beállíthatja.

MEGJEGYZÉS !

Amennyiben az alvás időzítése bekapcsolt állapotban van az időzítő működése előtt, a
beállított időzítő törlődik.
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Kikapcsolás időzítése
A termék automatikusan Kikapcsol a beállított időpontban.

Bekapcsolás időzítése

52 TIMER SETTING 53TIMER SETTING
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Turn-off Reservation
The product is automatically turned Off at the set timer time.

OK

NOTE!
Even if the Turn-off Reservation operation is turned On/Off after the setting and before the
timer operation, the set timer is not cleared.

Turn-on Reservation
The product is automatically turned On at the set timer time.

OK

NOTE!
Even if the Turn-on Reseravation operation is turned On/Off after the setting and before the
timer operation, the set timer is not cleared.

52 TIMER SETTING

Turn-off Reservation
The product is automatically turned Off at the set timer time.

OK

NOTE!
Even if the Turn-off Reservation operation is turned On/Off after the setting and before the
timer operation, the set timer is not cleared.

MEGJEGYZÉS !
A rendszer nem törli a beállított időzítést akkor sem, ha a Bekapcsolás időzítése funkció
Be/Kikapcsolásra kerül a beállítás után és az időzítő működésbe lépése előtt.

MEGJEGYZÉS !
A rendszer nem törli a beállított időzítést akkor sem, ha a Kikapcsolás időzítése üzemmód
Be/Kikapcsolásra kerül a beállítás után és az időzítő működésbe lépése előtt.
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IDŐPROGRAM BEÁLLÍTÁSA
Hogyan lehet belépni az időprogramba

• A menü képernyőn nyomja meg a [<,> (bal/jobb)] gombot az időprogram kategóriájának
kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot az Időprogram beállítása menü
megtekintéséhez.

• Az Időprogram beállítása menü képernyőjén nyomja meg a [∧, ∨ (fel/le)] gombot a beállítandó
menü kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot a részletek megtekintéséhez.

Napi időprogram
Az üzemmód segítségével ellenőrizheti a távvezérlőn elmentett időzítőt (Időprogram).

• Az Időprogram menüben válassza ki a napi időprogram állapot pontot és nyomja le az [OK]
gombot annak érdekében, hogy belépjen a részletes napi időprogram képernyőbe.

• A távvezérlő [<,>(bal/jobb)] gombjának segítségével leellenőrizheti a többi dátum időzítési
információit.
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How to enter schedule
• In the menu screen, press [<,>(left/right)] button so select the schedule category, and press

[OK] button to move to the schedule setting list screen. 
• In the schedule setting list screen, press [� ,� (up/down)] button to select the menu to set, and

press [OK] button to move to the detail screen.

OK

Daily Schedule
It is the function that can check the status of the timer (schedule) saved in the remote controller.
• In the schedule list, select the daily schedule status category, and press [OK] button to move to

the detail daily schedule status screen.

• You can use the remote controller’s [<,>(left/right)] button to check the timer information of
other dates.

• You can use the remote controller’s [� ,� (up/down)] button to check the corresponding date’s
other timer information.

• Select the timer information, and press [OK] button to move to the corresponding timer’s edit
screen.

NOTE!
In the daily schedule status screen, even if the timer (schedule) is set, if the corresponding
date is designated as an exception date, the schedule will not be performed.
Less than 5 schedules per day is recommended.
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How to enter schedule
• In the menu screen, press [<,>(left/right)] button so select the schedule category, and press

[OK] button to move to the schedule setting list screen. 
• In the schedule setting list screen, press [� ,� (up/down)] button to select the menu to set, and

press [OK] button to move to the detail screen.

OK

Daily Schedule
It is the function that can check the status of the timer (schedule) saved in the remote controller.
• In the schedule list, select the daily schedule status category, and press [OK] button to move to

the detail daily schedule status screen.

• You can use the remote controller’s [<,>(left/right)] button to check the timer information of
other dates.

• You can use the remote controller’s [� ,� (up/down)] button to check the corresponding date’s
other timer information.

• Select the timer information, and press [OK] button to move to the corresponding timer’s edit
screen.

NOTE!
In the daily schedule status screen, even if the timer (schedule) is set, if the corresponding
date is designated as an exception date, the schedule will not be performed.
Less than 5 schedules per day is recommended.
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Less than 5 schedules per day is recommended.
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How to enter schedule
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• You can use the remote controller’s [<,>(left/right)] button to check the timer information of
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other timer information.
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NOTE!
In the daily schedule status screen, even if the timer (schedule) is set, if the corresponding
date is designated as an exception date, the schedule will not be performed.
Less than 5 schedules per day is recommended.
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• A távvezérlő [∧, ∨ (up/down)] gombjának segítségével le tudja ellenőrizni az érintett dátum
egyéb időzítési információit.

• Válassza ki az időzítési információt és nyomja le az [OK] gombot annak érdekében, hogy
belépjen az adott időzítés szerkesztő képernyőjébe.

A napi időprogram állapot képernyőn, a rendszer nem fogja végrehajtani az időprogramot az
időzítés (Időprogram) beállítása ellenére, amennyiben a vonatkozó dátum kivételdátumként van beállítva.
Ajánlott naponta 5 időprogramnál kevesebbet alkalmazni.

MEGJEGYZÉS!
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Időprogram és szerkesztés
Az üzemmód segítségével ellenőrizheti a távvezérlőn elmentett időzítő (Időprogram) állapotát.

• Az Időprogram menüben válassza ki a napi időprogram állapot pontot, és nyomja le az
[OK] gombot a napi Időprogram állapot részletes képernyőjébe történő belépéshez.

• A távvezérlő [<,> (bal/jobb)] gombjával ellenőrizheti a többi dátum időzítő adatait.

Időprogram és szerkesztés – Időprogram hozzáadása
Az egyes fázisok leírása az Időprogram hozzáadása pontban
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Schedules & Edit

It is the function that can check the status of the timer (schedule) saved in the remote controller.

• In the schedule list, select the daily schedule status category, and press [OK] button to move to
the daily schedule status detail screen.

• You can use the remote controller’s [<,>(left/right)] button to check other date’s timer informa-
tion.

• You can edit the saved schedule’s timer information.
- Select the schedule to edit using [� ,� (up/down)] button, and press [OK] button to move to
the edit screen.

• Select the timer information, and press [OK] button to move to the corresponding timer’s edit
screen.

You can check the set
timer’s operation infor-
mation (operation
On/Off, operation
mode, desired tempera-
ture), timer time, period,
and day of week.

< If schedule is changed > < If schedule is deleted >

Schedules & Edit – Add schedule

Description of each stage in Add schedule

In ‘Stage 1’, it sets the period to perform the timer.
In ‘Stage 2’, it sets the day of week to perform the timer.

- You can select ‘Everyday / Weekend / Weekdays / Individual selection’.
In ‘Stage 3’, it sets the start time for the timer.
In ‘Stage 4’, it sets the timer operation information.

- If ‘Stop’ is selected, you cannot set the mode / temperature / fan speed.

When stages 1~4 are completed, along with the message of ‘schedule is added’, it moves to
View and edit schedule screen.

Stage 1. Period setting Stage 2. Day of week setting

Stage 3. Time setting Stage 4. Operation setting

Add schedule is completed
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Ellenőrizheti a beállított
időzítés üzemeltetési
információit (működés
Be/Ki, üzemmód, kívánt
hőmérséklet), időzítési
ideje, időtartam és a
hét napja.

• Szerkesztheti a lementett időprogram időzítési információit.
 - Válassza ki a szerkesztendő időprogramot a [∧, ∨ (le/fel)] gomb segítségével és nyomja le az
[OK] gombot a szerkesztő képernyőbe történő belépéshez.

• Válassza ki az időzítési információt és nyomja le az [OK] gombot annak érdekében, hogy
belépjen az adott időzítés szerkesztő képernyőjébe.

<Ha törli az időprogramot><Ha módosítja az időprogramot>

Az ‘1. fázisban’, beállítja az időzítés végrehajtásának időszakaszát.
A ‘2. fázisban’, beállítja a hétnek azt a napját, amelyen az időzítés végrehajtandó.

 - Az alábbi opciók közül választhat ‘Minden nap / Hétvégén / Hétköznapokon / Egyedi
kiválasztás’.

A ‘3. fázisban’, beállítja az időzítés kezdési időpontját.
A ‘4. fázisban’, beállítja az időzítés működésére vonatkozó információkat.

 - Amennyiben a ‘Stop’ opciót választja, akkor nem tudja beállítani az üzemmódot /
hőmérsékletet / ventilátorsebességet.

Az 1~4 fázisok befejezése után, az „Időprogram hozzáadva’ üzenet mellett, a rendszer átáll
az „Időprogram megtekintése és szerkesztése” képernyőre.
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1. fázis Időtartam beállítás 2. fázis A hét napja beállítás

3. fázis Idő beállítása 4. fázis Művelet beállítás

Az időprogram hozzáadása
megtörtént
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Kivétel napja
Ebben az üzemmódban az időzített napon automatikusan leállíthatja a műveletet.

• Az Időprogram menüben válassza ki a kivételnap pontot, és nyomja le az [OK] gombot, hogy
belépjen a „Kivételnap részletes megadása” képernyőbe.

• A kivétel napnál le tudja ellenőrizni a távvezérlőben lementett kivételnap információkat és hozzá
tud adni ilyen jellegű információkat/meg tudja változtatni/törölni tudja az ilyen jellegű
információkat.
 - Egy kivételnap hozzáadásához, a Kivételnap regisztráció részletes képernyőn meg kell adni az
évet/hónapot/napot és le kell nyomni a [OK] gombot a Kivételnap elmentéséhez.
 - Válassza ki a szerkesztendő Kivételnapot a [∧, ∨ (fel/le)] gomb segítségével, majd nyomja le
az [OK] gombot a szerkesztési képernyőbe történő belépéshez.

ENERGIA (légkondicionáló / dX-es szellőztető)
Belépés az energia képernyőre

• A menü képernyőn nyomja le a [<,>(bal/jobb)] gombot az energia kategória kiválasztásához,
majd nyomja le az [OK] gombot az energia menübe történő belépéshez.

 - A kivételnap szerkesztő képernyőn le tudja ellenőrizni, törölni tudja/meg tudja változtatni az
adott kivételnap beállításának tartalmát.
 - Amikor megváltoztatja a kivételnapi információkat, akkor le kell mentenie azokat a változtatást
követően.
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Exception day
It is the function to automatically stop the operation on the set timer day.
• In the schedule list, select the exception day category, and press [OK] button to move to the

Exception day designation detail screen.
• In the exception day, you can check, and add/change/delete the exception day information

saved in the remote controller.
- To add an exception day, in the Exception day registration detail screen, designate
year/month/day, and press [OK] button to save the Exception day.

- Select the Exception day to edit using [� ,� (up/down)] button, and press [OK] button to move

to the edit screen.

- In the exception day edit screen, you can check, delete/change the corresponding exception
day’s setting contents.

- When you change the exception day information, you need to save it after the change.

ENERGY (air conditioner / DX ventilator)
How to enter energy 
• In the menu screen, press [<,>(left/right)] button to select the energy category, and press [OK]

button to move to the energy list.

OK
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Pillanatnyi teljesítmény ellenőrzése
Ebben az üzemmódban ellenőrizheti a termék pillanatnyi teljesítményét.

 Hiba merülhetett fel a tényleges pillanatnyi teljesítménnyel kapcsolatban, ezért csak referencia
gyanánt használja.

• Az energia menüben válassza ki a „Pillanatnyi teljesítmény” pontot, majd nyomja meg az
[OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.

Energiafogyasztás
Ellenőrizheti az energiafogyasztást (üzemidő, energiafogyasztás).

 Hiba merülhetett fel a tényleges fogyasztással kapcsolatban, ezért csak referencia gyanánt használja.
• Az energia menüben válassza ki az „energiafogyasztás” pontot, majd nyomja meg az

[OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.
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Instantaneous power check
It is the function that can check the product’s instantaneous power.
� There may be some error with the actual instantaneous power, so use it only for reference.
• In the energy list, select the “Instantaneous power” category, and press [OK] button to move

to the detail screen.

• The target and the value of all can be set in the energy setting.
• The usage ratio compared to the target is the value expressed in current/target * 100.
� For how to set the energy, refer to the energy setting.

OK

NOTE!
Instantaneous power: It is the power currently used in the product.

Energy consumption
You can check the energy consumption (operation time, power consumption).
� There may be some error with the actual consumption, so use it only for reference.
• In the energy list, select the “energy consumption” category, and press [OK] button to move to

the detail screen.

• In the detail screen, press [<,>(left/right)] button to move to the power consumption and opera-
tion time screen.

OK

< ,  >
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< ,  >

• A célértéket és minden egyéb értéket az energia beállításokban állíthat be.
• A célhoz viszonyított használati arány a jelenlegi érték/célérték * 100 arányban kifejezett

érték.
 Az energia beállításának módját lásd az energia beállítások között.

Pillanatnyi teljesítmény: A készülékben jelenleg használt energia.
MEGJEGYZÉS!

• A részletes képernyőn nyomja meg a [<,> (bal/jobb)] gombot az energiafogyasztás és az
üzemidő képernyőre lépéshez.
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• Az üzemidő mértékegysége az idő (óra), az energiafogyasztás mértékegysége pedig a kWh.

• Az energiafogyasztás kijelzőjét akkor tudja ellenőrizni, ha olyan beltéri egységhez van
csatlakoztatva, amely támogatja az energiafogyasztási információk megjelenítését.

Lista
Leírás

Energiafogyasztás Üzemidő

Évről évre történő
használat

Az energiafogyasztást az előző év
azonos hónapjához képest
láthatja.

Az üzemidőt az előző év azonos
hónapjához képest láthatja.

Heti használat Megjeleníti az aktuális hónap napi
energiafogyasztását.

Megjeleníti az aktuális hónap napi
üzemidejét.

Havi használat Megjeleníti az aktuális hónap heti
energiafogyasztását.

Megjeleníti az aktuális hónap heti
üzemidejét.

Éves használat Megjeleníti az aktuális év havi
energiafogyasztását.

Megjeleníti az aktuális év havi
üzemidejét.

Energiatakarékosság - Hőmérséklet-visszaállítás időzítője
Ezzel az üzemmóddal a készülék használata után visszatérhet a kívánt hőmérséklethez a
beállított idő leteltével az energiatakarékosság érdekében.

• Az energia menüben válassza az „Energiatakarékosság” pontot, majd nyomja meg az
[OK] gombot az energiatakarékossági képernyőre lépéshez.

• Az energiatakarékosság menüben válassza a „Hőmérséklet-visszaállítás időzítője” pontot, majd
nyomja meg az [OK] gombot, hogy a Hőmérséklet-visszaállítás időzítője képernyőre léphessen.
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• Operation time unit is time (hr.), and power consumption unit is kWh.
• The power consumption display can be checked when it is connected to the indoor unit that

supports the power consumption information display function.

List
Description

Power consumption Operation time

Year On Year Usage
You can see the power consump-
tion compared to the same month
of the previous year.

You can see the operation time
compared to the same month of
the previous year.

Weekly usage It displays the daily power con-
sumption of the current month.

It displays the daily operation time
of the current month.

Monthly usage It displays the weekly power con-
sumption of the current month.

It displays the weekly operation
time of the current month.

Yearly usage It displays the monthly power con-
sumption of the current year.

It displays the monthly operation
time of the current year.

Energy saving - Temperature Setback Timer
It is the function to return to the desired temperature after the set time after the product opera-
tion for energy saving.
• In the energy list, select “Energy saving” category, and press [OK] button to move to the en-

ergy saving screen.
• In the energy saving list, select “Temperature Setback Timer” category, and press [OK] button

to move to the Temperature Setback Timer setting screen.

• When it is set to On, you can set the time (10 minutes ~ 120 minutes, 10 minutes unit) and the
temperature (18°C ~ 30°C), and after the setting, when you press [OK] button, the set value is
saved.

• When the desired temperature setback timer setting is set to “On”, after the set time, the de-
sired temperature is recovered to the set temperature.

OK

OK

NOTE!
When it is set at the same time with the remote controller desired temperature range lock or
the central control temperature range lock, it may not return to the desired temperature.

• Bekapcsolt állapotban beállíthatja az időt (10 perc ~ 120 perc, 10 perces egységekben) és a
hőmérsékletet (18°C ~ 30°C), és a beállítás után, amikor megnyomja az [OK] gombot, a beállított
érték elmentésre kerül.

• Ha a kívánt hőmérséklet-visszaállítás időzítője be van kapcsolva, a beállított idő után a kívánt
hőmérséklet visszaáll a beállított hőmérsékletre.

Ha a távvezérlővel a kívánt hőmérséklet-tartomány zárolással vagy a központi vezérlési
hőmérséklet-tartomány zárolással egyidejűleg állítja be, előfordulhat, hogy nem tér vissza
a kívánt hőmérsékletre.

MEGJEGYZÉS!
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Energiatakarékosság - Időkorlátozás szabályozása
Ez az üzemmód leállítja a készülék működését a beállított idő elteltével az energiatakarékos
használat megkezdése után.

• Az energiatakarékosság menüben válassza a „időkorlát szabályozása” pontot, majd nyomja meg
az [OK] gombot, hogy az időkorlát-szabályozás beállításaihoz léphessen.

Energia beállítása - a kültéri egység teljesítményének beállítása
Ebben az üzemmódban beállíthatja a kültéri egység teljesítményét.

• Az energia menüben válassza ki az „energia beállítások” pontot, majd nyomja meg az
[OK] gombot az energia beállítások képernyőhöz történő lépéshez.

• Az energia beállítások menüben válassza a „kültéri egység teljesítményének beállítása” pontot,
majd nyomja meg az [OK] gombot a kültéri egység teljesítményének beállítására szolgáló
képernyőre lépéshez.
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Energy saving - Time Limit Control
It is the function to stop the product operation after the set time after starting the product opera-
tion for the energy saving.
• In the energy saving list, select “time limit control” category, and press [OK] button to move to

the time limit control setting screen.

• In the detail screen, you can select “On/Off” to turn on and off the time limit control function.
When it is set to On, you can set the time (30 minutes ~ 540 minutes, 30 minutes unit), and
after the setting, if you press [OK] button, the set value is saved. 
If you do not press [OK] button but press [Back] button, it moves to the list screen without sav-
ing the set value.

• If the time limit control is set to “On”, the operation stops after the set time.

OK

OK

NOTE!
If it is set at the same time with the remote controller operation lock, the time limit control
will not be performed.

Energy setting - outdoor unit capacity setting
It is the function that can set the outdoor unit capacity.
• In the energy list, select “energy setting” category, and press [OK] button to move to the en-

ergy setting screen.
• In the energy setting list, select “outdoor unit capacity setting” category, and press [OK] button

to move to the outdoor unit capacity setting screen.

• In the detail screen, you can select “On/Off” to set the outdoor unit capacity.  If it is set to On,
you can set the outdoor unit capacity (minimum 1kW), and after the setting, if you press [OK]
button, the set value is saved. If you do not press [OK] button but press “Back’ button, it
moves to the list screen without saving the set value.

• If the capacity setting is set to “On”, in the Instantaneous power screen, it is displayed as “all”
capacity.

• For the outdoor unit capacity, refer to the label of the outdoor unit product.
- For Single product and Multi product, the first 3 digits of the model name is the outdoor unit
capacity. 
ex) For ABC1019…, it is 10.1kW

- For Multi-V product, the first 2 digits of the model name < 0.75 is the outdoor unit capacity. 
ex) For ABCD101.…, it is 10 * 0.75 = 7.5kW

• For TMS users, refer to the all capacity displayed on TMS.

OK

OK

NOTE!
According to the user input, there may be difference to the actual product capacity.
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Energy saving - Time Limit Control
It is the function to stop the product operation after the set time after starting the product opera-
tion for the energy saving.
• In the energy saving list, select “time limit control” category, and press [OK] button to move to

the time limit control setting screen.

• In the detail screen, you can select “On/Off” to turn on and off the time limit control function.
When it is set to On, you can set the time (30 minutes ~ 540 minutes, 30 minutes unit), and
after the setting, if you press [OK] button, the set value is saved. 
If you do not press [OK] button but press [Back] button, it moves to the list screen without sav-
ing the set value.

• If the time limit control is set to “On”, the operation stops after the set time.

OK

OK

NOTE!
If it is set at the same time with the remote controller operation lock, the time limit control
will not be performed.

Energy setting - outdoor unit capacity setting
It is the function that can set the outdoor unit capacity.
• In the energy list, select “energy setting” category, and press [OK] button to move to the en-

ergy setting screen.
• In the energy setting list, select “outdoor unit capacity setting” category, and press [OK] button

to move to the outdoor unit capacity setting screen.

• In the detail screen, you can select “On/Off” to set the outdoor unit capacity.  If it is set to On,
you can set the outdoor unit capacity (minimum 1kW), and after the setting, if you press [OK]
button, the set value is saved. If you do not press [OK] button but press “Back’ button, it
moves to the list screen without saving the set value.

• If the capacity setting is set to “On”, in the Instantaneous power screen, it is displayed as “all”
capacity.

• For the outdoor unit capacity, refer to the label of the outdoor unit product.
- For Single product and Multi product, the first 3 digits of the model name is the outdoor unit
capacity. 
ex) For ABC1019…, it is 10.1kW

- For Multi-V product, the first 2 digits of the model name < 0.75 is the outdoor unit capacity. 
ex) For ABCD101.…, it is 10 * 0.75 = 7.5kW

• For TMS users, refer to the all capacity displayed on TMS.

OK

OK

NOTE!
According to the user input, there may be difference to the actual product capacity.

• A részletes képernyőn kiválaszthatja a „Be/Ki” gombot az időkorlát szabályozása üzemmód
be- és kikapcsolásához. Bekapcsolt állapotban beállíthatja az időt (30 perc ~ 540 perc, 30 perces
egységekben), és a beállítás után, amikor megnyomja az [OK] gombot, a a beállított érték
elmentésre kerül.  
Ha nem az [OK] gombot nyomja meg, hanem a [Vissza] gombot, akkor a beállított érték
mentése nélkül a menüképernyőre lép.

• Ha az időkorlát szabályozás be van kapcsolva, az üzemmód a beállított idő után leáll.

Ha a távvezérlővel az üzemmód zárolásával egyidejűleg állítja be, akkor az időkorlát
szabályozása nem kerül végrehajtásra.

MEGJEGYZÉS!

• A részletes képernyőn kiválaszthatja a „Be/Ki” gombot a kültéri egység teljesítményének
beállításához.  Bekapcsolt állapotban beállíthatja a kültéri egység teljesítményét (minimum
1 kW), és a beállítás után, ha megnyomja az [OK] gombot, a beállított érték elmentésre kerül.
Ha nem az [OK] gombot nyomja meg, hanem a „Vissza” gombot, akkor a beállított érték
mentése nélkül a menüképernyőre lép.

• Ha a teljesítmény beállítása be van kapcsolva, akkor a Pillanatnyi teljesítmény képernyőn a
teljesítménynél az „összes” felirat jelenik meg.

• A kültéri egység teljesítményét a kültéri egység címkéjén találja.

 - A Single készülék és a Multi készülék esetében a modell nevének első 3 számjegye jelzi a
kültéri egység teljesítményét.
 - pl.: Az ABC1019… esetében 10,1 kW
 - A Multi-V készülék esetében a modell nevének első 2 számjegyét 0,75-el kell megszorozni,
hogy megkapjuk a kültéri egység teljesítményét. pl.: ABCD101.… esetében 10 * 0,75 = 7,5kW

• A TMS-t használók a TMS-en láthatják az összteljesítményt.

A felhasználói beállítástól függően eltérés lehet a készülék tényleges teljesítményéhez képest.
MEGJEGYZÉS!
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Energia beállítása - pillanatnyi célteljesítmény beállítása
Ebben az üzem módban állíthatja be a Pillanatnyi teljesítmény célértékét.
Beállíthatja a célértéket az energiafogyasztás állapotának ellenőrzéséhez.

• Az energia beállítások menüben válassza ki a „Pillanatnyi célteljesítmény” pontot, majd nyomja
meg az [OK] gombot a Pillanatnyi célteljesítmény beállításához.

Energia beállítása - energiafogyasztás beállítása
Ezzel az üzemmóddal óránkénti energiafogyasztási célt tud beállítani.

• Az energia beállítások menüben válassza ki az „energiafogyasztási cél” pontot, majd nyomja
meg az [OK] gombot az energiafogyasztási cél beállításához.
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Energy setting - target instantaneous power setting
It is the function that can set the Instantaneous power’s target value.
You can set the target value to find the power consumption status.
• In the energy setting list, select “target Instantaneous power” category, and press [OK] button

to move to the target Instantaneous power setting screen.

• In the detail screen, you can select “On/Off” to set the target Instantaneous power. 
If it is set to On, you can set the target Instantaneous power (minimum 1kW), and after the
setting, if you press [OK] button, the set value is saved.

- If the outdoor unit capacity is set, the maximum value is the outdoor unit capacity

- If the outdoor unit capacity is not set, the maximum value is 9999kW
If you do not press [OK] button but press “Back’ button, it moves to the list screen without
saving the set value.

• When the target Instantaneous power setting is set to “On”, in the Instantaneous power
screen, it is displayed as “all” capacity.

OK

OK

Energy setting - target power consumption
It is the function to set the target power consumption per hour.
• In the energy setting list, select “target power consumption” setting category, and press [OK]

button to move to the target power consumption setting screen.

• In the detail screen, you can select “On/Off” to set the target power consumption. 
When it is set to On, you can set the target power consumption (minimum 1kWh, maximum
100kWh), and after the setting, if you press [OK] button, the set value is saved.
If you do not press [OK] button but press “Back’ button, it moves to the list screen without
saving the set value.

• If the target power consumption setting is set to “On”, it is displayed as the energy
consumption’s power consumption target value.

- Daily target consumption: Weekly usage’s daily target

- Weekly target consumption: Monthly usage’s weekly target (daily target * 7)

- Monthly target consumption: Yearly usage’s monthly target (daily target * 31)

OK

OK

67ENERGY66 ENERGY

Energy setting - target instantaneous power setting
It is the function that can set the Instantaneous power’s target value.
You can set the target value to find the power consumption status.
• In the energy setting list, select “target Instantaneous power” category, and press [OK] button

to move to the target Instantaneous power setting screen.

• In the detail screen, you can select “On/Off” to set the target Instantaneous power. 
If it is set to On, you can set the target Instantaneous power (minimum 1kW), and after the
setting, if you press [OK] button, the set value is saved.

- If the outdoor unit capacity is set, the maximum value is the outdoor unit capacity

- If the outdoor unit capacity is not set, the maximum value is 9999kW
If you do not press [OK] button but press “Back’ button, it moves to the list screen without
saving the set value.

• When the target Instantaneous power setting is set to “On”, in the Instantaneous power
screen, it is displayed as “all” capacity.

OK

OK
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OK

OK

• A részletes képernyőn kiválaszthatja a „Be/Ki” gombot a Pillanatnyi célteljesítmény beállításához. 
Bekapcsolt állapotban beállíthatja a Pillanatnyi célteljesítményt (minimum 1 kW), és a beállítás
után, ha megnyomja az [OK] gombot, a beállított érték elmentésre kerül. 
 - Ha a kültéri egység teljesítménye be van állítva, akkor a maximális érték a kültéri egység
kapacitása

 - Ha a kültéri egység teljesítménye nincs beállítva, akkor a maximális érték 9999kW 

Ha nem az [OK] gombot nyomja meg, hanem a „Vissza” gombot, akkor a beállított érték
mentése nélkül a menüképernyőre lép.

• Ha a Pillanatnyi célteljesítmény be van kapcsolva, akkor a Pillanatnyi teljesítmény képernyőn
a teljesítménynél az „összes” felirat jelenik meg.

• A részletes képernyőn a „Be/Ki” gombbal beállíthatja az energiafogyasztási célt. 
Bekapcsolt állapotban beállíthatja az energiafogyasztási célt (minimum 1kWh, maximum
100kWh), és a beállítás után, ha megnyomja az [OK] gombot, a beállított érték elmentésre
kerül.  
Ha nem az [OK] gombot nyomja meg, hanem a „Vissza” gombot, akkor a beállított érték
mentése nélkül a menüképernyőre lép.

• Ha az energiafogyasztási cél be van állítva, akkor az energiafogyasztáson belül energiafogyasztási
célértékként jelenik meg.
 - Napi célfogyasztás: A heti használat napi célértéke
 - Heti célfogyasztás: Havi használat heti célértéke (napi cél * 7)
 - Havi célfogyasztás: Éves használat havi célértéke (napi cél * 31)
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Energia beállítása - üzemeltetési idő beállítása
Ebben az üzemmódban állíthatja be a Pillanatnyi teljesítmény célértékét.
Az energiafogyasztás állapotát a célérték beállításánál láthatja.

• Az energia beállítások menüben válassza ki az „üzemidő beállítása” pontot, majd nyomja meg
az [OK] gombot az üzemidő beállítási képernyőjéhez.

Energia beállítása - felugró �gyelmeztetés beállítása
Ezzel az funkcióval beállíthatja, hogy az energiafogyasztási cél és az üzemidő beállítása
kapcsán felugorjon-e �gyelmeztető ablak.

• Az energia beállítások menüben válassza ki az „üzemidő beállítása” pontot, majd nyomja
meg az [OK] gombot az üzemidő beállítási képernyőjéhez.

• A felugró �gyelmeztetések menüben válassza ki a „energiafogyasztási cél �gyelmeztetés” vagy
a „üzemidő �gyelmeztetés” pontot, majd nyomja meg az [OK] gombot a részletek beállításához.
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Energy setting - target operation time
It is the function that can set the Instantaneous power’s target value.
You can find the power consumption status by setting the target value.
• In the energy setting list, select “target operation time” category, and press [OK] button to

move to the target operation time setting screen.

• In the detail screen, you can select “On/Off” to set the target operation time.
When it is set to On, you can set the target operation time (minimum 1hr. and maximum 24hr.),
and after the setting, if you press [OK] button, the set value is saved. 
If you do not press [OK] button but press “Back’ button, it moves to the list screen without
saving the set value.

• If the target operation time setting is set to “On”, it is displayed as the energy consumption’s
operation time target value.

- Daily target : Weekly usage’s daily target

- Weekly target : Monthly usage’s weekly target (daily target * 7)

- Monthly target : Yearly usage’s monthly target (daily target * 31)

OK

OK

Energy setting - Alarm Popup Setting
It is the function to set whether to use the target power consumption and the target operation
time notice popup window.
• In the energy setting list, select “target operation time” category, and press [OK] button to

move to the target operation time setting screen.
• In the notice popup list, select “target power consumption notice or target operation time no-

tice” category, and press [OK] button to move to the detail setting screen.

• You can set the notice popup as “daily”, “weekly”, “monthly”.
After the setting, if you press [OK] button, the setting is saved and moves to the previous
screen.

• When the target power consumption notice is set to “On, daily” 
If the daily target power consumption’s 80%, 90%, 95%, and 100% power is used a day, the
popup screen appears.

• When the target operation time notice is set to “On, daily”
When the product is operated at the daily target operation time’s 80%, 90%, 95%, and 100%,
the popup screen appears.

OK

OK

NOTE!
The popup message appears once every hour.

OK
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OK
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OK

• A részletes képernyőn a „Be/Ki” gombbal beállíthatja az üzemidőt.
 

Bekapcsolt állapotban beállíthatja az üzemidőt (minimum 1 óra, és maximum 24 óra), és a
beállítás után, ha megnyomja az [OK] gombot, a beállított érték elmentésre kerül.

 
Ha nem az [OK] gombot nyomja meg, hanem a „Vissza” gombot, akkor a beállított érték
mentése nélkül a menüképernyőre lép.

• Ha az üzemidő be van állítva, akkor az energia beállításokon belül üzemidő célértékként jelenik
meg.

 - Napi cél : A heti használat napi célértéke
 - Heti cél : Havi használat heti célértéke (napi cél * 7)
 - Havi cél : Éves használat havi célértéke (napi cél * 31)

• Felugró �gyelmeztető ablakként beállíthatja a „napi”, „heti”, „havi” beállítást.  
A beállítás után, ha megnyomja az [OK] gombot, a beállítás mentésre kerül, és az előző
képernyőre lép vissza.

• Ha az energiafogyasztási célra vonatkozó �gyelmeztetés a „Be, napi” értékre van állítva 
Ha a napi energiafogyasztási cél 80%-át, 90%-át, 95%-át és 100%-át használja el egy nap, a
�gyelmeztető ablak megjelenik.

• Ha az üzemidőre vonatkozó �gyelmeztetés a „Be, napi” értékre van állítva  
Ha a napi energiafogyasztási cél 80%-át, 90%-át, 95%-át és 100%-át használja el egy nap,
a �gyelmeztető ablak megjelenik.

 

MEGJEGYZÉS!
A felugró üzenet óránként egyszer jelenik meg.
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Energia beállítása – Felhasználási adatok nullázása
Ezzel a funkcióval az összes energiafogyasztásra és üzemidőre információt nullázni tudja.

• Az energia beállítások menüben válassza ki a „fogyasztási adatok nullázása” pontot, majd
nyomja meg az [OK] gombot a fogyasztási adatok nullázása funkció beállítási képernyőjéhez.

FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁS
Hogyan lehet belépni a funkció beállítási menüpontba
Az alul megjelenített menübe történő belépéshez be kell lépniük a funkció beállító menübe az
alábbiak szerint.

• A menü képernyőn nyomja le a [<,>(lbal/jobb)] gombot a beállítások menüpont kiválasztása
céljából, majd nyomja le az [OK] gombot a beállítások menübe történő belépéshez.

• A beállítások menüben válassza ki a funkció beállítások pontot, majd nyomja le az [OK] gombot
a funkció beállítások menübe történő belépéshez.
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Energy setting – Usage data initialization
It is the function to initialize all of the power consumption and operation time information.
• In the energy setting list, select “consumption data initialization” category, and press [OK] but-

ton to move to the consumption data initialization setting screen.

• In the initialization popup screen, if you press “check” button, all previously saved power con-
sumption and operation time are deleted.

OK

OK

OK

FUNCTION SETTING
How to enter function setting
To enter the menu displayed at the bottom, you need to enter the function setting menu as fol-
lows.
• In the menu screen, press [<,>(left/right)] button to select the setting category, and press [OK]

button to move to the setting list.
• In the setting list, select the function setting category, and press [OK] button to move to the

function setting list.

OK
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OK
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OK

• A nullázás felugró �gyelmeztetésénél, ha megnyomja a „kész” gombot, az összes korábban
elmentett energiafogyasztás és üzemidő törlődik.
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Funkció Beállítások
Menü Leírás

Terelőlemez dőlésszögének
beállítása Szabályozhatja a ventilátor légáramlásának szögét.

Rács felemelése funkció beállítása Ebben az üzemmódban tudja felemelni a rácsot a beltéri egység
szűrőjének tisztításához.

Robot tisztítás beállítása

A robot tisztítás üzemmód automatikusan elvégzi a szűrő tisztítását a
készülékben lévő tisztítószer segítségével a légkondicionáló bizonyos
idejű használatát követően. Beállítja a robot tisztítás kézi vagy
automatikus működését.  Az üzemmód leállítása után 30
másodperccel tudja beállítani.

Automatikus párátlanítás
beállítása

Az automatikus párátlanítás funkció a penészt és a nedvességet
távolítja el a beltéri egység belsejének szárításával a hűtési üzemmód
után, amikor a készülék ki van kapcsolva.

Szűrőjelzés ellenőrzése és
nullázása

Amikor elérkezik a beltéri egység szűrőtisztításának ideje, megjelenik a
szűrőtisztító képernyője, és ebben az üzemmódban be tudja zárni az ablakot.

Átkapcsolási hőmérséklet
Az Átkapcsolási hőmérséklet menüben beállíthaja azt a hőmérsékletet,
ahol a készülék MI üzemmódban a hőmérséklettől függően átkapcsol
a hűtési és fűtési üzemmód között.

Holtsáv
Ha a kívánt fűtési és hűtési hőmérsékletet megváltoztatta, a beállított
érték fenntartja a kívánt fűtési és hűtési hőmérséklet közötti
különbséget.

Wi-Fi beállítása Ebben az üzemmódban tudja Wi-Fi-re csatlakoztatni a beltéri egységet.

Zóna elnevezése A zónanév beállításai lehetővé teszik a zónanév kiválasztását.

Beállított idő felülírása A beállított idő felülírása esetén a beállított idő lesz az alapértelmezett
érték.

Hőmérséklet beállítása
Távollét üzemmódban

Amikor a felhasználó Távollét üzemmódban használja a készüléket,
akkor ez a beállított hőmérsékleti érték kerül alkalmazásra.

Komforthűtés beállítása Ebben az üzemmódban a kültéri egység komforthűtés fokozatát tudja
beállítani.

Kültéri egység
hűtöközegzajtszint-csökkentés

beállítása

Ebben az üzemmódban a kültéri egység hűtőközegzajtszint-
csökkentését tudja beállítani.

Leolvasztás üzemmód beállítása Ebben az üzemmódban a kültéri egység leolvasztás üzemmódját tudja
beállítani.

Okos terhelés-szabályozás

Ebben az üzemmódban a kültéri egység okos terhelés-szabályozási
értékét tudja beállítani. (Az okos terhelés-szabályozás az az üzemmód,
amely kiszámítja a szükséges teljesítményt a beltéri és a kültéri levegő
hőmérséklete és páratartalma alapján, és elindítja a funkciót.)

Halk üzemmód idejének
beállítása

Ebben az üzemmódban beállíthatja a kültéri egység halk
üzemmódjának kezdetének és végének idejét.

Ventilátorsebesség intelligens
automatikus beállítása

Ebben az üzemmódban a kültéri egység automatikus
ventilátorsebességét tudja beállítani a hőmérséklet alapján.

Késleltetési idő beállítása
(kizárólag a szellőztetőhöz)

Ebben az üzemmódban tudja beállítani, hogy a készülék a
szellőztetést a késleltetési idő után kezdje meg.

Éjféli léghűtés
(szellőztető interfész)

Ezzel az üzemmóddal a nyári éjszakák során a készülék a beltéri
levegőt kivezeti, és hűvös kültéri levegőt juttat be, hogy ezzel is
energiát takarítson meg.

Emberérzékelő üzemmód Ebben az üzemmódban tudja az emberérzékelés funkciót használni.

Légáram iránya Ez az üzemmód a felső és alsó terelőlemez használatának beállítására
szolgál a készülék működése közben.

CO2 ventilátor-szabályozás Ez az üzemmód a ventilátort szabályozza a készülék bekapcsolt/kikap-
csolt állapotában, a szellőztető készülékben mért CO2 koncentráció alapján.

Terelőlemez dőlésszögének beállítása
Szabályozhatja a ventilátor légáramlásának dőlésszögét.
 - A funkció beállítások listaképernyőjén nyomja meg a [∧, ∨ (fel/le)] gombot, hogy kiválassza a
terelőlemez dőlésszögének beállítását, majd nyomja meg az [OK] gombot a terelőlemez
dőlésszögének részletes képernyőjére történő lépéshez.
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Function Setting Vane angle control setting
You can control the wind blowing angle.
- In the function setting list screen, press [� ,� (up/down)] button to select the vane angle control
category, and press [OK] button to move to the up/down vane angle detail screen.

• In the detail screen, press [� ,� (up/down)] button to select “individual control, overall control,
standard”.

• Use [<,>(left/right)] button to select the vane.
- The selected vane is moving.  Check the moving vane.

• Press [� ,� (up/down)] button to select the desired wind angle, and press [OK] button to save
the setting.
- The wind angle’s setting range can be changed to 5 stages or 6 stages according to the prod-
uct.

� If you do not press [OK] button, the selected wind angle will not be reflected.

OK

NOTE!
For some product types, there are products with only 1 or 2 vanes.

Control Description

Each It sets the vane angle individually.

All It sets the vane angle of all the vanes of the product at once.

Standard It sets the vane angle to the factory initialization state.

Menu Description

Vane angle control setting You can control the wind blowing angle.
Elevation grill setting It is the function to operate the Elevation grill for the indoor unit filter cleaning.

Robot cleaning setting

Robot cleaning function is the function to automatically perform the filter
cleaning with the cleaner of the product when the air conditioner is used for
certain time period. It sets the manual or automatic operation of the robot
cleaning.  You can set it 30 seconds after the stopping of the operation.

Auto dry setting
Auto dry function is the function to remove mold and moisture by dry-
ing the inside of the indoor unit after the cooling operation and when
the product is turned off.

Filter sign check and ini-
tialization

When it becomes the time for the indoor unit filter cleaning, the filter
cleaning display appears, and it is the function to remove the display.

Change Temperature
setting

Change Temperature is the function to set the temperature for the au-
tomatic conversion between cooling and heating according to the
temperature in AI operation mode.

Dead Band
When heating and cooling desired temperatures have been changed,
the set value will maintain a difference between the heating and cool-
ing desired temperature.

Wi-Fi pairing It is the function to perform the pairing function of the Wi-Fi module
connected to the indoor.

Zone Name setting Zone name settings allow you to select zone name.
Override set time setting When timed override is used, the set time will be a default value.

Home leave set temper-
ature setting

When customer operate as home leave mode, this setting tempera-
ture value will be applied.

Comfort cooling setting It is the function to set the outdoor unit Comfort saving operation
stage value.

ODU Refrigerant Noise
Reduction setting

It is the function to set the outdoor unit’s refrigerant noise reduction
function.

Defrost Mode setting It is the function to set the outdoor unit’s defrost mode operation.

Smart load control 
setting

It is the function to set the outdoor unit’s smart load control stage value.
(Smart load control is the function to calculate the necessary performance
with the indoor and outdoor air temperature and humidity and operate.)

Low noise mode time
setting

It is the function to set the start and end time of the outdoor unit’s
low noise mode operation.

Advanced fan speed “Auto” It is the function to set the indoor unit’s fan auto  by temperature.

Delay time setting (ex-
clusive for ventilation) 

It is the function to set the ventilation operation to start after the delay
time.

Midnight air cooling 
(ventilation interface)

It is the function to discharge indoor air and supply cool outdoor air
into the indoor during summer nights to save energy.

Human detection mode It is the function to set the operation of human detection mode.

Discharge direction This is a function to set the usage of the upper and lower vanes when
operating the product.

CO2 fan control A function that controls the fan when the product is turned ON/OFF,
based on the CO2 concentration in the ventilation product. 

• A részletes képernyőn nyomja meg a [∧, ∨ (fel/le)] gombot az „egyéni szabályozás, teljes
szabályozás, alapértelmezett” kiválasztásához.

• A terelőlemez kiválasztásához használja a [<,> (bal/jobb)] gombot.
 - A kiválasztott terelőlemez mozog.  Ellenőrizze a mozgó terelőlemezt.

• Nyomja meg a [∧, ∨ (fel/le)] gombot a légáramlás kívánt szögének kiválasztásához, majd
nyomja meg az [OK] gombot a beállítás mentéséhez.
 - A légáramlás szögének beállítási tartománya a készüléktől függően 5 fokozatra vagy 6
fokozatra állítható.

 Ha nem nyomja meg az [OK] gombot, a kiválasztott szög nem kerül alkalmazásra.

Szabályozás Leírás

Egyenké A terelőlemez szögét egyenként állíthatja be.

Összes A készülék összes terelőlemezének szögét egyszerre állítja be.

Alapértelmezett A terelőlemez szögét a gyári alapértelmezett állapotra állítja.

Egyes terméktípusok esetén a készülékben csak 1 vagy 2 terelőlemez található.
MEGJEGYZÉS!



FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁS74 FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁS 75

Rács felemelése funkció beállítása
Ebben az üzemmódban tudja felemelni a rácsot a beltéri egység szűrőjének tisztításához.
 - A készülék leállítása után, ha a [<,> (bal/jobb)] gombbal kiválasztja a beállítási értéket,
módosíthatja a rács működési állapotát.

Robot tisztítás beállítása
A robot tisztítás üzemmód automatikusan elvégzi a szűrő tisztítását a készülékben lévő
tisztítószer segítségével, a légkondicionáló adott idejű használatát követően. Beállítja a robot
tisztítás kézi vagy automatikus működését.
 - Az üzemmód leállítása után 30 másodperccel állítható be.

• A [<,> (bal/jobb)] gombbal a következő beállítási értékeket állíthatja be az alábbiak szerint.
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Elevation grill setting
It is the function to operate the Elevation grill for the indoor unit filter cleaning.
- While the product operation is stopped, if you use [<,>(left/right)] button to select the setting
value, the grill operation status changes.

Value Description

Up Raises the Elevation grill toward the product

Stop Stops the movement of the Elevation grill

Down Lowers the Elevation grill toward the floor

NOTE!
The Elevation grill setting function may not work in some products.

Robot cleaning setting
Robot cleaning function is the function to perform the automatic filter cleaning with the cleaner
of the product when the conditioner is used for certain period of time. It sets the manual or auto-
matic operation of the robot cleaning.
- It can be set 30 seconds after the operation stop.
• You can use [<,>(left/right)] button to set the following setting values as follows.

Auto dry setting
Auto dry function is the function to remove mold and moisture by drying inside the indoor unit
after the cooling operation and when the product is turned off.
• You can use [<,>(left/right)] button to set the following setting values as follows.

Value Description

Auto It automatically performs the robot cleaning when the accumulated in-
door unit operation time passes 30 hours

Manual It manually performs the robot cleaning.

NOTE!
The robot cleaning setting function may not work in some products.

Value Description

Use Use auto dry function

Not Use Not use auto dry function

NOTE!
Auto dry setting function may not work in some products.
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Érték Leírás

Fel A rács a készülék irányába emelkedik

Leállítás Megállítja a rács mozgását

Le A rács leereszkedik a padló irányába

Előfordulhat, hogy a Rács felemelése funkció beállítása egyes termékek esetében nem működik.

MEGJEGYZÉS!

Érték Leírás

Automatikus Automatikusan elvégzi a robot tisztítást, amikor a beltéri egység
összesített üzemideje meghaladja a 30 órát

Kézi Manuálisan állíthatja be a robot tisztítás elvégzését.

Előfordulhat, hogy a robot tisztítás üzemmód egyes termékek esetében nem működik.
MEGJEGYZÉS!

Automatikus párátlanítás beállítása
Az automatikus párátlanítás üzemmód a penészt és a nedvességet távolítja el a beltéri egység
belsejének szárításával a hűtési üzemmód után, amikor a készülék ki van kapcsolva.

• A [<,> (bal/jobb)] gombbal a következő beállítási értékeket állíthatja be az alábbiak szerint.

Érték Leírás
Bekapcsolás Automatikus párátlanítás üzemmód bekapcsolása

Kikapcs Automatikus párátlanítás üzemmód kikapcsolása

Előfordulhat, hogy egyes termékeknél az automatikus párátlanítás üzemmód nem működik.
MEGJEGYZÉS!
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Szűrőjelzés ellenőrzése és nullázása
Amikor elérkezik a beltéri egység szűrőtisztításának ideje, megjelenik a szűrőtisztító képernyője,
és ezzel a funkcióval be tudja zárni az ablakot.

• A funkció beállítások menüben válassza ki a Szűrőjelzés ellenőrzése és nullázása pontot, majd
nyomja meg az [OK] gombot a részletes képernyő megjelenítéséhez.

Hőmérséklet módosítása
Az Átkapcsolási hőmérséklet menüben beállíthatja azt a hőmérsékletet, ahol a készülék MI
üzemmódban a hőmérséklettől függően átkapcsol a hűtési és fűtési üzemmód között.

• A funkció beállítások menüben válassza az Átkapcsolási hőmérséklet pontot, majd nyomja
meg az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.
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Filter sign check and initialization
When it becomes the time for the indoor unit filter cleaning, the filter cleaning message appears,
and it is the function to remove the message.
• In the function setting list, select the Filter sign check and initialization category, and press [OK]

button to display the detail screen.

- When it becomes time to the filter clean, “Filter cleaning or replacement is required.” message
is displayed. Enter the Filter sign check and initialization detail screen.

- If the product has the function to display the time remaining until the filter cleaning, even if the
filter cleaning message is not displayed, you can enter the Filter sign check and initialization.

- If there is a remaining time display function, when you enter the Filter sign detail screen, you
can see the consumption and the remaining time.

OK

NOTE!
• Some products have a Filter Time Remaining function that can be accessed with Filter Sign

check.
• Dirty filters will increase the cost to cool or heat the conditioned space.
• The filter check message is cleared after certain time without a separate clearing.

Filter sign Description

Good Usage time is 70% or less

Normal Usage time is 71~80%

Caution Usage time is 81~99%

Bad Usage time is 100%

Change temperature setting
Change Temperature is the function to set the automatic Change Temperature between cooling
and heating operation according to the temperature in AI operation mode.
• In the function setting list, select the Change Temperature category, and press [OK] button to

move to the detail screen.

It is the function that can be used only in cooling/heating product.

Example of using Change Temperature
Condition

1) Mode: AI mode
2) temperature: 22°C
3) Change Temperature: 3°C Change Temperature 3°C difference

� In case of the above conditions, it operates as in the graph.

OK

NOTE!
The Change Temperature setting function may not work in some products.

Value
1~7°C(Default : 2°C)

T e m p ( )     

2 5

2 2

1 9

:  C o o l i n g  o p e r a t i o n  s t a r t
:  H e a t i n g  o p e r a t i o n  s t a r t

Szűrőjelzés Szűrőjelzés

Jó A használati idő 70%-a vagy kevesebb

Normál A használati idő 71~80%-a

Figyelmeztetés A használati idő 81~99%-a

Rossz A használati idő 100%-a

 - Amikor elérkezik a szűrő tisztításának ideje, a következő üzenet jelenik meg: „A szűrő tisztítása
vagy cseréje szükséges”. Belépés a Szűrőjelzés ellenőrzése és nullázása funkció részletes képernyőjére
 - Ha a készülék képes megjeleníteni a szűrőtisztításig hátralévő időt, beléphet a Szűrőjelzés
ellenőrzése és nullázása képernyőbe, még akkor is, ha a szűrőtisztítási üzenet nem jelenik meg.
 - Ha van Hátralévő idő megjelenítése funkció, amikor belép a Szűrőjelzés részletes képernyőjére,
láthatja a fogyasztást és a hátralévő időt.

• Néhány termék rendelkezik Szűrőtisztításig hátralévő idő funkcióval, amelyet a Szűrőjelzés
ellenőrzése menüben lehet megtekinteni.

• A piszkos szűrők megnövelik a helyiség hűtési vagy fűtési költségét.
• A szűrőellenőrző üzenet adott idő után magától törlődik.

MEGJEGYZÉS!

Ezt az üzemmódot csak hűtő/fűtő készülékben tudja használni.
Példa az Átkapcsolási hőmérséklet használatára
Állapot

1) Üzemmód: MI üzemmód
2) hőmérséklet: 22°C
3) Átkapcsolási hőmérséklet: 3°C       Átkapcsolási hőmérséklet 3°C különbséggel
 A fenti feltételek esetén az üzemmód a gra�konon látható módon működik.
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Filter sign check and initialization
When it becomes the time for the indoor unit filter cleaning, the filter cleaning message appears,
and it is the function to remove the message.
• In the function setting list, select the Filter sign check and initialization category, and press [OK]

button to display the detail screen.

- When it becomes time to the filter clean, “Filter cleaning or replacement is required.” message
is displayed. Enter the Filter sign check and initialization detail screen.

- If the product has the function to display the time remaining until the filter cleaning, even if the
filter cleaning message is not displayed, you can enter the Filter sign check and initialization.
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OK

NOTE!
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• In the function setting list, select the Change Temperature category, and press [OK] button to
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1) Mode: AI mode
2) temperature: 22°C
3) Change Temperature: 3°C Change Temperature 3°C difference

� In case of the above conditions, it operates as in the graph.

OK

NOTE!
The Change Temperature setting function may not work in some products.

Value
1~7°C(Default : 2°C)

T e m p ( )     

2 5

2 2

1 9

:  C o o l i n g  o p e r a t i o n  s t a r t
:  H e a t i n g  o p e r a t i o n  s t a r t

Érték
1~7°C(Alapértelmezett : 2°C)

Előfordulhat, hogy egyes termékeknél az Átkapcsolási hőmérséklet funkció nem működik.
MEGJEGYZÉS!
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)     
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2 2

1 9

:  C o o l i n g  o p e r a t i o n  s t a r t
:  H e a t i n g  o p e r a t i o n  s t a r t
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Hűtési üzem kezdete
Fűtési üzem kezdete
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Holtsáv
A Holtsáv üzemmódot két beállítási értékes üzemmóddal lehet alkalmazni.
Ha a kívánt fűtési és hűtési hőmérsékletet megváltoztatta, a beállított érték fenntartja a kívánt
fűtési és hűtési hőmérséklet közötti különbséget.

• A funkció beállítások menüben válassza a holtsáv pontot, majd nyomja meg az [OK] gombot a
részletes képernyőre lépéshez.

Wi-Fi beállítása
Ezzel a funkcióval tudja Wi-Fi-re csatlakoztatni a beltéri egységet.
• A funkció beállítások menüben válassza a Wi-Fi beállítása pontot, majd nyomja meg az

[OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.
 - Az „Alkalmaz” gomb kiválasztása után az [OK] gomb megnyomásával megjelenik a Wi-Fi
csatlakozás felugró ablaka, nyomja meg az „ellenőrzés” gombot, majd az [OK] gombbal
elindíthatja a Wi-Fi csatlakoztatását.

79FUNCTION SETTING78 FUNCTION SETTING

EN
G

LIS
H

Wi-Fi pairing setting
It is the function to perform the pairing function of the Wi-Fi module connected to the indoor unit.
• In the function setting list, select the Wi-Fi pairing category, and press [OK] button to move to

the detail screen.
- After selecting “Apply”, if you press [OK] button, the Wi-Fi pairing popup window is created,
select “check” and press [OK] button to request the Wi-Fi pairing.

OK

NOTE!
The Wi-Fi setting function may not work in some products.

Dead Band
Dead Band function is used with a dual setpoint mode.
When heating and cooling desired temperatures have been changed, the set value will maintain a
difference between the heating and cooling desired temperature.
• In the function setting list, select the dead band category, and press [OK] button to move to the

detail screen.

OK

NOTE!
Dead Band function only can use in dual setpoint mode.
• When changing the desired cooling temperature, in case of that the difference with the

heating temperature becomes lesser than its minimal value of difference, it lowers the
desired heating temperature automatically.

• When changing the desired heating temperature, in case of that the difference with the
heating temperature becomes lesser than its minimal value of difference, it raises the
desired cooling temperature automatically.
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When heating and cooling desired temperatures have been changed, the set value will maintain a
difference between the heating and cooling desired temperature.
• In the function setting list, select the dead band category, and press [OK] button to move to the

detail screen.

OK

NOTE!
Dead Band function only can use in dual setpoint mode.
• When changing the desired cooling temperature, in case of that the difference with the

heating temperature becomes lesser than its minimal value of difference, it lowers the
desired heating temperature automatically.

• When changing the desired heating temperature, in case of that the difference with the
heating temperature becomes lesser than its minimal value of difference, it raises the
desired cooling temperature automatically.

A Holtsáv funkciót csak két beállítási értékes üzemmódban lehet alkalmazni.
• A kívánt hűtési hőmérséklet megváltoztatásakor, ha a fűtési hőmérséklettől való eltérés

kisebb lesz, mint a különbség minimum értéke, automatikusan csökkenti a kívánt fűtési
hőmérsékletet.

• A kívánt fűtési hőmérséklet megváltoztatásakor, ha a hűtési hőmérséklettől való eltérés
kisebb lesz, mint a különbség minimum értéke, automatikusan növeli a kívánt hűtési
hőmérsékletet.

MEGJEGYZÉS!

Előfordulhat, hogy egyes termékeknél a Wi-Fi beállítása üzemmód nem működik.
MEGJEGYZÉS!
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Zóna elnevezése
A zónanév beállítások lehetővé teszik a zónanév kiválasztását.

Beállított idő felülírása
A Beállított idő felülírása üzemmód csak a Két beállítási értékes szabályozás üzemmódban
alkalmazható.
Időzített felülírás esetén a beállított idő lesz az alapértelmezett érték.

81FUNCTION SETTING
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80 FUNCTION SETTING

Zone Name setting
Zone name settings allow you to select zone name.

OK

NOTE!
Zone name setting function may not work in some indoor unit products.

OK

Override Set Time Setting
Override Set Time function can only be used in Dual Setpoint Control mode.
When timed override is used, the set time will be a default value.

OK

NOTE!
Override Set Time function can only be used in a dual setpoint control mode.
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80 FUNCTION SETTING

Zone Name setting
Zone name settings allow you to select zone name.

OK

NOTE!
Zone name setting function may not work in some indoor unit products.

OK

Override Set Time Setting
Override Set Time function can only be used in Dual Setpoint Control mode.
When timed override is used, the set time will be a default value.

OK

NOTE!
Override Set Time function can only be used in a dual setpoint control mode.
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Előfordulhat, hogy a Zóna elnevezése funkció egyes beltéri egységekben nem működik.
MEGJEGYZÉS!

A Beállított idő felülírása funkció csak a két beállítási értékes szabályozás üzemmódban
alkalmazható.

MEGJEGYZÉS!
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Hőmérséklet beállítása Távollét üzemmódban
A Hőmérséklet beállítása Távollét üzemmódban a Két beállítási értékes szabályozás üzemmódban
alkalmazható.
Amikor a felhasználó távollét üzemmódban használja a készüléket, akkor ez a beállított
hőmérsékleti érték kerül alkalmazásra.

Komforthűtés beállítása
Ebben az üzemmódban a kültéri egység Komfort megtakarítás fokozatát tudja beállítani.
• Válassza ki az alábbi értékeket a [<,>(jobb/bal)] gomb segítségével.
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Home Leave Set Temperature Setting
Home Leave Set Temperature function is used in Dual Setpoint Control mode.
When customer operate as home leave mode, this setting temperature value will be applied.

OK

NOTE!
Home Leave Set Temperature function can only be used in a dual setpoint control mode.

Comfort cooling setting
It is the function to set the outdoor unit Comfort saving operation value.
• You can set the following values using [<,>(left/right)] button.

ODU Refrigerant Noise Reduction setting
It is the function to set the outdoor unit’s refrigerant noise reduction function.
• You can use [<,>(left/right)] button to set the following setting values as follows.

Value

Step 1

Step 2

Step 3

NOTE!
The Comfort cooling function does not work in the group control.
Comfort cooling setting function is only available in some products.

NOTE!
The ODU Refrigerant Noise Reduction function can be set only when the installer setting’s
outdoor unit function M/S setting is set to “Master”.
ODU Refrigerant Noise Reduction function is only available in some products.

Value Description

Step 0 Not use

Step 1 Outdoor unit noise mode 1

Step 2 Outdoor unit noise mode 2
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A Hőmérséklet beállítása Távollét üzemmódban csak a két beállítási értékes szabályozás
üzemmódban alkalmazható.

MEGJEGYZÉS!

A Komforthűtés üzemmód nem működik a csoportos vezérlés esetében.
A Komforthűtés beállítása üzemmód csak egyes termékekben érhető el.

MEGJEGYZÉS!

Kültéri egység hűtőközegzaj-csökkentésének beállítása
Ebben az üzemmódban a kültéri egység hűtőközegzaj-csökkentését tudja beállítani.

• A [<,> (bal/jobb)] gombbal a következő beállítási értékeket állíthatja be az alábbiak szerint.
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Home Leave Set Temperature Setting
Home Leave Set Temperature function is used in Dual Setpoint Control mode.
When customer operate as home leave mode, this setting temperature value will be applied.

OK

NOTE!
Home Leave Set Temperature function can only be used in a dual setpoint control mode.

Comfort cooling setting
It is the function to set the outdoor unit Comfort saving operation value.
• You can set the following values using [<,>(left/right)] button.

ODU Refrigerant Noise Reduction setting
It is the function to set the outdoor unit’s refrigerant noise reduction function.
• You can use [<,>(left/right)] button to set the following setting values as follows.

Value

Step 1

Step 2

Step 3

NOTE!
The Comfort cooling function does not work in the group control.
Comfort cooling setting function is only available in some products.

NOTE!
The ODU Refrigerant Noise Reduction function can be set only when the installer setting’s
outdoor unit function M/S setting is set to “Master”.
ODU Refrigerant Noise Reduction function is only available in some products.

Value Description

Step 0 Not use

Step 1 Outdoor unit noise mode 1

Step 2 Outdoor unit noise mode 2

Érték

1. fokozat

2. fokozat

3. fokozat

Érték Leírás
0. fokozat Kikapcsolva
1. fokozat Kültéri egység 1. zajszint üzemmód
2. fokozat Kültéri egység 2. zajszint üzemmód
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Home Leave Set Temperature Setting
Home Leave Set Temperature function is used in Dual Setpoint Control mode.
When customer operate as home leave mode, this setting temperature value will be applied.

OK

NOTE!
Home Leave Set Temperature function can only be used in a dual setpoint control mode.

Comfort cooling setting
It is the function to set the outdoor unit Comfort saving operation value.
• You can set the following values using [<,>(left/right)] button.

ODU Refrigerant Noise Reduction setting
It is the function to set the outdoor unit’s refrigerant noise reduction function.
• You can use [<,>(left/right)] button to set the following setting values as follows.

Value

Step 1

Step 2

Step 3

NOTE!
The Comfort cooling function does not work in the group control.
Comfort cooling setting function is only available in some products.

NOTE!
The ODU Refrigerant Noise Reduction function can be set only when the installer setting’s
outdoor unit function M/S setting is set to “Master”.
ODU Refrigerant Noise Reduction function is only available in some products.

Value Description

Step 0 Not use

Step 1 Outdoor unit noise mode 1

Step 2 Outdoor unit noise mode 2

A kültéri egység hűtőközegzaj-csökkentő üzemmódja csak akkor állítható be, ha a telepítési
beállítás szerint a kültéri egység Főegység/Kiszolgáló egység beállítása a „Főegység”-re van állítva.
Kültéri egység hűtőközegzaj-csökkentés üzemmód csak egyes termékekben érhető el.

MEGJEGYZÉS!
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Leolvasztás üzemmód beállítása
Módosítsa a kültéri egység leolvasztás üzemmódjának működését.

• Válassza ki az értéket a [<,> (bal/jobb)] gomb segítségével.

Intelligens terhelés-szabályozás beállítása
Módosítsa a kültéri egység Intelligens terhelés-szabályozási fokozatát.
(Az Intelligens terhelés-szabályozás az az üzemmód, amely a hatékony működés érdekében
kiszámítja a beltéri és a kültéri levegő hőmérsékletét és páratartalmát.)

• A funkció beállítások menüben válassza ki az Intelligens terhelés-szabályozás pontot, majd
nyomja meg az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.

85FUNCTION SETTING84 FUNCTION SETTING
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Defrost mode setting
Change the outdoor unit’s defrost mode operation.
• Select value using [<,>(left/right)] button.

Value

Step 0 Not use

Step 1 Forced snow removal

Step 2 Quick defrost

Step 3 Forced snow removal + quick defrost

NOTE!
The Defrost mode setting function can be set only when the installer setting’s outdoor unit
function M/S setting is set to “Master”.
Defrost mode setting function is only available in some products.

Smart load control(SLC) setting
Change the outdoor unit’s Smart Load Control stage value. 
(Smart load control is the function to calculate the indoor air temperature, outdoor air tempera-
ture, and humidity to operate effectivly.)
• In the function setting list, select the Smart load control category, and press [OK] button to

move to the detail screen.

- When SLC is Operating, on the expanded screen’s monitoring information, ‘In Smart load con-
trol’ is displayed.

Value

Off Step 0

On

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

NOTE!
Smart load control function can be set only when the installer setting’s outdoor unit function
M/S setting is set to “Master”. 
Smart load control function is only available in some products.
Step4 settings may not be available on some indoor unit products.

OK
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Defrost mode setting
Change the outdoor unit’s defrost mode operation.
• Select value using [<,>(left/right)] button.

Value

Step 0 Not use

Step 1 Forced snow removal

Step 2 Quick defrost

Step 3 Forced snow removal + quick defrost

NOTE!
The Defrost mode setting function can be set only when the installer setting’s outdoor unit
function M/S setting is set to “Master”.
Defrost mode setting function is only available in some products.

Smart load control(SLC) setting
Change the outdoor unit’s Smart Load Control stage value. 
(Smart load control is the function to calculate the indoor air temperature, outdoor air tempera-
ture, and humidity to operate effectivly.)
• In the function setting list, select the Smart load control category, and press [OK] button to

move to the detail screen.

- When SLC is Operating, on the expanded screen’s monitoring information, ‘In Smart load con-
trol’ is displayed.

Value

Off Step 0

On

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

NOTE!
Smart load control function can be set only when the installer setting’s outdoor unit function
M/S setting is set to “Master”. 
Smart load control function is only available in some products.
Step4 settings may not be available on some indoor unit products.

OKÉrték

0. fokozat Kikapcsolva

1. fokozat Kényszerű hóleolvasztás

2. fokozat Gyors leolvasztás

3. fokozat Kényszerű hóleolvasztás + gyors leolvasztás

A Leolvasztás üzemmód csak akkor állítható be, ha a telepítési beállítások szerint a kültéri
egység Főegység/Kiszolgáló egység beállítása a „Főegység”-re van állítva.
A Leolvasztás üzemmód beállításai csak egyes termékekben érhetők el.

MEGJEGYZÉS!

Érték

Ki 0. fokozat

Be

1. fokozat
2. fokozat
3. fokozat

4. lépés

 - Amikor az Intelligens terhelés-szabályozás be van kapcsolva, a részletes képernyőn az ellenőrzési
információknál az „Intelligens terhelés-szabályozás folyamatban” felirat jelenik meg.

Az Intelligens terhelés-szabályozás üzemmód csak akkor állítható be, ha a telepítési beállítás
szerint a kültéri egység Főegység/Kiszolgáló egység beállítása a „Főegység”-re van állítva.
Intelligens terhelés-szabályozás üzemmód csak egyes termékekben érhető el. Előfordulhat,
hogy néhány beltéri egységben a 4. lépés beállításai nem állnak rendelkezésre.

 

MEGJEGYZÉS!
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Halk üzemmód idejének beállítása
Ebben az üzemmódban beállíthatja a kültéri egység halk üzemmódjának kezdetét és végét.
• A funkció beállítások menüben válassza a Halk üzemmód pontot, majd nyomja meg az

[OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.
 - A kezdési és a befejezési idő beállítása után nyomja meg az [OK] gombot a magasabb szintű
menü eléréséhez.
 - Ha a kezdési és az aktuális idő megegyezik, akkor a kültéri egység halk üzemmódba lép, és az
ellenőrző képernyőn a „kültéri egység halk üzemmódban” üzenet jelenik meg.

 - Ha a befejezési és az aktuális idő megegyezik, akkor a kültéri egység halk üzemmódja törlődik.

Ventilátorsebesség intelligens automatikus beállítása
Ezzel a funkcióval a beltéri egység hőmérséklet-alapú automatikus ventilátorfokozatát tudja
beállítani.
Ez az üzemmód automatikusan módosítja a ventilátor sebességét a beltéri hőmérséklet és a
kívánt hőmérséklet közötti különbségnek megfelelően.

• Válassza ki az alábbi beállítási értékeket a [<,>(jobb/bal)] gomb segítségével.
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Low noise mode time setting
It is the function to set the start and end time of the outdoor unit’s low noise mode operation.
• In the function setting list, select the Low Noise Mode Time category, and press [OK] button to

move to the detail screen.
- After setting the start time and the end time, press [OK] button to move to the upper level
list.

- If the start time and the current time are the same, it enters the outdoor unit low noise opera-
tion mode, and in the monitoring screen, ‘in outdoor unit low noise operation mode’ message
is displayed.

- If the end time and the current time are the same, the outdoor unit low noise operation mode
is cleared.

NOTE!
Low noise mode time setting function can be set only when the installer setting’s outdoor
unit function M/S setting is set to “Master”.
Low noise mode time setting function is only available in some products.

OK

CAUTION

If the function is not used, please set it to Off.
When you enter the low noise operation, the cooling capacity may be degraded.

!

Advanced fan speed “Auto” setting
It is the function to set the indoor unit’s temperature based auto fan usage.
It is the function to automatically change the fan speed according to the difference between the
indoor temperature and the desired temperature.
• You can set the following setting values using [<,>(left/right)] button.

Value Description

Set Do not change the fan speed automatically

Clear Change the fan speed automatically

NOTE!
Advanced fan speed “Auto” setting function is only available in some products.
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Low noise mode time setting
It is the function to set the start and end time of the outdoor unit’s low noise mode operation.
• In the function setting list, select the Low Noise Mode Time category, and press [OK] button to

move to the detail screen.
- After setting the start time and the end time, press [OK] button to move to the upper level
list.

- If the start time and the current time are the same, it enters the outdoor unit low noise opera-
tion mode, and in the monitoring screen, ‘in outdoor unit low noise operation mode’ message
is displayed.

- If the end time and the current time are the same, the outdoor unit low noise operation mode
is cleared.

NOTE!
Low noise mode time setting function can be set only when the installer setting’s outdoor
unit function M/S setting is set to “Master”.
Low noise mode time setting function is only available in some products.

OK

CAUTION

If the function is not used, please set it to Off.
When you enter the low noise operation, the cooling capacity may be degraded.

!

Advanced fan speed “Auto” setting
It is the function to set the indoor unit’s temperature based auto fan usage.
It is the function to automatically change the fan speed according to the difference between the
indoor temperature and the desired temperature.
• You can set the following setting values using [<,>(left/right)] button.

Value Description

Set Do not change the fan speed automatically

Clear Change the fan speed automatically

NOTE!
Advanced fan speed “Auto” setting function is only available in some products.

A Halk üzemmód időzítése csak akkor állítható be, ha a telepítési beállítások szerint a kültéri
egység Főegység/Kiszolgáló egység beállítása a „Főegység”-re van állítva.
A Halk üzemmód időzítése csak egyes termékekben érhető el.

MEGJEGYZÉS!

Ha a üzemmódot nem használja, állítsa a Ki értékre.
Amikor bekapcsolja a Halk üzemmódot, a hűtési teljesítmény romolhat.

! VIGYÁZAT

Érték Leírás

Beállítás Ne változtassa automatikusan a ventilátor sebességét

Törlés Automatikusan változtassa a ventilátor sebességét

A Ventilátorsebesség intelligens automatikus beállítása üzemmód csak egyes termékekben
érhető el.

MEGJEGYZÉS!
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Késleltetési idő (kizárólag a szellőztetőhöz)
Ezzel a funkcióval tudja beállítani, hogy a készülék a szellőztetést a késleltetési idő után kezdje meg.
• A funkció beállítások menüben válassza a késleltetési idő menüpontot, majd nyomja meg az

[OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.
 - A perc beállítása után nyomja meg az [OK] gombot a magasabb szintű menü eléréséhez.

Éjszakai léghűtés (szellőztető interfész)
Ezzel az üzemmóddal a nyári éjszakák során a készülék a beltéri levegőt kivezeti, és hűvös kültéri
levegőt juttat be, hogy ezzel is energiát takarítson meg.
• Az üzemmód beállítások menüben válassza az éjszakai hűtés külső levegővel pontot, majd

nyomja meg az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.
 - A kezdési és a befejezési idő beállítása után nyomja meg az [OK] gombot, majd a rendszer
elmenti a beállítást és a magasabb szintű menübe lép.
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Delay time (exclusive for ventilation)
It is the function to set the ventilation operation to start after the delay time.
• In the function setting list, select the delay time category, and press [OK] button to move to the

detail screen.
- After setting the minute, press [OK] button to move to the upper level list.

Value

0 ~ 60 Minutes

OK

Midnight air cooling (ventilation interface)
It is the function to discharge indoor air and supply cool outdoor air into the indoor during sum-
mer nights to save energy.
• In the function setting list, if you select midnight outdoor air cooling category and press [OK]

button, it moves to the detail screen.
- When you set the start and end time and press [OK] button, it saves and moves to the upper
level list.

NOTE!
Whether to run the midnight air cooling is decided only when both air conditioner and
ventilation are stopped.
• Even if it is the set midnight air cooling time, it enters the midnight air cooling only when

the outdoor temperature conditions is met.
• During the midnight air cooling operation, “in midnight outdoor air cooling” message is

displayed on the monitoring screen.
• Midnight air cooling function may not work in some products.

OK

CAUTION

. If you do not use the function, please set it as off.

!
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Delay time (exclusive for ventilation)
It is the function to set the ventilation operation to start after the delay time.
• In the function setting list, select the delay time category, and press [OK] button to move to the

detail screen.
- After setting the minute, press [OK] button to move to the upper level list.

Value

0 ~ 60 Minutes

OK

Midnight air cooling (ventilation interface)
It is the function to discharge indoor air and supply cool outdoor air into the indoor during sum-
mer nights to save energy.
• In the function setting list, if you select midnight outdoor air cooling category and press [OK]

button, it moves to the detail screen.
- When you set the start and end time and press [OK] button, it saves and moves to the upper
level list.

NOTE!
Whether to run the midnight air cooling is decided only when both air conditioner and
ventilation are stopped.
• Even if it is the set midnight air cooling time, it enters the midnight air cooling only when

the outdoor temperature conditions is met.
• During the midnight air cooling operation, “in midnight outdoor air cooling” message is

displayed on the monitoring screen.
• Midnight air cooling function may not work in some products.

OK

CAUTION

. If you do not use the function, please set it as off.

!

0 ~ 60 Perc

Érték Az éjszakai léghűtés üzemmód működése csak akkor indulhat el, ha a légkondicionálás és a
szellőztetés egyaránt ki van kapcsolva.

• Ha elérkezik az éjszakai léghűtés beállított időpontja, az üzemmód csak akkor indul el, ha
teljesülnek a külső hőmérsékleti feltételek.

• Az éjszakai léghűtés során a „Éjszakai hűtés külső levegővel folyamatban” üzenet jelenik
meg az ellenőrző képernyőn.

• Előfordulhat, hogy egyes termékeknél az Éjszakai léghűtés üzemmód nem működik.

MEGJEGYZÉS!

Ha nem használja az üzemmódot, kérjük, állítsa a Ki értékre.
VIGYÁZAT!
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Emberérzékelés üzemmód beállítása
Ezzel az üzemmóddal energiát takaríthat meg az emberérzékelés üzemmód energiatakarékos
működésével és a légáramlás irányának beállításával.
Az üzemmód beállítások menüben válassza ki az emberérzékelés üzemmód pontot, és az [OK]
gomb megnyomásával lépjen az alsóbb szintek beállítási menüjébe.

Az emberérzékelés a légáramlás irányának szabályozásával kategória kiválasztása után a
következő értékeket állíthatja be a [<,> (bal/jobb)] gomb segítségével.

Érték Leírás

KI Ne használjon emberérzékelést a légáramlás irányának
szabályozásához

Közvetlen Emberérzékelés közvetlen légáramlással

Közvetett Emberérzékelés közvetett légáramlással

Előfordulhat, hogy az emberérzékelés üzemmód beállítása egyes termékekben nem működik.

MEGJEGYZÉS!
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Human detection mode setting
It is the function that enables energy saving through the human detection power saving operation
and wind direction setting. 
In the function setting list, select human detection operation mode category and press [OK] but-
ton to move to the lower level setting list.

After selecting human detection power saving mode category, if you press [OK] button, it moves
to the detail screen.

You can select OFF � � On/Off Power saving � � Temperature power saving for mode value.
You can set the time value when you select On/Off power saving or Temperature power saving.

OK

After selecting human detection wind direction category, you can set the following setting values
using [<,> (left/right)] button.

NOTE!
Human detection operation setting function may not work in some products.

Value Description

OFF Do not use human detection wind direction control

Direct Human detection direct wind operation

Indirect Human detection indirect wind operation
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Human detection mode setting
It is the function that enables energy saving through the human detection power saving operation
and wind direction setting. 
In the function setting list, select human detection operation mode category and press [OK] but-
ton to move to the lower level setting list.

After selecting human detection power saving mode category, if you press [OK] button, it moves
to the detail screen.

You can select OFF � � On/Off Power saving � � Temperature power saving for mode value.
You can set the time value when you select On/Off power saving or Temperature power saving.

OK

After selecting human detection wind direction category, you can set the following setting values
using [<,> (left/right)] button.

NOTE!
Human detection operation setting function may not work in some products.

Value Description

OFF Do not use human detection wind direction control

Direct Human detection direct wind operation

Indirect Human detection indirect wind operation

Válassza ki az Energiamegtakarítás emberérzékeléssel üzemmódot, majd nyomja le az
[OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.

Az üzemmód értékéhez válassza ki a KI            Be/Ki Energiamegtakarítás             Energiamegtakarítási
hőmérséklet gombokat. Beállíthatja az időértéket, ha a Be/Ki Energiamegtakarítás vagy az
Energiamegtakarítási hőmérséklet gombokat választja.
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Gazdaságos üzem beállítás
Külső levegőt juttat a helyiségbe, hogy energiát takarítson meg és javítsa a belső levegő minőségét.

FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁSOK
Belépés a felhasználói beállítások menübe
Az alul megjelenő menübe történő belépéshez be kell lépni a felhasználói beállítások menübe
az alábbiak szerint.

• Válassza ki a beállítási kategóriát, majd nyomja le az [OK] gombot a beállítások menübe történő
belépéshez.

• Válassza ki a felhasználói beállítások pontot, majd nyomja le az [OK] gombot a felhasználói
beállítások menübe történő belépéshez.

92 FUNCTION SETTING 93USER SETTING
EN

G
LIS

HUSER SETTING
How to enter user setting
To enter the menu displayed at the bottom, you need to enter the user setting menu as follows.
• Select the setting category, and press [OK] button to move to the setting list.
• Select the user setting category, and press [OK] button to move to the user setting list.

User Setting
• You can set the product user functions.
• Some functions may not be available in some product types.

OK

Menu Description
Language setting Set the language to be displayed on the remote controller.

Setpoint Type Setting It is the function to set GUI type on the remote controller.
Temperature unit setting Set the temperature unit displayed on the remote controller.

Screen  saver timer setting Adjust the screen Off time of the remote controller.
LCD brightness in idle setting Adjust the remote controller’s screen brightness.

External device setting Set the name of external equipment and equipment logic setting
Date setting Set the date displayed on the remote controller.
Time setting Set the time displayed on the remote controller.

Summer time setting Set the summer time in the remote controller.
Password setting Set the password to prevent unauthorized change to remote controller settings.

Schedule initialization Initialize all timer settings in the remote controller.
Theme setting Set the theme of the remote controller screen.

Humidity display It is the function to decide whether to display humidity on the main
screen and additional information screen.

System reboot Restart the remote controller.

Discharge direction
This is a function to set the usage of the upper and lower vanes when operating the product. 
You can set the following setting values using [<,>(left/right)] button.

CO2 Fan Control(general ventilator)
A function that controls the fan when the product is turned ON/OFF, based on the CO2 concen-
tration in the ventilation product.

1. After selecting “CO2 fan control” in the Function settings list, press the [OK] button to go to the detail
screen.

2. After selecting “Fan control during operation on” or “Fan control during operation off” in the "
CO2 Fan Control" list, you can set the following values using [<,>(left/right)] button.

Discharge 
direction

Concurrency (whole)

Top

Bottom

NOTE!
Discharge direction setting function may not be available on some products.

OK

Condition 1 Condition 2

Operation on

Off

Low

Periodic

Operation off
Off

Periodic
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Előfordulhat, hogy a Gazdaságos üzemmód nem érhető el egyes termékekben.

MEGJEGYZÉS!

Felhasználói beállítások
• Beállíthatja a készülék felhasználóra vonatkozó funkcióit.
• Előfordulhat, hogy néhány funkció nem áll rendelkezésre egyes típusokban.

CO2 Ventilátor-szabályozás (általános ventilátor)
Ez az üzemmód a ventilátort szabályozza a készülék bekapcsolt/kikapcsolt állapotában, a
szellőztető készülékben mért CO2 koncentráció alapján.
1. Az üzemmód beállítások menüben válassza a „CO2 ventilátor-szabályozás” pontot, majd nyomja

meg az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.
2. Miután kiválasztotta a „Ventilátor-szabályozás a készülék működése közben” vagy a „Ventilátor-

szabályozás a készülék kikapcsolt állapotában” lehetőséget a „ CO2 Ventilátor-szabályozás”
menüben, a következő értékeket állíthatja be a [<,> (bal/jobb)] gomb segítségével

OK

1. feltétel 2. feltétel

Működés közben
Ki

Alacsony
Időszakos

Kikapcsolt állapotban
Ki

Időszakos

Érték Leírás

Ki Kapcsolja ki a Gazdaságos üzemmódot, ha zárva kívánja tartani a friss levegő zsalut.

Automatikus Hűtési üzemmódban, ha a külső levegő hőmérséklete alacsonyabb, mint a belső léghőmérséklet,
akkor külső levegő kerül bevezetésre a helyiségbe energiamegtakarítás céljából.

1. fokozat Egy fokozattal kinyitja a friss levegő zsalut, hogy külső levegő
bevezetésével javítsa a belső levegő minőségét.

2. fokozat Két fokozattal kinyitja a friss levegő zsalut, hogy külső levegő bevezetéséve
javítsa a belső levegő minőségét.

Menü Leírás
Nyelv beállítása Állítsa be a távvezérlőn megjelenítendő nyelvet.

Beállítási érték típusának
beállítása

Ezzel az funkcióval a gra�kus felhasználói felületet állíthatja be
a távvezérlőn.

Hőmérséklet mértékegységének
beállítása

Állítsa be a távvezérlőn megjelenített hőmérséklet
mértékegységét.

Képernyővédő várakozási
idejének beállítása Állítsa be a távvezérlő képernyő Kikapcsolási idejét.

LCD fényerő beállítása Állítsa be a távvezérlő képernyőjének fényerejét.

Külső készülék beállítása Állítsa be a külső berendezések nevét és a berendezések algoritmusát
Dátum beállítása Állítsa be a távvezérlőn megjelenített dátumot.

Idő beállítása Állítsa be a távvezérlőn megjelenített időt.
Nyári időszámítás beállítása Állítsa be a távvezérlőn a nyári időszámítást.

Jelszó beállítása Állítson be jelszót, hogy elkerülje a távvezérlő beállításainak
engedély nélkül történő módosítását.

Időprogram törlése Törli a távvezérlő összes időzítő egységének beállítását.

Háttér beállítása Állítsa be a távvezérlő képernyőjének hátterét.

Páratartalom megjelenítése Ezzel a funkcióval eldöntheti, hogy a páratartalom meg-
jelenjen-e a főképernyőn és a további információk képernyőjén.

A rendszer újraindítása Indítsa újra a távvezérlőt.



FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁSOK94 FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁSOK 95

Nyelv beállítása
Állítsa be a távvezérlőn megjelenítendő nyelvet.

• A felhasználói beállítások menüben válassza ki a nyelv kategóriát és nyomja le az [OK] gombot a
részletezes képernyőbe történő belépéshez.

• A beállítás után, ha megnyomja az [OK] gombot, a beállítás mentésre kerül, és az előző
képernyőre lép vissza.

Beállítási érték típusának
Ezzel a funkcióval a gra�kus felhasználói felületet állíthatja be a távvezérlőn.
* A Két beállítási értékes üzemmód lehetővé teszi a hűtési és a fűtési célhőmérséklet egyidejű

 
Javasoljuk, hogy csak a régióban (Észak-Amerikában) használja.  
Ha a két beállítási értékes lehetőséget választja, akkor megnöveli és aktiválja a
célhőmérséklet-tartományokat a felülírás, távollét, zárolás és jelenlétérzékelés alapú
időprogram üzemmódokban.

9594

Setpoint Type Setting
It is the function to set GUI type on the remote controller.
* Dual setpoint type is a function that makes it possible to set the cooling and heating target tem-

perature simultaneously. It is recommended for customers accustomed to using North Ameri-
can thermostats.
We recommend that you use it only in the region (North America).
If select dual setpoint option, target temperature ranges will be expanded and activated over-
ride, home leave, hold mode and occupancy information based schedule.

<Dual setpoint> <Single setpoint>

Language setting
Set the language to be displayed on the remote controller.
• In the user setting list, select the language category, and press [OK] button to move to the de-

tail screen.
• After the setting, if you press [OK] button, the setting is saved and moves to the previous

screen.

Language

E n g l i s h F r a n ç a i s
D e u t s c h e I t a l i a n o E s p a ñ o l

P o l s k i P o r t u g u ê s

OK
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D e u t s c h e I t a l i a n o E s p a ñ o l

P o l s k i P o r t u g u ê s

OK

Jezik

English Français

Deutsche Italiano Español

Русский Polski Português

Čeština

<Két beállítási értékes üzemmód> <Egy beállítási értékes üzemmód>

beállítását. Az észak-amerikai termosztátokhoz szokott vásárlóknak ajánlott.
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Hőmérséklet egység beállítása
Állítsa be a távvezérlőn megjelenített hőmérséklet mértékegységét.

• A felhasználói beállítások menüben válassza ki a hőmérséklet mértékegységének beállítása
pontot, majd nyomja le az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.

Képernyővédő időzítőjének beállítása
Állítsa be a távvezérlő képernyő Kikapcsolási idejét.

• Válassza ki az alábbi beállítási értékeket a [<,>(jobb/bal)] gomb segítségével.

97USER SETTING96 USER SETTING
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Screen saver timer setting
Adjust the screen Off time of the remote controller.
• Select the following setting values using [<,>(left/right)] button.

LCD brightness in idle setting
Adjust the remote controller’s screen brightness.
• Select the following setting values using [<,>(left/right)] button.

Value

0% 10%
(default) 20% 30%

CAUTION

Selecting brighter stand by screen will decrease LCD lifespan.

!

Value

15sec 30sec (default) 1min

CAUTION

Selecting longer stand by screen will decrease LCD lifespan.

!

Temperature unit setting
Set the temperature unit displayed on the remote controller.
• In the user setting list, select the temperature unit setting category, and press [OK] button to

move to the detail screen.

Value
Celsius

1°C

0.5°C

Fahrenheit

OK

CAUTION

The temperature unit function may not work or work differently in some products.
You cannot set the temperature unit in the slave wired remote controller.

!
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Screen saver timer setting
Adjust the screen Off time of the remote controller.
• Select the following setting values using [<,>(left/right)] button.

LCD brightness in idle setting
Adjust the remote controller’s screen brightness.
• Select the following setting values using [<,>(left/right)] button.

Value

0% 10%
(default) 20% 30%

CAUTION

Selecting brighter stand by screen will decrease LCD lifespan.

!

Value

15sec 30sec (default) 1min

CAUTION

Selecting longer stand by screen will decrease LCD lifespan.

!

Temperature unit setting
Set the temperature unit displayed on the remote controller.
• In the user setting list, select the temperature unit setting category, and press [OK] button to

move to the detail screen.

Value
Celsius

1°C

0.5°C

Fahrenheit

OK

CAUTION

The temperature unit function may not work or work differently in some products.
You cannot set the temperature unit in the slave wired remote controller.

!

Érték
Celsius

1 °C

0,5 °C

Fahrenheit

Előfordulhat, hogy a hőmérséklet mértékegységének beállítása funkció nem vagy másképpen
működik egyes termékek esetében. A hőmérséklet mértékegysége nem állítható be a kiszolgáló
egységként csatlakoztatott távvezérlőn.

VIGYÁZAT!

Érték

15 másodperc 30 másodperc (alapértelmezett) 1 perc

A hosszabb készenléti idő kiválasztása csökkenti az LCD képernyő élettartamát.
VIGYÁZAT!

LCD fényerő beállítása
Állítsa be a távvezérlő képernyőjének fényerejét.

• Válassza ki az alábbi beállítási értékeket a [<,> (jobb/bal)] gomb segítségével.

Érték

0% 10% (alapértelmezett) 20% 30%

A világosabb készenléti képernyő kiválasztása csökkenti az LCD képernyő élettartamát.
VIGYÁZAT!
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Külső készülék beállítása
Állítsa be a külső berendezések nevét és a berendezések algoritmusát

• A felhasználói beállítások menüben válassza ki a külső készülék beállítása pontot, majd nyomja
le az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.

Külső készülék típusai
Ezzel a funkcióval a távvezérlőhöz csatlakoztatott Külső készülék nevét állíthatja be.

• Válassza ki az alábbi beállítási értékeket a [<,> (jobb/bal)] gomb segítségével.

99USER SETTING98 USER SETTING

External device setting
Set the name of external equipment and equipment logic setting
• In the user setting list, select the external device setting category, and press [OK] button to

move to the detail screen.

External device use
• In the external device setting list, select “External device use” category, and press [OK] button

to move to the external device use setting screen.
- If external device use  setting value is use, you can see the control unit of external device in
main screen.

OK

Value

Not use Use

External device types
It is the function to set the name of the External device attached to the remote controller.
• You can set the following setting values using [<,>(left/right)] button.

Value

Motor Lighting Fan Heater Pump Others
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External device setting
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• In the user setting list, select the external device setting category, and press [OK] button to

move to the detail screen.

External device use
• In the external device setting list, select “External device use” category, and press [OK] button

to move to the external device use setting screen.
- If external device use  setting value is use, you can see the control unit of external device in
main screen.
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Not use Use

External device types
It is the function to set the name of the External device attached to the remote controller.
• You can set the following setting values using [<,>(left/right)] button.

Value

Motor Lighting Fan Heater Pump Others

Külső készülék használata
• A külső készülék beállítások menüben válassza ki a „Külső készülék használata” pontot,

majd nyomja le az [OK] gombot a külső készülék használatának beállítási részleteihez.
 - Ha a külső készülék használatának beállítási értéke bekapcsolt állapotban van, akkor
a főképernyőn láthatja a külső készülék szabályzóegységét.

Érték

Kikapcs Bekapcsolva

Érték

Motor Világítás Ventilátor Fűtőegység Szivattyú Egyéb
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Bekapcsolt állapot / Kikapcsolt állapot
Ezzel a funkcióval tudja beállítani, hogy a vezetékes távvezérlő által kezelt információkat a
kapcsolódási pont szabályozási feltételeként használja annak érdekében, hogy kibővítse a
távvezérlőbe telepített kapcsolódási pont (Digitális Kimenet) használatát.

• A külső készülék beállítások menüben válassza ki a Bekapcsolt/Kikapcsolt állapot beállítási
kategóriát, majd nyomja le az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.

Dátum beállítása
Állítsa be a távvezérlőn megjelenített dátumot.

• A felhasználói beállítások menüben válassza ki a dátum pontot, majd nyomja le a [OK] gombot
a részletes képernyőre lépéshez.

• A beállítás után, ha megnyomja az [OK] gombot, a beállítás mentésre kerül, és az előző
képernyőre lép vissza.

101USER SETTING100 USER SETTING

On condition / Off condition
It is the function to set to use the information managed by the wired remote controller as the
contact point control condition to widen the usage of the contact point (Digital Output) installed in
the remote controller.

• In the external device setting list, select the On/Off condition setting category, and press [OK]
button to move to the detail screen.

• The External device operates as the operation set in the conditions 1~3.
• If the External device is set to auto while both ON condition and OFF condition are not set, con-

tact point OFF is output.
• If the ON condition and OFF condition are the same, it is finally processed as OFF condition.

OK

Condition 1 Condition 2 Condition 3 Condition 4

None Deactivate - Deactivate

Aircon

On -

External device name On
External device name Off

Cool mode -

Heat mode -

Fan mode -

Dry mode -

Auto mode -

Current Temp. 1°C~ 39.5°C
Over

Under

Occupied - -

Unoccupied - -

Date setting
Set the date displayed on the remote controller.
• In the user setting list, select the date category, and press [OK] button to move to the detail

screen.
• After the setting, if you press [OK] button, the setting is saved and moves to the previous

screen.

OK
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Date setting
Set the date displayed on the remote controller.
• In the user setting list, select the date category, and press [OK] button to move to the detail

screen.
• After the setting, if you press [OK] button, the setting is saved and moves to the previous

screen.

OK

1. feltétel 2. feltétel 3. feltétel 4. feltétel

Egyik sem Inaktiválás - Inaktiválás

Légkondicionáló

Bekapcsolás -

Külső készülék neve
Bekapcsolva

Külső készülék neve
Kikapcsolva

Hűtési üzemmód -

Fűtési üzemmód -

Szellőztető üzemmód -

Párátlanítás üzemmód -

Automatikus
üzemmód

-

Pillanatnyi Hőm. 1°C~39,5°C
Felett

Alatt

Jelenlétérzékelés - -

Távollét - -

• A Külső készülék az 1~3. feltételek szerint beállított üzemmód szerint működik.
• Ha a Külső készülék automatikus üzemmódra van állítva, miközben a BE és a KI feltétel nincs

beállítva, akkor a kapcsolódási pont kimeneti értéke a KI feltételre változik.
• Ha a BE és a KI feltétel megegyezik, akkor végül KI feltételként kerül feldolgozásra.
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Idő beállítása
Állítsa be a távvezérlőn megjelenített időt.

• A felhasználói beállítások menüben válassza ki az idő menüpontot, majd nyomja le a
[OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.

• A beállítás után, ha megnyomja az [OK] gombot, a beállítás mentésre kerül, és az előző
képernyőre lép vissza.

Nyári időszámítás
Állítsa be a nappali időtakarékossági idő dátumait a távvezérlőn.
• A felhasználói beállítások menüben válassza ki a nyári időszámítás beállítása pontot, majd

nyomja le az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.
 - Nyári időszámítás: A rendszer az időt 1 órával előrébb állítja a tavaszi időszámításhoz képest,
amikor a nappalok hosszabbá válnak, majd ősszel visszaállítja az időt, amikor a nappalok
rövidebbek lesznek.
 - A nyári időszámítás első napján hajnali 02:00 órakor a rendszer a pillanatnyi időt átállítja
hajnali 03:00 órára, majd a nyári időszámítás utolsó napján hajnali 02:00 órakor a rendszer
a pillanatnyi időt visszaállítja hajnali 01:00 órára.
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Time setting
Set the time displayed on the remote controller.
• In the user setting list, select the time category, and press [OK] button to move to the detail

screen.
• After the setting, if you press [OK] button, the setting is saved and moves to the previous

screen.

OK

Summer time setting
Set the daylight savings time dates in the remote controller.
• In the user setting list, select the summer time setting category, and press [OK] button to

move to the detail screen.
- Summer time: The system to advance the time by 1 hour from the spring when the day is
longer and return back in the fall when the day gets shorter.

- When it becomes AM 02:00 on the DST start date, the current time changes to AM 03:00,
and when it becomes AM 02:00 of the DST end date, the current time changes to AM 01:00.

OK
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Jelszó beállítása
Állítson be jelszót, hogy elkerülje a távvezérlő beállításainak engedély nélkül történő módosítását.

• Válassza ki a felhasználói jelszó beállítása pontot, majd nyomja le az [OK] gombot a részletes
képernyőre lépéshez.
 - Amennyiben a jelszó be van állítva, válassza ki a „menü – beállítás” opciót, és írja be a jelszót a
beállítások menübe történő belépéshez.
 - Ha elfelejtette a jelszót, a telepítési beállítások „jelszó módosítása” menü segítségével
módosíthatja azt.  
A módosított jelszó “0000”.

Időprogram törlése
Távvezérlő összes időprogramjának törlése.

• A felhasználói beállítások menüben válassza ki az Időprogram törlése pontot, majd nyomja
le az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.
 - Nyomja meg az ellenőrző gombot az alvás/egyszerű időzítő, időzítő bekapcsolása/kikapcsolása,
időprogram és kivétel napja beállítások törléséhez a távvezérlőn.
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Password setting
Set the password to prevent unauthorized change to remote controller settings.
• Select the user password setting category, and press [OK] button to move to the detail screen.

- If the password is set, when you enter “menu – setting”, you need to input password to
enter the setting list.

- When you forgot the password, you can initialize the password using the installer setting’s
“password initialization”.
The initialized password is “0000”.

OK

Schedule initialization
Initialize all timer settings in the remote controller.
• In the user setting list, select the schedule initialization setting category, and press [OK] button

to move to the detail screen.
- Press the check button to initialize the sleep/simple timer, on/off timer, schedule and excep-
tion date in the remote controller.

OK
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Háttér beállítása
Állítsa be a távvezérlő képernyőjének hátterét.

• Válassza ki vagy a fehéret vagy a feketét a [<,> (bal/jobb)] gomb segítségével.

Páratartalom megjelenítése
Ezzel a funkcióval eldöntheti, hogy a páratartalom megjelenjen-e a főképernyőn és a további
információk képernyőjén.
A [<,> (bal/jobb)] gombbal a Be vagy Ki beállítási értékeket állíthatja be.

107USER SETTING106 USER SETTING
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Theme setting
Set the theme of the remote controller screen.
• Select either white or black using [<,>(left/right)] button.

Humidity display
It is the function to decide whether to display humidity on the main screen and additional infor-
mation screen.
You can use [<, > (left/right)] button to set the setting values (On or Off).

NOTE!
If humidity display is `ON`, the displayed humidity is different according to the humidity
detection location setting (installer setting).
• Remote controller: remote controller humidity display.
• Indoor unit: If it receives indoor unit humidity, it displays the indoor unit humidity, and if it

does not receive indoor unit humidity, it does not display humidity.

Setting value
ON Display humidity.

OFF Do not display humidity.
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NOTE!
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detection location setting (installer setting).
• Remote controller: remote controller humidity display.
• Indoor unit: If it receives indoor unit humidity, it displays the indoor unit humidity, and if it

does not receive indoor unit humidity, it does not display humidity.

Setting value
ON Display humidity.

OFF Do not display humidity.

Beállítási érték
BE Páratartalom megjelenítése.

KI Páratartalom elrejtése.

Ha a páratartalom megjelenítése be van kapcsolva, akkor a megjelenített érték a páratartalom
-érzékelés helyének beállításától (telepítési beállítás) függően változik.

• Távvezérlő: a távvezérlő kijelzi a páratartalmat.
• Beltéri egység: Ha beltéri egység páratartalmának kijelzését állítja be, akkor a beltéri egység

páratartalmát jeleníti meg, ha nem állítja be, akkor nem jeleníti meg a páratartalmat.

MEGJEGYZÉS!
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Indítsa újra a távvezérlőt.
• A felhasználói beállítások menüben válassza ki a rendszer újraindítása pontot, majd nyomja le

az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.
 - Amikor lenyomja az [OK] gombot a részletező képernyőn, a felugró üzenetben nyomja meg az
ellenőrzés gombot a rendszer újraindításához.
 - A kényszerű visszaállításhoz nyomja le a [Be/Ki + Vissza] gombot 5 másodpercig, hogy a
rendszer újrainduljon.

SZERVIZBEÁLLÍTÁSOK
Belépés a szervizbeállítások képernyőre
Az alul megjelenített menübe történő belépéshez be kell lépnie a szervizbeállítások menübe az
alábbiak szerint.

• A menü képernyőn nyomja le a [<,>(bal/jobb)] gombot a beállítási kategória kiválasztásához,
majd nyomja le az [OK] gombot a beállítások menübe történő belépéshez.

• A beállítások menüben válassza ki a szervizbeállítások kategóriát, majd nyomja le az
[OK] gombot a szervizbeállítások menübe történő belépéshez.
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System restart
Restart the remote controller.
• In the user setting list, select the system restart setting category, and press [OK] button to

move to the detail screen.
- In the detail screen, when you press [OK] button, a popup message is displayed, press the
check button, to restart the system.

- For forced reset, press down [On/Off + Back] button for 5 seconds to restart the system.

OK

SERVICE SETTING
How to enter service setting
To enter the menu displayed at the bottom, you need to enter the service setting menu as fol-
lows.
• In the menu screen, press [<,>(left/right)] button to select the setting category, and press [OK]

button to move to the setting list.
• In the setting list, select the service setting category, and press [OK] button to move to the

service setting list.

Service setting
• You can set the product service functions.
• Some functions may not be displayed/operated in some product types.

OK

Menu Description

Service contact Check and input the service center phone number that you can call
when there is service issue.

Model Information Check the indoor/outdoor product group and capacity information to
which the remote controller is connected.

RMC Version Information Check the remote controller model name and software version.

Error History View the connected indoor unit’s error history.

Open Source License View the remote controller’s open source license.
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Menu Description

Service contact Check and input the service center phone number that you can call
when there is service issue.

Model Information Check the indoor/outdoor product group and capacity information to
which the remote controller is connected.

RMC Version Information Check the remote controller model name and software version.

Error History View the connected indoor unit’s error history.

Open Source License View the remote controller’s open source license.

Szervizbeállítások
• Beállíthatja a készülék szerviz üzemmódjait.
• Előfordulhat, hogy néhány üzemmód nem jeleníthető meg vagy nem működik egyes

terméktípusokban.

Menü Leírás

Ügyfélszolgálat Ellenőrizze le és adja meg az ügyfélszolgálat telefonszámát,
amelyet probléma esetén hívhat.

Termékinformációk Ellenőrizze a távvezérlőhöz csatlakoztatott beltéri/kültéri
termékcsoportot és a teljesítményükre vonatkozó információkat.

Távvezérlő információk Ellenőrizze a távvezérlő modellnevét és a szoftver verzióját.

Hibaelőzmények Tekintse meg a csatlakoztatott beltéri egység hibatörténetét.

Nyílt forráskódú licenc Tekintse meg a távvezérlő nyílt forráskódú licencét.
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Ügyfélszolgálat
Ellenőrizze le és adja meg az ügyfélszolgálat telefonszámát, amelyet probléma esetén hívhat.

• A szervizbeállítások menüben válassza ki a szerviz kapcsolódási pontot, majd nyomja meg
az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.

• Válassza ki a „szerkesztés” gombot, nyomja meg az [OK] gombot a szerkesztési képernyőre
történő lépéshez, majd az [OK] gomb megnyomásával változtassa meg a szerviz kapcsolódási
pontot.

Termék információ
Ellenőrizze a távvezérlőhöz csatlakoztatott beltéri/kültéri termékcsoportot és a teljesítményükre
vonatkozó információkat.

• A szervizbeállítások menüben válassza ki a beltéri/kültéri egység termékinformációi kategóriát,
majd nyomja meg az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.

• Beltéri egység teljesítménye
 - 1 kWh = 1 kBtu * 0,29307 
A kWh a Btu alapján kiszámított eredmény. Némi eltérés előfordulhat a számított és a
tényleges teljesítmény között.  
Pl.: Ha a beltéri egység kapacitása 18kBtu, akkor 5kWh-ként jelenik meg.
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Service contact
Check and input the service center phone number that you can call when there is service issue.
• In the service setting list, select the service contact point and press [OK] button to move to the

detail screen.
• While “edit” button is selected, press [OK] button to move to the edit screen, change it, and

press [OK] button to change the service contact point.

OK

OK

Model information
Check the indoor/outdoor product group and capacity information to which the remote controller
is connected.
• In the service setting list, select the indoor/outdoor model information category, and press [OK]

button to move to the detail screen.
• Indoor unit capacity

- 1kWh = 1kBtu * 0.29307
kWh is the result calculated based on Btu, There may be a small difference between calcu-
lated and actual capacity.
Ex) If the indoor unit capacity is 18kBtu, it is displayed as 5kWh.

OK
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Távvezérlő információk
Ellenőrizze a távvezérlőhöz csatlakoztatott beltéri/kültéri termékcsoportot és a teljesítményükre
vonatkozó információkat.

• A szervizbeállítások menüben válassza ki a távvezérlő információk kategóriát, majd nyomja meg
az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.

Hibaelőzmények
Tekintse meg a csatlakoztatott beltéri egység hibatörténetét.

• A szervizbeállítások menüben válassza ki a ‘hibaelőzmények megtekintése’ kategóriát, majd
nyomja meg az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.
 - Legfeljebb 20 hibajelzést tekinthet meg dátum szerint rendezve.

113SERVICE SETTING112 SERVICE SETTING

RMC Version Information
Check the indoor/outdoor product group and capacity information to which the remote controller
is connected.
• In the service setting list, select the remote controller version information check category, and

press [OK] button to move to the detail screen.

OK

Error history
View the connected indoor unit’s error history.
• In the service setting list, select ‘check error history’ category, and press [OK] button to move

to the detail screen.
- You can view up to 20 error instances sorted by date occurred.

OK
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OK
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OK
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Nyílt forráskódú licenc
Tekintse meg a távvezérlő nyílt forráskódú licencét.

• A szervizbeállítások menüben válassza ki a nyílt forráskódú licenc pontot, majd nyomja meg az
[OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.

TELEPÍTÉS
Távvezérlő felszerelése

• Miután a távvezérlő szerelőlemezét a kívánt helyre rögzítette, erősítse meg a mellékelt
csavarokkal.
 - Ha a szerelőlemez felülete nem egyenes, akkor a távvezérlő elferdülhet, ami meghibásodást
okozhat.
 - Ha van szerelődoboz, szerelje a távvezérlő szerelőlemezét a megfelelő rögzítő furatokhoz az
alábbi ábrák szerint.
 - A felszerelés után ne hagyjon hézagot a falnál, illetve �gyeljen arra, hogy a termék stabil legyen.
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Open source license
View the remote controller’s open source license.
• In the service setting list, select the open source license category, and press [OK] button to

move to the detail screen.

OK

INSTALLATION
Installation of Remote Controller
• After fixing the remote controller installation plate on the desired location, fix it firmly with the

provided screws.
- If the installation plate is not flat on the surface, it may result in the controller being twisted
and cause a defect.

- If there is a mounting box, install the remote controller installation plate using the fixings holes
which suit, as in the below diagrams.

- Do not leave a gap with the wall or product loose after the installation.

• The wired remote controller cable can be installed in 3 directions. Install to the suitable
direction according to the installation environment.
- Installation direction: Rear entry, top side, right side
- When you install the remote controller cable at the top side and right side, remove the remote
controller cable guide hole before the installation.
� Use a long nose pliers to remove the guide hole.

• After removing the hole, trim the cut surface neatly.

• After fixing the remote controller top side on the installation plate attached to the wall as in the
following figure, press the bottom side to combine with the installation plate.
- Do not leave a gap in the top, bottom, left, and right side of the remote controller and the in-
stallation plate after combining them.

- Before combining with the installation plate, arrange the cables to avoid interference with the
circuit parts.

<Order of Combining> 

 Top side guide groove

 Top side guide groove

Rear cable entry

Right side guide 
groove

Right side guide 
groove

Wall Wall
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• A vezetékes távvezérlő kábele 3 irányban szerelhető be. Szerelje fel a szerelési környezetnek
megfelelő irányba.
 - Szerelési irány: Hátsó bemenet, felülről, jobb oldalról
 - Amikor a távvezérlő kábelét a felső és a jobb oldalra szereli, a felszerelés előtt távolítsa el a
távvezérlő kábelének bevezető nyílását.

 Hosszú csőrös fogóval távolítsa el a bevezető furatot.
• A nyílás eltávolítása után szépen vágja le a levágott felületet.

• Miután a távvezérlő felső oldalát az alábbi ábra szerinti módon rögzítette a falra szerelt
szerelőlemezhez, nyomja az alsó oldalát a szerelőlemezhez, hogy illeszkedjen.

 - Ügyeljen arra, hogy az illesztés után ne legyen rés a távvezérlő felső, alsó, bal és jobb oldala
és a szerelőlemez között.
 - Mielőtt a hozzáilleszti a szerelőlemezhez, rendezze el a kábeleket, hogy ne érjenek az
áramkörökhöz.

<Illesztés sorrendje>

Jobb oldali
vezetőhorony

Felső oldali vezetőhorony

Felső oldali vezetőhorony

Hátsó
kábelbevezetés

Jobb oldali
vezetőhorony

INSTALLATION114 SERVICE SETTING

Open source license
View the remote controller’s open source license.
• In the service setting list, select the open source license category, and press [OK] button to

move to the detail screen.

OK

INSTALLATION
Installation of Remote Controller
• After fixing the remote controller installation plate on the desired location, fix it firmly with the

provided screws.
- If the installation plate is not flat on the surface, it may result in the controller being twisted
and cause a defect.

- If there is a mounting box, install the remote controller installation plate using the fixings holes
which suit, as in the below diagrams.

- Do not leave a gap with the wall or product loose after the installation.

• The wired remote controller cable can be installed in 3 directions. Install to the suitable
direction according to the installation environment.
- Installation direction: Rear entry, top side, right side
- When you install the remote controller cable at the top side and right side, remove the remote
controller cable guide hole before the installation.
� Use a long nose pliers to remove the guide hole.

• After removing the hole, trim the cut surface neatly.

• After fixing the remote controller top side on the installation plate attached to the wall as in the
following figure, press the bottom side to combine with the installation plate.
- Do not leave a gap in the top, bottom, left, and right side of the remote controller and the in-
stallation plate after combining them.

- Before combining with the installation plate, arrange the cables to avoid interference with the
circuit parts.

<Order of Combining> 

 Top side guide groove

 Top side guide groove

Rear cable entry

Right side guide 
groove

Right side guide 
groove

Wall WallFalFal



TELEPÍTÉS116 TELEPÍTÉS 117

• A távvezérlő eltávolításához a szerelőlemezről, helyezzen egy kis laposfejű csavarhúzót az alsó
oldal leválasztó nyílásába, és forgassa az óramutató járásával megegyező irányba a távvezérlő
leválasztásához.
 - Az alsó részen 2 leválasztó nyílás található. Lassan válassza le őket egyesével.
 - Ügyeljen arra, hogy az eltávolítás során ne sértse meg a belső részeket.

<Leválasztás menete>

Csoportos vezérlés
• Egy vezetékes távvezérlő kettő vagy több légkondicionáló beltéri egységet csatlakoztat

össze és szabályoz.
 Csatlakoztassa őket a csoportos vezérlés kábellel.
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• When you remove the remote controller from the installation plate, insert a small flat head
screwdriver into the bottom side separation hole and turn clockwise to separate the remote
controller.
- There are 2 separation holes at the bottom part. Slowly separate one by one.
- Be careful not to damage the internal parts during the removal.

<Order of Separation>

• Use the connection cables to connect the indoor unit with the remote controller.

• For the following cases, separately purchase and use the cables suitable for the situation.
- Do not install the cable over 50 m. (It may cause communication issues.)
- If the distance between the wired remote controller and the indoor unit is 10 m or more : 10
m extension cable (model name: PZCWRC1)

- If you control several indoor unit products with one wired remote controller : Group control
cable (model name: PZCWRCG3)
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e

P l e a s e  c h e c k  i f  c o n n e c t o r  i s  n o r m a l l y  c o n n e c t e d .

C o n n e c t i n g  c a b l e

Indoor
Unit sideOK

DC 12 V Red

Signal Yellow

GND Black

NOTE!
During the wired remote controller installation, do not bury it in the wall. (It may cause
temperature sensor failure.)
Do not install the cable over 50 m. (It may cause communication defect.)
When you install the extension cable, carefully check the direction of the connectors on the
remote controller side and the product side before the installation.
Specification of extension cable: AWG 24, 3 conductor or above.

Group control

• It connects and controls 2 or more air conditioner indoor units to one wired remote controller.

� Connect using the group control cable.

① Group control cable (PZCWRCG3): Connect to indoor unit’s wired remote controller connector

② Extension cable (PZCWRC1): Connect to No. ① cable and slave indoor unit’s wired remote
controller connector

While No. ① cable is connected, connect No. ② cable.

•  After checking the existence of the event communication in the product manual, change
master/slave of the remote controller.

� For details, refer to ‘remote controller master/slave’ contents.

• Change master/slave of the indoor unit.
- For ceiling cassette and duct product group, change the setting with the indoor unit PCB
switch. 

RED(12V)
YELLOW(SIG)
BLACK(GND)

YELLOW(SIG)
BLACK(GND)

YELLOW(SIG)
BLACK(GND)

OK

Indoor unit Main PCB

Indoor unit 1 Indoor unit 2 Indoor unit 3
Master Slave Slave

1 2

NOTE!
• Connect only GND and signal cable to the indoor unit set as slave. (If power cable is also

connected, it may cause loss of communication)
• Inquiries related to the purchase of the cable shall be directed to the specialized company

and the service center.

Master Slave Slave 

GND

GND

12V
Signal cable

Signal cable

Black Red

No. 3 switch OFF: master (factory ship-out based) 

No. 3 switch ON: slave 

Yellow

OK

Fa
l

• A beltéri egység távvezérlőhöz történő csatlakoztatásához használja a csatlakozókábeleket.

• A következő esetekben külön vásárolja meg és használja a helyzetnek megfelelő kábeleket.
 - Ne szereljen be 50 méternél hosszabb kábelt. (Kommunikációs problémákat okozhat.)
 - Ha a vezetékes távvezérlő és a beltéri egység közötti távolság 10 m vagy több: 10 méteres
hosszabbító kábel (modell neve: PZCWRC1)
 - Ha több beltéri egységet irányít egy vezetékes távvezérlővel: Csoportos vezérlés kábele
(modell neve: PZCWRCG3)

A vezetékes távvezérlő felszerelése során ne építse a falba. (Ez a hőmérséklet-érzékelő
meghibásodását okozhatja.)
Ne szereljen be 50 méternél hosszabb kábelt. (Kommunikációs hibát okozhat.)
A hosszabbító kábel telepítésekor a beszerelés előtt gondosan ellenőrizze a távvezérlő és a
termék felőli csatlakozók irányát.
A hosszabbító kábel jellemzői: AWG 24, 3 vagy több vezető.

MEGJEGYZÉS!
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• When you remove the remote controller from the installation plate, insert a small flat head
screwdriver into the bottom side separation hole and turn clockwise to separate the remote
controller.
- There are 2 separation holes at the bottom part. Slowly separate one by one.
- Be careful not to damage the internal parts during the removal.

<Order of Separation>

• Use the connection cables to connect the indoor unit with the remote controller.

• For the following cases, separately purchase and use the cables suitable for the situation.
- Do not install the cable over 50 m. (It may cause communication issues.)
- If the distance between the wired remote controller and the indoor unit is 10 m or more : 10
m extension cable (model name: PZCWRC1)

- If you control several indoor unit products with one wired remote controller : Group control
cable (model name: PZCWRCG3)

W
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P l e a s e  c h e c k  i f  c o n n e c t o r  i s  n o r m a l l y  c o n n e c t e d .

C o n n e c t i n g  c a b l e

Indoor
Unit sideOK

DC 12 V Red

Jel Yellow

GND

NOTE!
During the wired remote controller installation, do not bury it in the wall. (It may cause
temperature sensor failure.)
Do not install the cable over 50 m. (It may cause communication defect.)
When you install the extension cable, carefully check the direction of the connectors on the
remote controller side and the product side before the installation.
Specification of extension cable: AWG 24, 3 conductor or above.

Group control

• It connects and controls 2 or more air conditioner indoor units to one wired remote controller.

� Connect using the group control cable.

① Group control cable (PZCWRCG3): Connect to indoor unit’s wired remote controller connector

② Extension cable (PZCWRC1): Connect to No. ① cable and slave indoor unit’s wired remote
controller connector

While No. ① cable is connected, connect No. ② cable.

•  After checking the existence of the event communication in the product manual, change
master/slave of the remote controller.

� For details, refer to ‘remote controller master/slave’ contents.

• Change master/slave of the indoor unit.
- For ceiling cassette and duct product group, change the setting with the indoor unit PCB
switch. 

RED(12V)
YELLOW(SIG)
BLACK(GND)

YELLOW(SIG)
BLACK(GND)

YELLOW(SIG)
BLACK(GND)

OK

Indoor unit Main PCB

Indoor unit 1 Indoor unit 2 Indoor unit 3
Master Slave Slave

1 2

NOTE!
• Connect only GND and signal cable to the indoor unit set as slave. (If power cable is also

connected, it may cause loss of communication)
• Inquiries related to the purchase of the cable shall be directed to the specialized company

and the service center.

Master Slave Slave 

GND

GND

12V
Signal cable

Signal cable

Black Red

No. 3 switch OFF: master (factory ship-out based) 

No. 3 switch ON: slave 

Yellow

OK

Földelés

Piros

Sárga

Fekete

Kérjük, ellenőrizze, hogy a csatlakozó rendesen van-e
csatlakoztatva.

Csatlakozókábel

Beltéri
egység
oldala

Csoportos vezérlés kábel (PZCWRCG3): Csatlakoztassa a beltéri egység vezetékes távvezérlő
csatlakozójához
Hosszabbító kábel (PZCWRC1): Csatlakoztassa a ① számú kábelhez és a beltéri egység
vezetékes távvezérlő csatlakozójához

Amikor a ① számú kábelt csatlakoztatta, csatlakoztassa a ② számú kábelt.
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• When you remove the remote controller from the installation plate, insert a small flat head
screwdriver into the bottom side separation hole and turn clockwise to separate the remote
controller.
- There are 2 separation holes at the bottom part. Slowly separate one by one.
- Be careful not to damage the internal parts during the removal.

<Order of Separation>

• Use the connection cables to connect the indoor unit with the remote controller.

• For the following cases, separately purchase and use the cables suitable for the situation.
- Do not install the cable over 50 m. (It may cause communication issues.)
- If the distance between the wired remote controller and the indoor unit is 10 m or more : 10
m extension cable (model name: PZCWRC1)

- If you control several indoor unit products with one wired remote controller : Group control
cable (model name: PZCWRCG3)
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P l e a s e  c h e c k  i f  c o n n e c t o r  i s  n o r m a l l y  c o n n e c t e d .

C o n n e c t i n g  c a b l e

Indoor
Unit sideOK

DC 12 V Red

Signal Yellow

GND Black

NOTE!
During the wired remote controller installation, do not bury it in the wall. (It may cause
temperature sensor failure.)
Do not install the cable over 50 m. (It may cause communication defect.)
When you install the extension cable, carefully check the direction of the connectors on the
remote controller side and the product side before the installation.
Specification of extension cable: AWG 24, 3 conductor or above.

Group control

• It connects and controls 2 or more air conditioner indoor units to one wired remote controller.

� Connect using the group control cable.

① Group control cable (PZCWRCG3): Connect to indoor unit’s wired remote controller connector

② Extension cable (PZCWRC1): Connect to No. ① cable and slave indoor unit’s wired remote
controller connector

While No. ① cable is connected, connect No. ② cable.

•  After checking the existence of the event communication in the product manual, change
master/slave of the remote controller.

� For details, refer to ‘remote controller master/slave’ contents.

• Change master/slave of the indoor unit.
- For ceiling cassette and duct product group, change the setting with the indoor unit PCB
switch. 

RED(12V)
YELLOW(SIG)
BLACK(GND)

YELLOW(SIG)
BLACK(GND)

YELLOW(SIG)
BLACK(GND)

OK

Indoor unit Main PCB

Indoor unit 1 Indoor unit 2 Indoor unit 3
Master Slave Slave

1 2

NOTE!
• Connect only GND and signal cable to the indoor unit set as slave. (If power cable is also

connected, it may cause loss of communication)
• Inquiries related to the purchase of the cable shall be directed to the specialized company

and the service center.

Master Slave Slave 

GND

GND

12V
Signal cable

Signal cable

Black Red

No. 3 switch OFF: master (factory ship-out based) 

No. 3 switch ON: slave 

Yellow

OK

Beltéri egység Fő NYÁK

1. beltéri egység 2. beltéri egység 3. beltéri egység
Kiszolgáló vezérlőegység Kiszolgáló vezérlőegységFő vezérlőegység

PIROS(12 V)
SÁRGA(SIG)
FEKETE(GND)

SÁRGA(SIG)
FEKETE(GND)

SÁRGA(SIG)
FEKETE(GND)
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• When you remove the remote controller from the installation plate, insert a small flat head
screwdriver into the bottom side separation hole and turn clockwise to separate the remote
controller.
- There are 2 separation holes at the bottom part. Slowly separate one by one.
- Be careful not to damage the internal parts during the removal.

<Order of Separation>

• Use the connection cables to connect the indoor unit with the remote controller.

• For the following cases, separately purchase and use the cables suitable for the situation.
- Do not install the cable over 50 m. (It may cause communication issues.)
- If the distance between the wired remote controller and the indoor unit is 10 m or more : 10
m extension cable (model name: PZCWRC1)

- If you control several indoor unit products with one wired remote controller : Group control
cable (model name: PZCWRCG3)
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P l e a s e  c h e c k  i f  c o n n e c t o r  i s  n o r m a l l y  c o n n e c t e d .

C o n n e c t i n g  c a b l e

Indoor
Unit sideOK

DC 12 V Red

Signal Yellow

GND Black

NOTE!
During the wired remote controller installation, do not bury it in the wall. (It may cause
temperature sensor failure.)
Do not install the cable over 50 m. (It may cause communication defect.)
When you install the extension cable, carefully check the direction of the connectors on the
remote controller side and the product side before the installation.
Specification of extension cable: AWG 24, 3 conductor or above.

Group control

• It connects and controls 2 or more air conditioner indoor units to one wired remote controller.

� Connect using the group control cable.

① Group control cable (PZCWRCG3): Connect to indoor unit’s wired remote controller connector

② Extension cable (PZCWRC1): Connect to No. ① cable and slave indoor unit’s wired remote
controller connector

While No. ① cable is connected, connect No. ② cable.

•  After checking the existence of the event communication in the product manual, change
master/slave of the remote controller.

� For details, refer to ‘remote controller master/slave’ contents.

• Change master/slave of the indoor unit.
- For ceiling cassette and duct product group, change the setting with the indoor unit PCB
switch. 

RED(12V)
YELLOW(SIG)
BLACK(GND)

YELLOW(SIG)
BLACK(GND)

YELLOW(SIG)
BLACK(GND)

OK

Indoor unit Main PCB

Indoor unit 1 Indoor unit 2 Indoor unit 3
Master Slave Slave

1 2

NOTE!
• Connect only GND and signal cable to the indoor unit set as slave. (If power cable is also

connected, it may cause loss of communication)
• Inquiries related to the purchase of the cable shall be directed to the specialized company

and the service center.

Master Slave Slave 

GND

GND

12V
Signal cable

Signal cable

Black Red

No. 3 switch OFF: master (factory ship-out based) 

No. 3 switch ON: slave 

Yellow

OK

• Csak földelő és jelkábelt csatlakoztasson a kiszolgáló beltéri egységhez. (Tápkábel
csatlakoztatása a kommunikáció megszakadását okozhatja)

• A kábel megvásárlásával kapcsolatos kérdések megválaszolásához keressen fel egy szakértő
céget vagy az ügyfélszolgálatot.

MEGJEGYZÉS!

• Miután ellenőrizte az esemény kommunikációjának meglétét a készülék útmutatójában,
módosítsa a távvezérlő fő/kiszolgáló vezérlőegységét.
 A részleteket lásd a „távvezérlő fő/kiszolgáló egységei” pontban.

• Módosítsa a beltéri egység fő/kiszolgáló egységeit.
 - Mennyezeti kazettás és légcsatornázható termékcsoport esetén változtassa meg a beállítást
a beltéri egység NYÁK kapcsolójával.
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• When you remove the remote controller from the installation plate, insert a small flat head
screwdriver into the bottom side separation hole and turn clockwise to separate the remote
controller.
- There are 2 separation holes at the bottom part. Slowly separate one by one.
- Be careful not to damage the internal parts during the removal.

<Order of Separation>

• Use the connection cables to connect the indoor unit with the remote controller.

• For the following cases, separately purchase and use the cables suitable for the situation.
- Do not install the cable over 50 m. (It may cause communication issues.)
- If the distance between the wired remote controller and the indoor unit is 10 m or more : 10
m extension cable (model name: PZCWRC1)

- If you control several indoor unit products with one wired remote controller : Group control
cable (model name: PZCWRCG3)
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C o n n e c t i n g  c a b l e

Indoor
Unit sideOK

DC 12 V Red

Signal Yellow

GND Black

NOTE!
During the wired remote controller installation, do not bury it in the wall. (It may cause
temperature sensor failure.)
Do not install the cable over 50 m. (It may cause communication defect.)
When you install the extension cable, carefully check the direction of the connectors on the
remote controller side and the product side before the installation.
Specification of extension cable: AWG 24, 3 conductor or above.

Group control

• It connects and controls 2 or more air conditioner indoor units to one wired remote controller.

� Connect using the group control cable.

① Group control cable (PZCWRCG3): Connect to indoor unit’s wired remote controller connector

② Extension cable (PZCWRC1): Connect to No. ① cable and slave indoor unit’s wired remote
controller connector

While No. ① cable is connected, connect No. ② cable.

•  After checking the existence of the event communication in the product manual, change
master/slave of the remote controller.

� For details, refer to ‘remote controller master/slave’ contents.

• Change master/slave of the indoor unit.
- For ceiling cassette and duct product group, change the setting with the indoor unit PCB
switch. 

RED(12V)
YELLOW(SIG)
BLACK(GND)

YELLOW(SIG)
BLACK(GND)

YELLOW(SIG)
BLACK(GND)

OK

Indoor unit Main PCB

Indoor unit 1 Indoor unit 2 Indoor unit 3
Master Slave Slave

1 2

NOTE!
• Connect only GND and signal cable to the indoor unit set as slave. (If power cable is also

connected, it may cause loss of communication)
• Inquiries related to the purchase of the cable shall be directed to the specialized company

and the service center.

Master Slave Slave 

GND

GND

12V
Signal cable

Signal cable

Black Red

No. 3 switch OFF: master (factory ship-out based) 

No. 3 switch ON: slave 

Yellow

OK

Fő vezérlőegység Kiszolgáló vezérlőegység Kiszolgáló vezérlőegység

Jelkábel
Földelés

Fekete
Sárga

Piros

JelkábelFöldelés
3-as számú kapcsoló BE: kiszolgáló

3-as számú kapcsoló KI: fő (gyári kiszállítás alapú)
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 - A vezeték nélküli távvezérlő fő/kiszolgáló vezérlőegység beállításainak módosításáról a vezeték
nélküli távvezérlő kézikönyvében olvashat.
 - Miután befejezte a beltéri egység készülékének fő/kiszolgáló beállítását, kapcsolja ki a beltéri
egység készülékét, majd 1 perc múlva kapcsolja be.

• A csoportos vezérlés során csak 1 beltéri egységet állítson be fő vezérlőegységként.
• A csoportos vezérlés során az alapműködésen, a ventilátor lassú/közepes/gyors sebességén,

a távvezérlő zárolásának beállításán és az idő beállításán kívül néhány üzemmód korlátozott
lehet.

• Az egyéni szabályozás során, ha a fő beltéri egység DIP kapcsolója kiszolgálóként van
beállítva, meghibásodás léphet fel.

MEGJEGYZÉS!

TELEPÍTÉSI MÓD A KÜLSŐ KÉSZÜLÉK
HASZNÁLATÁHOZ
Kábelcsatlakozási mód a külső készülék használatához
1) Vezetékes távvezérlő kábelcsatlakozási módja.

 - A vezetékes távvezérlőben csatlakoztassa a következő ábrán jelölt részt (J02C, DO-Port) a
kábelhez.
 - A szerelési környezetnek megfelelően 3 irányban (hátsó bemeneten keresztül, felülről és
jobb oldalról) végezheti a beszerelést.

2) Hosszabbító kábel csatlakozási módja
 - A vezetékes távvezérlőhöz csatlakoztatott kábelek közül vágja le a többi csatlakozót a másik
oldalon, majd hosszabbítsa meg és csatlakoztassa a kábeleket
 - Hosszabbító kábel jellemzői: 24~26AWG.

A Külső készülék csatlakoztatásához a védőhüvellyel szigetelt kábelt használja hosszabbítóként.
Mielőtt a hozzáilleszti a szerelőlemezhez, rendezze el a kábeleket, hogy ne érjenek a belső
alkatrészekhez.

VIGYÁZAT!
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- For the details on the wireless remote controller master/slave setting changes, refer to the
wireless remote controller manual.

- After completing the master/slave setting in the indoor unit product, turn Off the power of the
indoor unit product, and turn On the power after 1 minute.

NOTE!
• During the group control, set only 1 indoor unit as master.
• During the group control, some functions other than the basic operation setting, fan speed

Low/Med/High, remote controller lock setting, and time setting may be limited.
• During the individual control, if the master indoor unit Dip switch is set to slave, malfunction

may occur.

INSTALLATION METHOD TO USE EXTERNAL
DEVICE
Cable connection method to use external device
1) Wired remote controller-cable connection method.

- In the wired remote controller, connect the part marked in the following figure (J02C, DO-
Port) to the cable.

- According to the installation environment, there are 3 directions (Rear entry, top side, and
right side) for the installation.

2) Cable extension connection method
- Among the cables connected to the wired remote controller, cut the remaining connectors
on the other side, and then extend and connect the cables

- Extension cable specification: 24~26AWG.

CAUTION

For the External device connection, use the cable insulated with sheath for the extension connec-
tion.
Before combining with the installation plate, arrange the cables to avoid interference with the in-
ternal parts.

!

R M C
D O- P o r t

2       ( G N D _ B l a c k )
3       ( D C  1 2  V _ R e d )

F i e l d  c o n n e c t i o n

3 0 c m •  Ou t p u t  s p e c i f i c a t i o n
   -  V o l t a g e  :  D C  1 1 ~ 1 2 V  
   -  C u r r e n t  :  5 m A  
                 

R e m o t e  
c o n t r o l l e r  
p r o d u c t  
c o m p o s i t i o n

Távvezérlő

DO-Port

Távvezérlő
termékösszetétele

 

(FÖLD_Fekete)

(DC 12 V_Piros)

Terület csatlakoztatása

• Kimeneti tulajdonság
 - Feszültség: DC 11 ~ 12 V
 - Áramerősség: 5 mA
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LÉGKONDICIONÁLÓ ÉS SZELLŐZTETŐ INTERFÉSZ
• A vezetékes távvezérlő használatával olyan helyen szabályoz, ahol a légkondicionáló beltéri

egysége és a szellőztető készülék egyszerre van csatlakoztatva és telepítve.
 - Áramellátás alatt a távvezérlés felismeri a készüléket és normál működésbe lép.

TELEPÍTÉSI BEÁLLÍTÁSOK
Belépés a telepítési beállításokba

A telepítési beállítások menüben a távvezérlő üzemmódjainak részleteit állíthatja be.  Ha a
telepítési beállítások hibásan vannak beállítva, az a termék meghibásodását, a felhasználó
sérülését vagy anyagi kárt okozhat.  A készüléket telepítési engedéllyel rendelkező
szakembernek kell beállítania, mert ha a telepítés vagy a módosítás telepítési engedély nélkül
történik, minden okozott problémával kapcsolatos felelősség a telepítőt terheli, ami
érvénytelenítheti az LG garanciáját.

VIGYÁZAT!

• A menü képernyőn nyomja meg a [<,>(bal/jobb)] gombot a beállítási kategória kiválasztásához,
majd nyomja le a [∧ (fel)] gombot 3 másodpercig a jelszó beviteléhez a telepítési beállításokon belül.

• Írja be a jelszót, és nyomja meg az [OK] gombot a telepítési beállítások menübe lépéshez.
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HAIR CONDITIONER AND VENTILATION IN-
TERFACE
• It controls using the wired remote controller at a place where the air conditioner indoor unit and

the ventilation product are connected and installed at the same time.
- When the power is applied, the remote controller recognizes the product and operates nor-
mally.

� The wiring method is the same as the air conditioner user manual. (Refer to the remote con-
troller manual group control page contents)

� Ventilation product means general ventilation product and direct cooling type ventilation prod-
uct.

Independent operation Interfaced operation

General
ventilation

WIRED
REMOTE
CONTROLLER

General
ventilation

OK

WIRED
REMOTE
CONTROLLER

General
ventilationAir conditioner

indoor unit

OK

Direct
ventilation

WIRED
REMOTE
CONTROLLER

General
ventilation

OK

WIRED
REMOTE
CONTROLLER

General
ventilationAir conditioner

indoor unit

OK

[general ventilation 
independent operation]

[General ventilation interfaced operation]

[Direct ventilation interfaced operation] [Direct ventilation 
independent operation]

INSTALLER SETTING
How to enter installer setting

• In the menu screen, press [<,>(left/right)] button to select the setting category, and press
[� (up)] button for 3 seconds to enter the password input screen for the installer setting.

• Input the password and press [OK] button to move to the installer setting list.

� Installer setting password
Main screen � menu � setting � service � RMC version information � SW Version
Example) SW version : 1.00.1 a
In the above case, the password is 1001.

CAUTION

The installer setting mode is the mode to set the remote controller’s detail function.  If the in-
staller setting mode is incorrectly set, it may cause product failure, user’s injury, or property dam-
age.  It must be set by the installation specialist with the installation license, and if it is installed or
changed without installation license, all problems caused will be the responsibility of the installer,
and may void the LG warrenty.

!

O K O K

NOTE!
Some categories of the installer setting menu may not be available depending on the
product function or the menu name may be different.

Független működés Interfészes működés

Általános
szellőzés

Közvetlen
szellőzés

[általános szellőzés
független működés]

Általános
szellőzés

VEZETÉKES
TÁVVEZÉRLŐ

 
 

Általános
szellőzés

VEZETÉKES
TÁVVEZÉRLŐ

 
 

[Közvetlen szellőzés
független működés]

Általános
szellőzés

VEZETÉKES
TÁVVEZÉRLŐ

 
 

[Általános szellőzés interfészes működés]

Légkondicionáló
beltéri egység

Általános
szellőzés

VEZETÉKES
TÁVVEZÉRLŐ

 
 

[Általános szellőzés interfészes működés]

Légkondicionáló
beltéri egység

 A kábelezési mód megegyezik a légkondicionáló felhasználói útmutatóban leírtakkal. (Lásd a
távvezérlő kézi csoportos vezérlésére vonatkozó részt.)

 A szellőztető termék általános szellőztető készüléket és dX-es szellőztető berendezést jelent.
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HAIR CONDITIONER AND VENTILATION IN-

TERFACE
• It controls using the wired remote controller at a place where the air conditioner indoor unit and

the ventilation product are connected and installed at the same time.
- When the power is applied, the remote controller recognizes the product and operates nor-
mally.

� The wiring method is the same as the air conditioner user manual. (Refer to the remote con-
troller manual group control page contents)

� Ventilation product means general ventilation product and direct cooling type ventilation prod-
uct.

Independent operation Interfaced operation

General
ventilation

WIRED
REMOTE
CONTROLLER

General
ventilation

OK

WIRED
REMOTE
CONTROLLER

General
ventilationAir conditioner

indoor unit

OK

Direct
ventilation

WIRED
REMOTE
CONTROLLER

General
ventilation

OK

WIRED
REMOTE
CONTROLLER

General
ventilationAir conditioner

indoor unit

OK

[general ventilation 
independent operation]

[General ventilation interfaced operation]

[Direct ventilation interfaced operation] [Direct ventilation 
independent operation]

INSTALLER SETTING
How to enter installer setting

• In the menu screen, press [<,>(left/right)] button to select the setting category, and press
[� (up)] button for 3 seconds to enter the password input screen for the installer setting.

• Input the password and press [OK] button to move to the installer setting list.

� Installer setting password
Main screen � menu � setting � service � RMC version information � SW Version
Example) SW version : 1.00.1 a
In the above case, the password is 1001.

CAUTION

The installer setting mode is the mode to set the remote controller’s detail function.  If the in-
staller setting mode is incorrectly set, it may cause product failure, user’s injury, or property dam-
age.  It must be set by the installation specialist with the installation license, and if it is installed or
changed without installation license, all problems caused will be the responsibility of the installer,
and may void the LG warrenty.

!

O K O K

NOTE!
Some categories of the installer setting menu may not be available depending on the
product function or the menu name may be different.

 Jelszó beállítása a telepítés során
Főképernyő  menü  beállítás  szerviz  Távvezérlő információk  SW  
Példaverzió) SW verzió : 1.00.1 a
A fenti esetben a jelszó 1001.

Előfordulhat, hogy a termék üzemmódjától függően a telepítési beállítások menü egyes
pontjai nem érhetők el, vagy a menü neve eltérhet.

MEGJEGYZÉS!
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Telepítési beállítások – légkondicionáló
• Beállíthatja a készülék felhasználóra vonatkozó üzemmódjait.
• Előfordulhat, hogy néhány üzemmód nem jeleníthető meg vagy nem működik egyes terméktípusokban.

Menü Leírás

Tesztüzem beállítása Ezzel a funkcióval beállíthatja a tesztüzemet a készülék kezdeti
telepítéséhez.

Központi vezérlési cím beállítása Ezzel a funkcióval beállíthatja a beltéri egység központi vezérlési
címét a központi szabályzó csatlakozása során.

ESP beállítása
Ezzel a funkcióval beállíthatja a légáramlás mértéke a különböző
ventilátor sebességfokozatoknak megfelelően az egyszerű telepítés
érdekében.

Hőmérséklet-érzékelő beállítása Ezzel a funkcióval beállíthatja a hőmérséklet-érzékelőt, amely
meghatározza majd a belső hőmérséklet.

Mennyezeti magasság beállítása Ezzel a funkcióval szabályozza a mennyezeti típusú készülékekben a
ventilátor sebességfokozatát a mennyezet magasságának megfelelően.

Statikus nyomás beállítása Az állandó nyomás beállítását csak a légcsatornázható készülékekben
lehet beállítani. Más készülékekben nem állítható be.

Távvezérlő fő/kiszolgáló
vezérlőegység beállítása

Ezzel a funkcióval beállíthatja a csoportos vezérlést vagy a két
távvezérlővel történő szabályozást.

Fő / Kiszolgáló beállítás felülírása

A fő / kiszolgáló vezérlőegység beállítása az egyéb üzemmódok
működését kerüli el, valamint ez az üzemmód megakadályozza a
kiszolgáló és fő beltéri egységek ellentétes üzemmódjának
kiválasztását.

Száraz kontakt üzemmód beállítása A Száraz kontakt üzemmód csak akkor használható, ha a száraz
kontakt készülékeket külön megvásárolják és telepítik.

Állandó légmennyiség Ez az üzemmód a különböző ventilátorsebességeket automatikusan
alkalmazza az egyes hőszabályzási állapotoknak megfelelően.

Zóna típusának beállítása Lehetőség van új típusú vagy régi készülék azon zónájának
beállítására, amely alkalmas zsaluszabályozásra.

Zónaszám beállítása A Zónaszám funkció a telepített zónák számát adhatja meg. Csak új
típusú készülék zónáját lehet szabályozni.

Vészfűtés beállítása
Ezzel az üzemmóddal beállíthatja a vészfűtés szabályozása üzemmód
használatát, valamint a használati környezetet.

Vészfűtés beállítása Ez az üzemmód lehetővé teszi közös üzemmódok vagy egyes
üzemmódok fő beltéri egység alapján történő szabályozását a
csoportos vezérlés során.

Választható készletek - Plazma /
Fűtőegység / Párásítás / Rács

felemelése / Szellőzés /
Hűtőközeg-szivárgásérzékelő

Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy telepített-e választható egységet
(Plazma / Párásítás / Fűtőegység / Szellőzés / Rács felemelése /
Kiegészítő Fűtőegység / Hűtőközeg-szivárgásérzékelő), ha azt a
tömeggyártás után kiegészítésként telepítik vagy eltávolítják.

Hőmérséklet-tartomány növelése Ez a funkció a hőmérséklet-tartomány beállításának kiválasztására
szolgál.

Beltéri egység címének ellenőrzése Ez az funkció lehetővé teszi a kültéri egység által kijelölt beltéri
egység címének ellenőrzését.

Statikus nyomás fokozatának
beállítása

Ezzel a funkcióval 11 különböző fokozatot állíthat be a statikus
nyomáshoz.

Menü Leírás

Védelmi időzítő
Ezzel a funkcióval beállíthatja a kültéri egység ciklus üzemmódjának
minimum működési idejét, automatikus üzemmód közben, amikor a
készülék hűtési üzemmódról fűtési üzemmódra vált, és fordítva.

Ventilátor sebessége hűtési üzemmódban,
hőmérséklet-szabályozás nélkül

Ezzel a funkcióval beállíthatja a beltéri egység ventilátormozgását
hűtési üzemmódban, amikor a hőmérséklet-szabályozás ki van kapcsolva.

Elsődleges fűtőegység
Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy a beltéri egység fűtési
üzemmódja során a fűtéshasználat nagyobb prioritást élvezzen a
kültéri egység ciklusával szemben.

Légkondicionáló
ventilátorműködése szellőzéssel

összereteszelve

Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy a légkondicionáló ventilátora
működjön-e a légkondicionáló és a szellőztető termék interfész
működése alatt.

Beltéri egység automatikus indítása
Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy az áramkimaradás után a beltéri
egység az előző bekapcsolt állapot szerint folytassa a működését,
vagy kikapcsoljon.

Jelenlétérzékelés időtartamának
beállítása

Ezzel a funkcióval beállíthatja a jelenlétérzékelés eldöntésének időtartamát
a jelenlétérzékeléses szenzorok beállítási értékeinek segítségével.

CN_CC beállítása

Ezzel a funkcióval dönthet a Száraz kontakt üzemmód telepítéséről
(használatáról).
(Ezzel az üzemmóddal nem tudja a Száraz kontakt üzemmódot telepí-
teni, viszont a beltéri egység CN_CC portjának használatát be tudja állítani.)

CN_EXT beállítása

Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy a beltéri egység Száraz Kontakt
Portja szabályozza a külső forrást és teljesítményt a felhasználó által
beállított DI/DO szerint. (Ebben az üzemmódban határozhatja meg
a beltéri egység NYÁK-jába szerelt kapcsolódási pont portjának
(CN_EXT) használatát.)

Kültéri egység fő
vezérlőegységének beállítása

Ezzel a funkcióval beállíthatja a kültéri egység Fő / Kiszolgáló
vezérlőegységét.

Folyamatos ventilátorműködés
beállítása

Ezzel a funkcióval beállíthatja a beltéri egység
ventilátorműködésének folyamatos használatát. Ezzel az funkcióval
maximalizálhatja a kültéri egység hűtési/fűtési hatékonyságát, ha
hosszabb ideig működteti a beltéri egység ventilátorát, mint az
előző üzemmódban.

Halk üzemmód prioritási beállítása

Ezzel a funkcióval beállíthatja a kültéri egység halk üzemmód
szabályozásának fővezérlőjét. (Ebben az üzemmódban beállíthatja,
hogy csak az egyik kültéri egység / távvezérlő tudja szabályozni a
halk üzemmódot.)

Emberérzékelő szenzor beállítása Ezzel a funkcióval dönthet az emberérzékelő szenzor és a működési
alapérték telepítéséről.

Páratartalom-érzékelés pozíciója Ez az funkció a páratartalom érzékelésének helyét állítja be.

Kültéri egység ciklusprioritása Ezzel a funkcióval készenléti üzemmód vagy hűtési prioritás állítható
be.

Külső hőm. fűtési fázisai Ezzel a funkcióval a külső hőmérséklet értékeit választhatja ki a
fűtőegység és a fűtési üzemmód működésének referenciapontjaként.

Becsült energiafelhasználás
megjelenítése

Ezzel a funkcióval beállíthatja a kültéri egység által becsült
energiaadatok megjelenítését.

CN_PTC beállítás Ez az funkció a beltéri egység PTC portját állítja be.

Jelszó módosítása
Ezzel a funkcióval módosíthatja a jelszót (0000), ha elfelejtette mit
állított be a távvezérlőn.

Vezérlés beállítása
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Telepítési beállítások - szellőztető
• Beállíthatja a készülék felhasználóra vonatkozó üzemmódjait.
• Előfordulhat, hogy néhány funkció nem jeleníthető meg vagy nem működik egyes terméktípusokban.

Menü Alkalmazott
készülékek Leírás

Tesztüzem beállítása dX-es (direkt
elpárologtatós) Típus Ezzel a funkcióval beállíthatja a tesztüzemet a készülék kezdeti telepítéséhez.

Központi vezérlési cím beállítása Általános Ezzel a funkcióval beállíthatja a beltéri egység központi vezérlési címét a központi
szabályozó csatlakozása során.

Befúvás nyomása
Általános/dX-es Típus

Ezzel a funkcióval beállíthatja a befúvó ventilátor sebességfokozatát.

Elszívás nyomása Ezzel a funkcióval beállíthatja az elszívó ventilátor sebességfokozatát.

Hőmérséklet-érzékelő beállítása dX-es Típus Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a hőmérséklet-érzékelőt, amely meghatározza
majd a belső hőmérséklet.

Készülék iránya Általános Ezzel a funkcióval beállíthatja a szellőztető készülék telepítési irányát.

Expressz szellőzés prioritása
Általános/dX-es Típus

Ezzel a funkcióval beállíthatja a befúvás és az elszívás prioritását állíthatja be az
expressz szellőzés során.

Távvezérlő fő/kiszolgáló
vezérlőegység beállítása

Ezzel a funkcióval beállíthatja a csoportos vezérlést vagy a két távvezérlővel
történő szabályozást.

Fő / Kiszolgáló beállítás felülírása dX-es Típus
A fő / kiszolgáló vezérlőegység beállítása az egyéb üzemmódok működését kerüli
el, valamint ez az üzemmód megakadályozza a kiszolgáló és fő beltéri egységek
ellentétes üzemmódjának kiválasztását.

Száraz kontakt üzemmód beállítása dX-es Típus A Száraz kontakt üzemmód csak akkor használható, ha a száraz kontakt
készülékeket külön megvásárolják és telepítik.

Ventilátor állandó
sebességfokozatának beállítása dX-es Típus Ezzel a funkcióval beállíthatja a beltéri egység változó vagy állandó

ventilátorsebességét. 

Üzemmódban Általános/dX-es Típus Ezzel a funkcióval dönthet a párásítás használatáról a dX-es szellőztető készülék
használata során.

Szellőzés Párásítása Fűtési
Üzemmódban dX-es Típus Ezzel a funkcióval automatikus vagy kézi értékre állíthatja be a dX-es szellőzés

fűtési üzemmódban történő párásítását.

Ventilátor Sebességfokozatának
beállítása Általános Ezzel a funkcióval ehet növelni/csökkenteni a szellőzés alapértelmezett

ventilátorsebességét a jelenlegi állapothoz képest, a terepi környezettől függően.

Beltéri egység címének ellenőrzése dX-es Típus Ezzel a funkcióval ellenőrizheti a kültéri egység által kijelölt beltéri egység címét.

Beltéri egység automatikus indítása dX-es Típus
Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy áramkimaradás után a beltéri egység az előző
bekapcsolt állapot szerint folytassa a működését, vagy kikapcsoljon.

CN_EXT beállítása dX-es Típus

Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy a beltéri egység Száraz Kontakt Portja
szabályozza a külső forrást és teljesítményt a felhasználó által beállított DI/DO
szerint. (Ezzel a funkcióval határozhatja meg a beltéri egység NYÁK-jába szerelt
kapcsolódási pont portjának (CN_EXT) használatát.)

Kültéri egység fő vezérlőegységének
beállítása dX-es Típus Ezzel a funkcióval a kültéri egység Fő / Kiszolgáló vezérlőegységét tudja beállítani.

Halk üzemmód prioritási beállítása dX-es Típus
Ezzel a funkcióval beállíthatja a kültéri egység halk üzemmód szabályozásának
fővezérlőjét. Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy csak az egyik kültéri egység /
távvezérlő tudja szabályozni a halk üzemmódot.

Szűrőellenőrzési riasztás Általános Ez a funkció a szellőztető készülék szűrőellenőrzési riasztását állítja be.

Tesztüzem beállítása (légkondicionáló / dX-es szellőztető)
A termék telepítése után el kell végezni a tesztüzemet. A tesztüzemmel kapcsolatos részletekért
lásd a termék útmutatóját.

• A felhasználói beállítások menüben válassza ki a Tesztüzem beállítása pontot, majd nyomja le
az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.
 - Kiválaszthatja a „hűtési Tesztüzem / fűtési Tesztüzem” lehetőséget
 - A Tesztüzem során, ha elindítja a következő üzemmódokat, a Tesztüzem leáll.

Üzemmód, kívánt hőmérséklet, ventilátor sebesség, légáramlás iránya, indítás/leállítás

125INSTALLER SETTING124 INSTALLER SETTING

Installer setting - ventilator
• You can set the product user functions.
• Some functions may not be displayed/operated in some product types.

Menu Applied products Description

Test run setting DX(Direct Exchanger) Type It is the function to set the trial operation at the initial product installation.

Central control address Setting General It is the function to set the central control address of the indoor unit during
the central controller connection.

Air supply ESP 
General/DX Type

It is the function to set the fan speed value corresponding to the air supply
side fan speed.

Air discharge ESP It is the function to set the fan speed value corresponding to the air dis-
charge side fan speed.

Temperature sensor setting DX Type It is the function to select the temperature sensor that will decide the indoor
temperature.

Product direction General It is the function to set the ventilation indoor unit’s installation direction.

Express ventilation priority 
General/DX Type

It is the function to set the priority of the air supply and discharge during the
express ventilation operation.

RMC master/slave setting It is the function to set group control or 2-remote controller control.

Override master/slave setting DX Type
The operation master / slave selection function is to avoid other mode oper-
ations, and it is the function to prevent the selection of the opposite mode
of the indoor unit set as master by the indoor units set as slaves.

Dry contact mode setting DX Type Dry contact function is the function that can be used only when the dry con-
tact devices is separately purchased and installed.

Fixed  fan speed setting DX Type It is the function to set the indoor unit’s fan speed option to variable or fixed.

Hum. Of Stand-alone Vent.
Mode General/DX Type It is the function to set whether to use the humidification function in the di-

rect cooling type ventilation’s ventilation single operation.

Hum. Of Vent. With Heating
Oper. DX Type It is the function to set the direct cooling type ventilation’s heating humidifi-

cation function as auto or manual.

Vent. Fan Speed Alignment General It is the function to increase/decrease ventilation’s standard fan speed from
the current status according to the field environment.

Indoor unit address verification DX Type This function allows you to check the address of the indoor unit designated
by the outdoor unit.

Indoor unit Auto-Start setting DX Type
It is a function that sets whether to restore the indoor unit operation by re-
suming the previous power-on state or as power-off state in the power fail-
ure compensation.

CN_EXT setting DX Type
It is the function to set the indoor unit’s Dry Contact Port to control external input
and output according to DI/DO set by the customer. (It is the function to decide the
usage of the contact point port (CN_EXT) mounted in the indoor unit PCB.)

ODU function master setting DX Type It is the function to set the outdoor unit’s function Master / Slave.

Low noise mode priority setting DX Type
It is the function to set the main agent of the low noise mode control. (It is
the function to set only one of the outdoor unit / remote controller can con-
trol the low noise operation.)

Filter check alarm General This function sets the filter check alarm of the ventilation product. 

Test run setting (air conditioner  / DX ventilator)
After product installation, the Test run must be performed. For Test run related details, refer to
the product manual.
• In the installer setting list, select the Test run setting category, and press [OK] button to move

to the detail screen.
- You can select ‘cooling Test run / heating Test run’
- During the Test run, if you start the following functions, the Test run stops.

� Operation mode, desired temperature, fan speed, wind direction, start/stop 

OK
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Központi vezérlési cím beállítása (légkondicionáló / általános, dX-es
ventilátor)

• A felhasználói beállítások menüben válassza ki a központi vezérlési cím beállítása pontot, majd
nyomja le az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.
 - Válasszon ki egy hex értéket 00 és FF között.
1. érték: csoportos cím beállítása / 2. érték: a beltéri egység címének beállítása

 

ESP beállítása (légkondicionáló / általános, dX-es szellőztető)
Ezzel a funkcióval a ventilátor sebességfokozatát tudja beállítani az egyes ventilátorok
sebességének megfelelően, a könnyű telepítés érdekében.
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Central control address setting (air conditioner / general, DX
ventilator)
It is the function to set the central control address of the indoor unit to allow communication with
a central controller,
• In the installer setting list, select the central control address setting category, and press [OK]

button to move to the detail screen. 
- Select a  hex value between 00 and FF.
Value 1: group address setting / value 2: indoor unit address setting

OK

ESP setting (air conditioner / general, DX ventilator)
It is the function to set the fan speed value corresponding to each fan speed for easy installation.

• In the installer setting list, select the ESP setting category, and press [OK] button to move to
the detail screen.

OK

NOTE!
If ESP is incorrectly set, the air conditioner may malfunction.
This function must be set by the installation specialist that holds an installation license.
For ventilation products, separate ESP values are used for the supply and exhaust fans.

NOTE!
Be especially careful not to switch ESP values corresponding to each fan speed. 
Engineering manuals have ESP setting tables that reference air flow and corresponding
value  setting to achieve the flow.
The ESP values that can be set may be different for each product and capacity.

Product ESP fan speed value

Air conditioner

Slow

0 ~ 255

Low

Med

High

Power

Ventilation

Low

High

Power
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Central control address setting (air conditioner / general, DX
ventilator)
It is the function to set the central control address of the indoor unit to allow communication with
a central controller,
• In the installer setting list, select the central control address setting category, and press [OK]

button to move to the detail screen. 
- Select a  hex value between 00 and FF.
Value 1: group address setting / value 2: indoor unit address setting

OK

ESP setting (air conditioner / general, DX ventilator)
It is the function to set the fan speed value corresponding to each fan speed for easy installation.

• In the installer setting list, select the ESP setting category, and press [OK] button to move to
the detail screen.

OK

NOTE!
If ESP is incorrectly set, the air conditioner may malfunction.
This function must be set by the installation specialist that holds an installation license.
For ventilation products, separate ESP values are used for the supply and exhaust fans.

NOTE!
Be especially careful not to switch ESP values corresponding to each fan speed. 
Engineering manuals have ESP setting tables that reference air flow and corresponding
value  setting to achieve the flow.
The ESP values that can be set may be different for each product and capacity.

Product ESP fan speed value

Air conditioner

Slow

0 ~ 255

Low

Med

High

Power

Ventilation

Low

High

Power

Ha az ESP nincs megfelelően beállítva, a légkondicionáló meghibásodhat.
Ezt az üzemmódot telepítési engedéllyel rendelkező szakember használhatja.
A szellőztető termékeknél különböző külső statikus nyomás értékeket használnak a befúvó és
elszívó ventilátorokhoz.

MEGJEGYZÉS!

• A telepítési beállítások menüben válassza ki a külső statikus nyomás beállítása pontot, majd
  nyomja meg az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.

T er m é k Külső statikus nyomás -
ventilátorsebesség érték

Légkondicionáló

Nagyon lassú

0 ~ 255

Lassú

Közepes

Gyors

Nagyon gyors

Szellőzés

Lassú

Gyors

Nagyon gyors

Különösen ügyeljen arra, hogy ne az egyes ventilátorsebességeknek megfelelően változtassa a
külső statikus nyomás értékeket. A műszaki kézikönyvek tartalmazzák a külső statikus nyomás
beállítások táblázatait, amelyek hivatkoznak a légáramra és a megfelelő érték beállítására a
levegő keringetése érdekében.
A beállítható külső statikus nyomás értékek termékenként és teljesítményenként eltérőek
lehetnek.

MEGJEGYZÉS!

Ezzel a funkcióval beállíthatja a beltéri egység központi vezérlési címét a központi szabályozóval
történő kommunikációhoz.
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Hőmérséklet-érzékelő (2TH) beállítása (légkondicionáló / dX-es
szellőztető)
Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a hőmérséklet érzékelése üzemmódot a belső hőmérséklet
meghatározásához.

• Válassza ki az alábbi beállítási értékeket a [<,> (jobb/bal)] gomb segítségével.

Mennyezeti magasság beállítása (légkondicionáló)
Ez a funkció szabályozza a mennyezeti készülékekben a ventilátor sebességfokozatát a
mennyezet magasságának megfelelően.

• Válassza ki az alábbi beállítási értékeket a [<,>(jobb/bal)] gomb segítségével.
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Temperature sensor(2TH) setting (air conditioner / DX ventilator)
It is the function to select the temperature sensor to decide the indoor temperature.
• You can set the following setting values using [<,>(left/right)] button.

• 2TH function’s operation characteristics may be different for each product.

Temperature sensor location Description

Remote controller Operate the system with wired remote controller’s temperature
sensor

Indoor Unit Operate the system with indoor unit’s temperature sensor

2TH
Cool

Compare the temperatures of the indoor unit and the wired re-
mote controller and operate with the higher temperature 
(There are system operated with lower temperature)

Heat Compare the temperatures of the indoor unit and the wired re-
mote controller and operate with the lower temperature

Ceiling height setting (air conditioner)
It is the function to control the fan speed stage according to the ceiling height in the ceiling type
product.
• You can set the following setting values using [<,>(left/right)] button.

Ceiling height Description

Low Fan speed operates one step slower than the default value.

Standard Operates at the default fan speed

High Fan speed operates one step faster than the default value.

Very high Fan speed operates two steps faster than the default value.

NOTE!
When group control is enabled some functions are limited depending on product type.
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Temperature sensor(2TH) setting (air conditioner / DX ventilator)
It is the function to select the temperature sensor to decide the indoor temperature.
• You can set the following setting values using [<,>(left/right)] button.

• 2TH function’s operation characteristics may be different for each product.

Temperature sensor location Description

Remote controller Operate the system with wired remote controller’s temperature
sensor

Indoor Unit Operate the system with indoor unit’s temperature sensor

2TH
Cool

Compare the temperatures of the indoor unit and the wired re-
mote controller and operate with the higher temperature 
(There are system operated with lower temperature)

Heat Compare the temperatures of the indoor unit and the wired re-
mote controller and operate with the lower temperature

Ceiling height setting (air conditioner)
It is the function to control the fan speed stage according to the ceiling height in the ceiling type
product.
• You can set the following setting values using [<,>(left/right)] button.

Ceiling height Description

Low Fan speed operates one step slower than the default value.

Standard Operates at the default fan speed

High Fan speed operates one step faster than the default value.

Very high Fan speed operates two steps faster than the default value.

NOTE!
When group control is enabled some functions are limited depending on product type.

Hőmérséklet-érzékelő helye Leírás

Távvezérlő Működtesse a rendszert a vezetékes távvezérlő
hőmérséklet-érzékelőjével

Beltéri egység Működtesse a rendszert a beltéri egység
hőmérséklet-érzékelőjével

2TH
Hűtés

Hasonlítsa össze a beltéri egység és a vezetékes távvezérlő hőmér-
sékletét, és működtesse a magasabb hőmérsékleten. (Vannak
olyan rendszerek, amelyek alacsonyabb hőmérséklettel működnek.)

Fűtés Hasonlítsa össze a beltéri egység és a vezetékes távvezérlő
hőmérsékletét, és működtesse az alacsonyabb hőmérsékleten.

• A 2TH üzemmód működési jellemzői az egyes készülékeknél eltérőek lehetnek.

Mennyezeti magasság Leírás

Alacsony A ventilátor sebessége egy fokozattal lassabban működik, mint az
alapértelmezett érték.

Normál A készülék az alapértelmezett ventilátorsebességgel működik.

Magas A ventilátor sebessége egy fokozattal gyorsabban működik, mint az
alapértelmezett érték.

Nagyon magas A ventilátor sebessége két fokozattal gyorsabban működik, mint az
alapértelmezett érték.

Ha a csoportos vezérlés engedélyezve van, egyes üzemmódok a készülék típusától függően
korlátozottak lehetnek.

MEGJEGYZÉS!
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Statikus nyomás beállítása (légkondicionáló)
A Statikus nyomás csak a légcsatornázható készülékekben állítható be.(Más készülékekben nem
állítható be.)

• Válassza ki az alábbi beállítási értékeket a [<,> (jobb/bal)] gomb segítségével.

Fő / kiszolgáló távvezérlő beállítása  
(légkondicionáló / általános, dX-es szellőztető)
Ezzel a funkció a fő/kiszolgáló vezérlőegység beállításának kon�gurálását állítja be a távvezérlőn
keresztül.

• Válassza ki az alábbi beállítási értékeket a [<,> (bal/jobb)] gomb segítségével.
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Static pressure setting(air conditioner)
Static pressure setting can be set only in the duct products. (It cannot be set in other products.)
• You can set the following setting values using [<,>(left/right)] button.

• 2TH function’s operation characteristics may be different for each product.

Static pressure
Description

Variable / Fixed ESP default value

Variable high static pressure V-H Variable High static pressure(High)

Fixed high static pressure F-H Fixed High static pressure(High)

Variable low static pressure V-L Variable Low static pressure(Low)

Fixed low static pressure F-L Fixed Low static pressure(Low)

Remote controller master / slave setting 
(air conditioner / General, DX ventilator)
This function sets configuration for the master/slave setting through the remote controller.
• Change setting values using [<,>(left/right)] button.

• 2TH function’s operation characteristics may be different for each product.

M/S Description

Master (default) Using group control, the indoor units are operated based on the re-
mote controller.

Slave Using group control, all remote controllers except 1 master remote
controller are set as slaves.

130 INSTALLER SETTING

Static pressure setting(air conditioner)
Static pressure setting can be set only in the duct products. (It cannot be set in other products.)
• You can set the following setting values using [<,>(left/right)] button.

• 2TH function’s operation characteristics may be different for each product.

Static pressure
Description

Variable / Fixed ESP default value

Variable high static pressure V-H Variable High static pressure(High)

Fixed high static pressure F-H Fixed High static pressure(High)

Variable low static pressure V-L Variable Low static pressure(Low)

Fixed low static pressure F-L Fixed Low static pressure(Low)

Statikus nyomás

Leírás

Változó / Állandó ESP alapértelmezett értéke 

Változó magas statikus nyomás V-H Változó Magas statikus nyomás (Magas)

Állandó magas statikus nyomás F-H Állandó Magas statikus nyomás (Magas)

Változó alacsony statikus nyomás V-L Változó Alacsony statikus nyomás
(Alacsony)

Állandó alacsony statikus nyomás F-L Állandó

• A 2TH üzemmód működési jellemzői az egyes készülékeknél eltérőek lehetnek.

F/K Leírás

Fő (alapértelmezett) Csoportos vezérlésben a beltéri egységek a távvezérlő alapján
működnek.

Kiszolgáló vezérlőegység
Csoportos vezérlésben, 1 fő távvezérlő kivételével, az összes
távvezérlő kiszolgálóként van beállítva.

• A 2TH üzemmód működési jellemzői az egyes készülékeknél eltérőek lehetnek.
Alacsony statikus nyomás
(Alacsony)
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Fő / kiszolgáló vezérlés felülírása (légkondicionáló / Általános, 
dX-es ventilátor)
A fő / kiszolgáló vezérlőegység beállítása az egyéb üzemmódok működését kerüli el, valamint ez
az üzemmód megakadályozza a kiszolgáló és fő beltéri egységek ellentétes üzemmódjának
kiválasztását.

• Válassza ki az alábbi beállítási értékeket a [<,>(bal/jobb)] gomb segítségével.

Száraz kontakt üzemmód beállítása (légkondicionáló / dX-es
szellőztető)

A Száraz kontakt üzemmód csak akkor használható, ha a száraz kontakt készülékeket külön
megvásárolják és telepítik.

• Válassza ki az alábbi beállítási értékeket a [<,>(bal/jobb)] gomb segítségével.
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Override Master/Slave setting (air conditioner / General, DX
ventilator)
The operation master / slave selection function is to avoid other mode operations, and it is the
function to prevent the selection of opposite mode of the indoor unit master by the indoor units
set as slaves.
• Change setting values using [<,>(left/right)] button.

M/S Description

Master Using group control, this master sets the mode of slave IDU’s.

Slave

For the indoor unit set as slave, it can only select the some operation
mode of the master indoor unit cycle.
Ex) Master is in cooling cycle, Slave can select cooling, dehumidifica-
tion, auto, and wind only
Master is in heating cycle, Slave can select auto, heating, and wind
only

NOTE!
Override M/S setting function is only available in some products.

Dry contact mode setting (air conditioner / DX ventilator)
Dry contact function is the function that can be used only when the dry contact devices is sepa-
rately purchased and installed.
• Change setting values using [<,>(left/right)] button.

Value

Auto

manual

NOTE!
For dry contact mode related detail functions, refer to the individual dry contact manual.
What is dry contact?
It means the contact point signal input when the hotel card key, human body detection
sensor, etc. are interfacing with the air conditioner.
Added system functionality by using external inputs (dry contacts and wet contacts).
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Override Master/Slave setting (air conditioner / General, DX
ventilator)
The operation master / slave selection function is to avoid other mode operations, and it is the
function to prevent the selection of opposite mode of the indoor unit master by the indoor units
set as slaves.
• Change setting values using [<,>(left/right)] button.

M/S Description

Master Using group control, this master sets the mode of slave IDU’s.

Slave

For the indoor unit set as slave, it can only select the some operation
mode of the master indoor unit cycle.
Ex) Master is in cooling cycle, Slave can select cooling, dehumidifica-
tion, auto, and wind only
Master is in heating cycle, Slave can select auto, heating, and wind
only

NOTE!
Override M/S setting function is only available in some products.

Dry contact mode setting (air conditioner / DX ventilator)

Dry contact function is the function that can be used only when the dry contact devices is sepa-
rately purchased and installed.
• Change setting values using [<,>(left/right)] button.

Value

Auto

manual

NOTE!
For dry contact mode related detail functions, refer to the individual dry contact manual.
What is dry contact?
It means the contact point signal input when the hotel card key, human body detection
sensor, etc. are interfacing with the air conditioner.
Added system functionality by using external inputs (dry contacts and wet contacts).

F/K Leírás

Fő vezérlőegység Csoportos vezérlésben ez a fő vezérlőegység beállítja a kiszolgáló
beltéri egység üzemmódját.

Kiszolgáló
vezérlőegység

A kiszolgáló vezérlőegységként beállított beltéri egységben csak a fő
beltéri egység ciklusának bizonyos üzemmódjai elérhetőek.
Pl.: Ha a Fő vezérlőegység hűtési ciklusban van, a Kiszolgáló hűtési,
párátlanító, automatikus és csak szellőzés üzemmódot választhat ki
Ha a Fő vezérlőegység fűtési ciklusban van, a Kiszolgáló automatikus,
fűtési és csak szellőzés üzemmódot választhat ki

A Fő/Kiszolgáló vezérlőegység felülírása üzemmód beállítása csak egyes termékekben
érhetők el.

MEGJEGYZÉS!

Érték

Automatikus

kézi

A száraz kontakt üzemmóddal kapcsolatos részletes üzemmódokat az egyéni száraz kontakt
üzemmód útmutatójában találja.Mit jelent a száraz kontakt?
Ez a kapcsolódási pont bemeneti jelét jelenti, vagyis amikor a szálloda ajtónyitó kártyája, vagy
az emberérzékelő stb. összekapcsolódnak a légkondicionálóval.
Külső források (száraz kontaktok és nedves kontaktok) segítségével hozzáadott a
rendszerműködés.

MEGJEGYZÉS!
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Állandó légmennyiség (légkondicionáló / dX-es szellőztető)
Ez az üzemmód a különböző ventilátorsebességeket automatikusan alkalmazza az egyes
hőszabályzási állapotoknak megfelelően.

• 

Zóna típusának beállítása (légkondicionáló)
Ez a funkció csak néhány terméknél érhető el.
Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a zónaszabályozás típusát, amelyet a beltéri egység „új” vagy
„régi” típusként támogat.
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Fixed air volume (air conditioner / DX ventilator)
It is the function to apply different fan speeds automatically for each thermal control status.
• You can set the following setting values using [<,>(left/right)] button.

Value Comp on Comp off

Variable Set fan speed Low

Fixed Set fan speed Set fan speed

Zone Type Setting(air conditioner)
This function is only available on some products.
This function select a type of zone control type which indoor unit support as 'new type' or 'old
type'.

Zone Number Setting(air conditioner)
This function is only available on some products.
Zone Number is to set the number of installed zones. It's possible to control only in zone new
type.

Value

Old

New(4 Zone)

New(8 Zone)

Value

New(4 zone) : 2~4

135INSTALLER SETTING134 INSTALLER SETTING

Fixed air volume (air conditioner / DX ventilator)
It is the function to apply different fan speeds automatically for each thermal control status.
• You can set the following setting values using [<,>(left/right)] button.

Value Comp on Comp off

Variable Set fan speed Low

Fixed Set fan speed Set fan speed

Zone Type Setting(air conditioner)
This function is only available on some products.
This function select a type of zone control type which indoor unit support as 'new type' or 'old
type'.

Zone Number Setting(air conditioner)
This function is only available on some products.
Zone Number is to set the number of installed zones. It's possible to control only in zone new
type.

Value

Old

New(4 Zone)

New(8 Zone)

Value

New(4 zone) : 2~4

New(8 zone) : 2~8

Fixed air volume (air conditioner / DX ventilator)
It is the function to apply different fan speeds automatically for each thermal control status.
• You can set the following setting values using [<,>(left/right)] button.

Value Comp on Comp off

Variable Set fan speed Low

Fixed Set fan speed Set fan speed

Zone Type Setting(air conditioner)
This function is only available on some products.
This function select a type of zone control type which indoor unit support as 'new type' or 'old
type'.

Zone Number Setting(air conditioner)
This function is only available on some products.
Zone Number is to set the number of installed zones. It's possible to control only in zone new
type.

Value

Old

New(4 Zone)

New(8 Zone)

Value

New(4 zone) : 2~4

New(8 zone) : 2~8

Érték Bekapcsolva Kikapcsolva

Változó Ventilátor sebességfokozat
beállítása

Alacsony

Állandó Ventilátor sebességfokozat
beállítása

Ventilátor sebességfokozat
beállítása

Érték

Régi

Új (4 zónás)

Új (8 zónás) 

Zónaszám beállítása (légkondicionáló)
Ez a funkció csak néhány terméknél érhető el.
A Zónaszám funkcióval a telepített zónák számát adhatja meg. Csak új típusú készülék
zónáját lehet szabályozni.

Érték

Új (4 zónás): 2~4

Új (8 zónás) : 2~8

Válassza ki az alábbi beállítási értékeket a [<,>(bal/jobb)] gomb segítségével.
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Vészfűtés beállítása (légkondicionáló)
Engedélyezze a vészfűtés szabályozásának üzemmódját és a használati környezetet.

• A telepítési beállítások menüben válassza ki a vészfűtés beállítása pontot, majd nyomja meg
az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.
 - Hiba esetén beállítja a vészfűtés használatát / a külső hőmérséklet normál fűtési üzemmódjának
használatát és a hőmérsékleti fokozat értékét / illetve, hogy a vészfűtés működése közben
használja-e a beltéri egység ventilátorát.

Üzemmód vezérlése csoportos vezérlés közben (légkondicionáló)
Ez a funkció lehetővé teszi közös üzemmódok vagy egyes üzemmódok fő beltéri egység alapján
történő szabályozását a csoportos vezérlés során.

• Válassza ki az alábbi beállítási értékeket a [<,> (bal/jobb)] gomb segítségével.

137INSTALLER SETTING136 INSTALLER SETTING
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Emergency heater setting (air conditioner)
Enable the emergency heater control function and the usage environment.
• In the installer setting list, select the emergency heater setting category, and press [OK] button

to move to the detail screen.
- In case of an error, it sets whether the emergency heater can be used / outdoor temperature
standard heater operation usage setting and temperature step value setting / and during the
emergency heater operation, whether to use the indoor unit fan operation.

OK

Value Outdoor temperature standard heater 
operation 

Fan operation in emergency
control

Not use - -

Use
Emergency heater Step 0 ~ 3

On/Off
Extended emer-

gency heater Step 0 ~ 15

NOTE!
This function setting must be carried out by a certified-technician.

Function control during group Control setting (air conditioner)
This function enables the control of the common functions or some functions based on the mas-
ter indoor unit during the group control.
• Change setting values using [<,>(left/right)] button.

Value Description

Not use Common function, 

Use Use expanded function which
is based on master indoor unit

NOTE!
Common functions and some indoor unit master standard setting shall be set only during
the group control with the same type indoor units.
During the group control with different indoor unit types, set it as ‘000’ to use the existing
group control method.
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Emergency heater setting (air conditioner)
Enable the emergency heater control function and the usage environment.
• In the installer setting list, select the emergency heater setting category, and press [OK] button

to move to the detail screen.
- In case of an error, it sets whether the emergency heater can be used / outdoor temperature
standard heater operation usage setting and temperature step value setting / and during the
emergency heater operation, whether to use the indoor unit fan operation.

OK

Value Outdoor temperature standard heater 
operation 

Fan operation in emergency
control

Not use - -

Use
Emergency heater Step 0 ~ 3

On/Off
Extended emer-

gency heater Step 0 ~ 15

NOTE!
This function setting must be carried out by a certified-technician.

Function control during group Control setting (air conditioner)
This function enables the control of the common functions or some functions based on the mas-
ter indoor unit during the group control.
• Change setting values using [<,>(left/right)] button.

Value Description

Not use Common function, 

Use Use expanded function which
is based on master indoor unit

NOTE!
Common functions and some indoor unit master standard setting shall be set only during
the group control with the same type indoor units.
During the group control with different indoor unit types, set it as ‘000’ to use the existing
group control method.

Érték
Külső hőmérséklet normál fűtési

üzemmód
Ventilátor működése

vészszabályozás esetén

Kikapcsolva - -

Bekapcsolva
Vészfűtés 0 ~ 3. fokozat

Be/Ki
Kiterjesztett vészfűtés 0 ~ 15. fokozat

Az üzemmód beállítását csak képesített szakembernek végezheti el.
MEGJEGYZÉS!

Érték Leírás

Kikapcsolva Közös üzemmódok

Bekapcsolva Használjon kibővített üzemmódot, amely
a fő beltéri egységen alapul

A közös üzemmódokat és egyes beltéri egységek fő vezérlőegységének alapbeállításait csak
azonos típusú beltéri egységekkel végzett csoportos vezérlés során szabad beállítani.
A különféle beltéri egységtípusokkal végzett csoportos vezérlés során állítsa „000” értékre a
meglévő csoportos vezérlési üzemmód használatához.

MEGJEGYZÉS!
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A beltéri egység külső készülékeinek beállítása (légkondicionáló)
A Kód mezőben válassza ki, hogy légtisztító/fűtőegység/ párásító/emelkedő rács/szellőző készlet/
Kiegészítő Fűtőegység/hűtőközeg-szivárgásérzékelő kerül újonnan telepítésre a beltéri egységben,
vagy a telepített készletet szeretné eltávolítani.

• Válassza ki az alábbi beállítási értékeket a [<,> (bal/jobb)] gomb segítségével.

Hőmérséklet-tartomány növelése (légkondicionáló)
Az üzemmód két beállítási értékes szabályozási módot használ.
Ez a funkció a hőmérséklet-tartomány beállításának kiválasztására szolgál.

139INSTALLER SETTING138 INSTALLER SETTING
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External devices of indoor unit setting (air conditioner)
At the Code field, select when air cleaner/heater/humidifier/elevation grill/ventilation KIT/Aux
Heater/refrigerant leakage detection sensor are newly installed to the indoor unit or when an in-
stalled KIT is removed.
• You can set the following setting values using [<,>(left/right)] button.

Function Value

Plasma purification

Not install / Install

Heater

Humidifier

Elevation grill

Ventilation Kit

Aux Heater

Refrigerant leakage detection sensor

Expand of Temperature Range (air conditioner)
This function using in dual setpoint control mode.
This function is used for select setting temperature range option.

NOTE!
When the set values are changed, the items below will be initialized.
- Target temperature (default: Cooling: 86 °F(30 °C)/ Heating: 60 °F(16 °C))
'home leave' temperature (default: Cooling: 86 °F(30 °C)/ Heating: 60 °F(16 °C))

In case of the setting expanded temperature range (set), please note that the setting of the
wired remote controller can be altered under below circumstances.
- In case of cooling at 30~37.5 °C(64~99 °F), it is changed to cooling at 86 °F(30 °C).
- In case of heating at 4~15.5 °C(40~86 °F), it is changed to heating at 60 °F(16 °C).
- If set on dual setpoint, it is changed to the current operation mode(cooling or heating) of
the indoor unit.

Situation where changes in the setting occur
a. Operates the Auto address work and pipe search in situations such as product installment

and service.
b. Occurrence of errors and deactivation.
c. Command generated by the central control, outdoor unit, Dry contact, Remote controller,

indoor unit switch.

Value

Clear : 60~86 °F / 16~30 °C (default)

Set : 40~99 °F / 4~37.5 °C
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External devices of indoor unit setting (air conditioner)
At the Code field, select when air cleaner/heater/humidifier/elevation grill/ventilation KIT/Aux
Heater/refrigerant leakage detection sensor are newly installed to the indoor unit or when an in-
stalled KIT is removed.
• You can set the following setting values using [<,>(left/right)] button.

Function Value

Plasma purification

Not install / Install

Heater

Humidifier

Elevation grill

Ventilation Kit

Aux Heater

Refrigerant leakage detection sensor

Expand of Temperature Range (air conditioner)
This function using in dual setpoint control mode.
This function is used for select setting temperature range option.

NOTE!
When the set values are changed, the items below will be initialized.
- Target temperature (default: Cooling: 86 °F(30 °C)/ Heating: 60 °F(16 °C))
'home leave' temperature (default: Cooling: 86 °F(30 °C)/ Heating: 60 °F(16 °C))

In case of the setting expanded temperature range (set), please note that the setting of the
wired remote controller can be altered under below circumstances.
- In case of cooling at 30~37.5 °C(64~99 °F), it is changed to cooling at 86 °F(30 °C).
- In case of heating at 4~15.5 °C(40~86 °F), it is changed to heating at 60 °F(16 °C).
- If set on dual setpoint, it is changed to the current operation mode(cooling or heating) of
the indoor unit.

Situation where changes in the setting occur
a. Operates the Auto address work and pipe search in situations such as product installment

and service.
b. Occurrence of errors and deactivation.
c. Command generated by the central control, outdoor unit, Dry contact, Remote controller,

indoor unit switch.

Value

Clear : 60~86 °F / 16~30 °C (default)

Set : 40~99 °F / 4~37.5 °C

Funkció Érték

Plazmatisztítás

Ne telepítse / Telepítse

Fűtőegység

Légnedvesítő

Rács felemelése

Szellőző készlet

Kiegészítő Fűtőegység

Hűtőközeg-szivárgásérzékelő

Érték

Beállítás : 4~37,5 °C / 40~99 °F

A beállított értékek megváltoztatásakor az alábbi elemek nullázódnak.
 - Célhőmérséklet (alapértelmezett: Hűtés: 30 °C(86 °F)/ Fűtés: 16 °C(60 °F))  ’távollét’ üzemmód
hőmérséklete (alapértelmezett: Hűtés: 30 °C(86 °F)/ Fűtés: 16 °C(60 °F))

A növelt hőmérséklet-tartomány beállítása során, kérjük, vegye �gyelembe, hogy a vezetékes
távvezérlő beállítása az alábbi feltételek szerint változtatható meg.
 - 30~37,5 °C-os (64~99 °F) hűtési üzemmód esetén a hűtés 30 °C-ra (86 °F) változik.
 - 4~15,5 °C-os (40~86 °F) fűtési üzemmód esetén a fűtés 16 °C-ra (60 °F) változik.
 - Ha két beállítási értékes üzemmódra van állítva, akkor a beltéri egység aktuális üzemmódjára
(hűtés vagy fűtés) vált.

A beállítás megváltoztatása a következő szituációkban fordul elő:
a. Az automatikus cím beállítását és a csővezeték-keresést olyan helyzetekben működteti,

mint a készülék telepítése és a szervizelése.
b. Hibák előfordulása és inaktiválás.
c. A központi szabályozó, kültéri egység, Száraz kontakt, Távvezérlő, beltéri egység kapcsolója

által generált parancs.

MEGJEGYZÉS!

Törlés : 16~30 °C / 60~86 °F (alapértelmezett)
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Beltéri egység címének ellenőrzése (légkondicionáló / dX-es
ventilátor)

Ezzel a funkcióval ellenőrizheti a kültéri egység által kijelölt beltéri egység címének ellenőrzését.

• A telepítési beállítások menüben válassza ki a beltéri egység címének ellenőrzése pontot, majd
nyomja meg az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.

Statikus nyomás beállítása (légkondicionáló)

Ebben az üzemmódban oszthatja fel és állíthatja be a Statikus nyomás 11 fokozatát.
• Válassza ki az alábbi beállítási értékeket a [<,> (bal/jobb)] gomb segítségével.

141INSTALLER SETTING
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140 INSTALLER SETTING

Indoor unit address verification (air conditioner / DX ventilator)
This function allows you to check the address of the indoor unit designated by the outdoor unit.• In the installer setting list, select the indoor unit address check category, and press [OK] button

to move to the detail screen.

OK

Static pressure step setting (air conditioner)
It is the function to subdivide and set the product’s Static pressure to 11 stages.
• Change setting values using [<,>(left/right)] button.

Value

Step 0 ~ Step 11

NOTE!
If Static pressure step setting is used, the Static pressure setting is not used.
For the Static pressure step value for each stage, refer to the indoor unit product manual

Ha a Statikus nyomás fokozatának beállítását használja, akkor a Statikus nyomás beállítása
nincs használatban.
Az egyes fokozatok Statikus nyomásértékét a beltéri egység útmutatójában találja.

MEGJEGYZÉS!
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140 INSTALLER SETTING

Indoor unit address verification (air conditioner / DX ventilator)
This function allows you to check the address of the indoor unit designated by the outdoor unit.
• In the installer setting list, select the indoor unit address check category, and press [OK] button

to move to the detail screen.

OK

Static pressure step setting (air conditioner)

It is the function to subdivide and set the product’s Static pressure to 11 stages.
• Change setting values using [<,>(left/right)] button.

Value

Step 0 ~ Step 11

NOTE!
If Static pressure step setting is used, the Static pressure setting is not used.
For the Static pressure step value for each stage, refer to the indoor unit product manual

Érték

0. fokozat ~ 11. fokozat
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Védelmi időzítő funkció (légkondicionáló)
Ezzel a funkcióval beállíthatja a kültéri egység ciklusüzemmódjának minimum működési idejét,
automatikus üzemmód közben, amikor a készülék hűtési üzemmódról fűtési üzemmódra vált, és
fordítva.

A hűtési/fűtési üzemmódok közötti átkapcsolás állapota szerint, a Védelmi időzítő által ütemezett
időtartam alatt az üzemmód működtetése után a hűtési és a fűtési üzemmód váltakozik.

Ventilátor sebessége hűtési üzemmódban
hőmérséklet-szabályozás nélkül (légkondicionáló)

 

Beltéri egység ventilátora, hűtési üzemmódban, hőszabályozás nélkül.
• Válassza ki az értéket a [<,> (bal/jobb)] gomb segítségével.

143INSTALLER SETTING142 INSTALLER SETTING

Guard timer(air conditioner)
It is a function that sets the minimum running time of outdoor unit cycle mode when switching
from cooling mode to heating mode and vice versa during Auto Operation mode.
Under the condition of cooling/heating switching, it switches between cooling and heating mode
after operation during the time scheduled in the Guard timer.

Fan speed in Cooling thermal off (air conditioner)
Indoor unit fan, in cooling mode, during thermal off condition.
• Select value using [<,>(left/right)] button.

Step Value

0 0 minute

1 15 minutes

2 30 minutes

3 45 minutes

4 60 minutes

Value

Low Fan speed low

Off Fan off

Setting fan speed setting value
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Guard timer(air conditioner)
It is a function that sets the minimum running time of outdoor unit cycle mode when switching
from cooling mode to heating mode and vice versa during Auto Operation mode.
Under the condition of cooling/heating switching, it switches between cooling and heating mode
after operation during the time scheduled in the Guard timer.

Fan speed in Cooling thermal off (air conditioner)
Indoor unit fan, in cooling mode, during thermal off condition.
• Select value using [<,>(left/right)] button.

Step Value

0 0 minute

1 15 minutes

2 30 minutes

3 45 minutes

4 60 minutes

Value

Low Fan speed low

Off Fan off

Setting fan speed setting value

Fokozat Érték

0 0 perc

1 15 perc

2 30 perc

3 45 perc

4 60 perc

Érték

Alacsony Lassú ventilátorsebesség

Ki Ventilátor kikapcsolva

Beállítás ventilátorsebesség beállítási értéke
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Elsődleges fűtés beállítása (légkondicionáló)
Ezzel a funkcióval beállíthatja a légkondicionáló ventilátorának működését, amennyiben a
szellőztetést akkor működteti, amikor a légkondicionáló működése leáll, és amikor a
légkondicionáló és a szellőztetés működése össze van reteszelve.

• Válassza ki az alábbi beállítási értékeket a [<,>(bal/jobb)] gomb segítségével.

Légkondicionáló ventilátorműködése szellőzéssel összereteszelve
(légkondicionáló)
Ezzel a funkcióval beállíthatja a légkondicionáló ventilátorának működését, amennyiben a
szellőztetést akkor működteti, amikor a légkondicionáló működése leáll, és amikor a
légkondicionáló és a szellőztetés működése össze van reteszelve.

• Válassza ki az alábbi beállítási értékeket a [<,>(bal/jobb)] gomb segítségével.

145INSTALLER SETTING144 INSTALLER SETTING

Primary heater setting(air conditioner)
It is the function to set the air conditioner fan operation if the ventilation is operated while the air
conditioner operation is stopped when the air conditioner and the ventilation are installed to inter-
face with each other.
• You can set the following setting values using [<,>(left/right)] button.

Value Description

Not use During the heating, heater is set to be used as secondary

Use During the heating, heater is set to be used as main

Air conditioner Fan operation interlocked with ventilation setting
(air conditioner)
It is the function to set the air conditioner fan operation if the ventilation is operated while the air
conditioner operation is stopped when the air conditioner and the ventilation are installed to inter-
face with each other.
• You can set the following setting values using [<,>(left/right)] button.

- When the air conditioner operation is Off, if the ventilation product is in operation, the air condi-
tioner fan shall be operated, and when the fan is in operation, dust may fall, so it is the function
to set the air conditioner fan operation status in case of ventilation interface through the setting.

Value Description

Off The air conditioner indoor unit Fan is Off during the ventilation interface

On The air conditioner indoor unit operates in very weak wind during the ventila-
tion interface
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Primary heater setting(air conditioner)
It is the function to set the air conditioner fan operation if the ventilation is operated while the air
conditioner operation is stopped when the air conditioner and the ventilation are installed to inter-
face with each other.
• You can set the following setting values using [<,>(left/right)] button.

Value Description

Not use During the heating, heater is set to be used as secondary

Use During the heating, heater is set to be used as main

Air conditioner Fan operation interlocked with ventilation setting
(air conditioner)
It is the function to set the air conditioner fan operation if the ventilation is operated while the air
conditioner operation is stopped when the air conditioner and the ventilation are installed to inter-
face with each other.
• You can set the following setting values using [<,>(left/right)] button.

- When the air conditioner operation is Off, if the ventilation product is in operation, the air condi-
tioner fan shall be operated, and when the fan is in operation, dust may fall, so it is the function
to set the air conditioner fan operation status in case of ventilation interface through the setting.

Value Description

Off The air conditioner indoor unit Fan is Off during the ventilation interface

On The air conditioner indoor unit operates in very weak wind during the ventila-
tion interface

Érték Leírás

Kikapcsolva A fűtési üzemmód során a fűtőegység másodlagos használatra van beállítva

Bekapcsolva A fűtési üzemmód során a fűtőegység elsődleges használatra van beállítva

Érték Leírás

Ki A légkondicionáló beltéri egység ventilátora ki van kapcsolva a szellőztetési
interfész alatt

Bekapcsolva A légkondicionáló beltéri egysége nagyon gyenge légáramlással működik a
szellőztetési interfész alatt

 - Amikor a légkondicionáló ki van kapcsolva, és a szellőztető termék működik, akkor a
légkondicionáló ventilátorát kell működtetni, és amikor a ventilátor működik, por hullhat, ezért
ebben az üzemmódban be lehet állítani a légkondicionáló ventilátorának üzemállapotát a
szellőzési interfész során a beállítás segítségével.
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Beltéri egység automatikus indítása (légkondicionáló / dX-es
szellőztető)

 

Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy áramkimaradás után a beltéri egység az előző bekapcsolt
állapot szerint folytassa a működését, vagy kikapcsoljon.

• Válassza ki az alábbi beállítási értékeket a [<,> (bal/jobb)] gomb segítségével.

Jelenlét érzékelés időtartamának beállítása (légkondicionáló) 

Ezzel a funkcióval a jelenlétérzékelő telepítése közben beállíthatja, hogy mennyi ideig tartson a
világítás/jelenlétérzékelés a mozgás érzékelése után.

• Válassza ki az alábbi beállítási értékeket a [<,>(bal/jobb)] gomb segítségével.

147INSTALLER SETTING146 INSTALLER SETTING

Indoor unit Auto-Start setting (air conditioner / DX ventilator)
It is a function that sets whether to restore the indoor unit operation by resuming the previous
power-on state or as power-off state in the power failure compensation.
• You can set the following setting values using [<,>(left/right)] button.

Value Description

Use Use indoor unit auto restart

Not use Not use indoor unit auto restart

Occupancy duration time setting(air conditioner)
It is a function that sets the light-on/occupancy duration after motion is detected when installing
an occupancy sensor.
• You can set the following setting values using [<,>(left/right)] button.

Value

0 Minute

10 Minutes

30 Minutes

60 Minutes
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Indoor unit Auto-Start setting (air conditioner / DX ventilator)
It is a function that sets whether to restore the indoor unit operation by resuming the previous
power-on state or as power-off state in the power failure compensation.
• You can set the following setting values using [<,>(left/right)] button.

Value Description

Use Use indoor unit auto restart

Not use Not use indoor unit auto restart

Occupancy duration time setting(air conditioner)
It is a function that sets the light-on/occupancy duration after motion is detected when installing
an occupancy sensor.
• You can set the following setting values using [<,>(left/right)] button.

Value

0 Minute

10 Minutes

30 Minutes

60 Minutes

Érték Leírás

Bekapcsolva Automatikusan indítsa újra a beltéri
egységet.

Kikapcsolva Ne indítsa újra automatikusan a
beltéri egységet.

Érték

0 perc

10 perc

30 perc

60 perc
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CN_CC beállítása (légkondicionáló)
Ez a funkció a beltéri egység CN_CC portjának használatát állítja be.

• Válassza ki a CN_CC beállítási kategóriát, majd nyomja meg az [OK] gombot a részletes
képernyőre lépéshez.

CN_EXT beállítása (légkondicionáló / dX-es szellőztető)
Ezzel a funkcióval a felhasználó a külső forrás és kimenet szabályozását tudja beállítani a DI/DO
szerint a beltéri egység Száraz Kontakt Portjának használatával. (Ezzel a funkcióval határozhatja
meg a beltéri egység NYÁK-jába szerelt kapcsolódási pont portjának (CN_EXT) használatát.)

• A felhasználói beállítások menüben válassza ki a CN_EXT pontot, majd nyomja meg az
[OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.
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CN_CC setting (air conditioner)
It is the function to set the usage of the indoor unit’s CN_CC port.
• Select CN_CC setting category, and press [OK] button to move to the detail screen.

OK

Value Description

DC auto install 
(default)

When power is applied to the product, indoor unit when the contact
point is on in Dry Contact installed state recognizes Dry Contact installa-
tion

DC manual not install Do not use (install) Dry Contact

DC manual install Use (install) Dry Contact

Programmable DI/DO Use as Programmable DI/DO (Simple On/Off) 

NOTE!
CN_CC is the device connected to the indoor unit to recognize and control the external
contact point.

CN_EXT setting (air conditioner / DX ventilator)
It is the function to set to control the external input and output according to DI/DO set by the cus-
tomer using the indoor unit’s Dry Contact Port. (It is the function to decide the usage of the con-
tact point port (CN_EXT) mounted in the indoor unit PCB.)
• In the installer setting list, select CN_EXT setting category, and press [OK] button to move to

the detail screen.

OK

Value Description

Not use 
(default)

Use installer code No. 41 setting value (simple Dry Contact setting
value)

Simple operation 
control Simple operation On/Off

Single emergency stop Indoor unit single emergency stop

Occupied / Unoccupied Occupied / Unoccupied

All emergency stop
Indoor unit all emergency stop
� It can be set only when there is indoor unit emergency stop

function.
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OK

Value Description

Not use 
(default)

Use installer code No. 41 setting value (simple Dry Contact setting
value)

Simple operation 
control Simple operation On/Off

Single emergency stop Indoor unit single emergency stop

Occupied / Unoccupied Occupied / Unoccupied

All emergency stop
Indoor unit all emergency stop
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Érték Leírás

Száraz kontakt üzemmód
automatikus telepítése

(alapértelmezett)

Ha a készülék áram alatt van, a beltéri egység felismeri a Száraz
Kontakt üzemmód telepítését, ha a kapcsolódási pont be van
kapcsolva a Száraz Kontakt üzemmód telepített állapotában

Ne telepítse manuálisan
a Száraz Kontakt üzemmódot Ne használja (telepítse) a Száraz Kontakt üzemmódot

Manuálisan telepítse a
Száraz Kontakt üzemmódot Használja (telepítse) a Száraz Kontakt üzemmódot

Programozható DI/DO Használja programozható DI/DO-ként (egyszerű bekapcsolás/
kikapcsolás)

A CN_CC a beltéri egységhez csatlakoztatott készülék, amely felismeri és szabályozza a külső
kapcsolódási pontot.

MEGJEGYZÉS!

Érték Leírás

Kikapcsolva
(alapértelmezett)

Használja a 41. számú telepítőkódot beállítási értékként (egyszerű
Száraz Kontakt üzemmód beállítási érték)

Egyszerű
üzemmód-szabályozás Egyszerű üzemmód Be/Ki

Egyszeri vészleállítás Beltéri egység egyszeri vészleállítása

Jelenlétérzékelés / Távollét Jelenlétérzékelés / Távollét

Teljes vészleállítás

Beltéri egység teljes vészleállítása

 
Csak a beltéri egység vészleállításakor állítható be.
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Kültéri egység üzemmód fő beállítása (légkondicionáló / dX-es
ventilátor)

 

Ezzel a funkcióval beállíthatja a kültéri egység Fő / Kiszolgáló vezérlőegységét.
• Válassza ki az alábbi beállítási értékeket a [<,>(bal/jobb)] gomb segítségével.

Folyamatos ventilátorműködés beállítása (légkondicionáló)
Ezzel a funkcióval beállíthatja a beltéri egység ventilátorának folyamatos működését. (Ezzel a
funkcióval maximalizálhatja a kültéri egység hűtési/fűtési hatékonyságát, ha hosszabb ideig
működteti a beltéri egység ventilátorát, mint az előző üzemmódban.)

• Válassza ki az alábbi beállítási értékeket a [<,> (bal/jobb)] gomb segítségével.
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Outdoor unit function master setting (air conditioner / DX ven-
tilator)
It is the function to set the outdoor unit’s function Master / Slave.
• You can set the following setting values using [<,>(left/right)] button.

Value Description

Slave

Cannot enter the Smart load control function setting
Cannot enter the low noise operation time setting
Cannot enter the refrigerant noise reduction setting
Cannot enter the defrost mode setting

Master

Smart load control function setting is possible
Low noise operation time setting is possible
Refrigerant noise reduction setting is possible
Low noise operation control main agent setting is possible
Defrost mode setting is possible

CAUTION

� When you change the outdoor unit function master setting from master to slave, check the op-
eration status of the outdoor unit function (outdoor unit low noise operation, smart load control)
and make sure to stop the outdoor unit function before the change.

!

Fan continuous operation setting (air conditioner)
It is the function to set the indoor unit’s continued fan function usage. (It is the function to maxi-
mize the cooling/heating efficiency by the outdoor unit operating the indoor unit fan operation
longer than the previous operation method.)
• You can set the following setting values using [<,>(left/right)] button.

Value Description

Clear Do not use continued fan usage

Set Use continued fan usage
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Outdoor unit function master setting (air conditioner / DX ven-
tilator)
It is the function to set the outdoor unit’s function Master / Slave.
• You can set the following setting values using [<,>(left/right)] button.

Value Description

Slave

Cannot enter the Smart load control function setting
Cannot enter the low noise operation time setting
Cannot enter the refrigerant noise reduction setting
Cannot enter the defrost mode setting

Master

Smart load control function setting is possible
Low noise operation time setting is possible
Refrigerant noise reduction setting is possible
Low noise operation control main agent setting is possible
Defrost mode setting is possible

CAUTION

� When you change the outdoor unit function master setting from master to slave, check the op-
eration status of the outdoor unit function (outdoor unit low noise operation, smart load control)
and make sure to stop the outdoor unit function before the change.

!

Fan continuous operation setting (air conditioner)
It is the function to set the indoor unit’s continued fan function usage. (It is the function to maxi-
mize the cooling/heating efficiency by the outdoor unit operating the indoor unit fan operation
longer than the previous operation method.)
• You can set the following setting values using [<,>(left/right)] button.

Value Description

Clear Do not use continued fan usage

Set Use continued fan usage

Érték Leírás

Kiszolgáló
vezérlőegység

Nem lehet belépni az Intelligens terhelés-szabályozás üzemmód beállításába
Nem lehet belépni a halk üzemmód üzemidő beállításába Nem lehet belépni a
hűtőközegzaj-csökkentés beállításába Nem lehet belépni a leolvasztási
üzemmód beállításába

Fő
vezérlőegység

Intelligens terhelés-szabályozás üzemmód beállítása lehetséges Halk üzemmód
üzemidejének beállítása lehetséges Hűtőközegzajszint-csökkentés beállítása
lehetséges
Halk üzemmód-szabályozás fővezérlőjének beállítása lehetséges Leolvasztás
üzemmód beállítása lehetséges

 Ha a kültéri egység üzemmódjának fő vezérlőegységét főegységről kiszolgálóra változtatja,
ellenőrizze a kültéri egység működési állapotát (a kültéri egység halk üzemmódja,
intelligens terhelés-szabályozás), és ügyeljen arra, hogy a módosítás előtt állítsa le a kültéri
egység üzemmódját.

VIGYÁZAT!

Érték Leírás

Kikapcsolás Ne használjon folyamatos
ventilátorműködést

Beállítás Használja a folyamatos ventilátorműködést
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Halk üzemmód prioritási beállítása (légkondicionáló / dX-es
szellőztető)

 

Ebben az üzemmódban beállíthatja a kültéri egység halk üzemmódjának fővezérlőjét. Ebben az
üzemmódban beállíthatja, hogy csak az egyik kültéri egység / távvezérlő tudja szabályozni a halk
üzemmódot.

• Válassza ki az alábbi beállítási értékeket a [<,>(bal/jobb)] gomb segítségével.

Emberérzékelő szenzor (légkondicionáló)
Ezzel a funkcióval dönthet az emberérzékelő szenzor és a működési alapérték telepítéséről.

• A telepítési beállítások menüben válassza az emberérzékelő szenzor beállítása pontot, majd
nyomja meg az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.
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Low Noise Mode Priority setting (air conditioner / DX ventilator)
It is the function to set the low noise mode control main agent. (It is the function to set that only
one of the outdoor unit / remote controller can control the low noise operation.)
• You can set the following setting values using [<,>(left/right)] button.

Value Description

RMC
Ignore the outdoor unit PCB’s low noise operation Switch Setting value
- Function setting – remote controller low noise operation time menu de-
activation

ODU(default)

It is controlled in the outdoor unit itself according to the outdoor unit
PCB’s low noise operation Switch Setting value
- Function setting – remote controller low noise operation time menu de-
activation

Human detection sensor (air conditioner)
It is the function to set whether to install human detection sensor and operation standard value.
• In the installer setting list, after selecting human detection sensor setting category, if you press

[OK] button, it moves to the detail screen.

• You can set the following setting values for each category using [<,> (left/right)] button.

Value Description

Installation status Not installed, basic installation, 90º rotation installation

Detection result sending cycle 5 s, 30 s, 1 min., 3 min.

Sensitivity setting Standard, low sensitivity, high sensitivity

Temperature control option

Step 0 : Keeps the product running and uses the tem-
perature power saving function.
Step 1 : The operation of indoor units is stopped by
using the temperature power saving function.
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Low Noise Mode Priority setting (air conditioner / DX ventilator)
It is the function to set the low noise mode control main agent. (It is the function to set that only
one of the outdoor unit / remote controller can control the low noise operation.)
• You can set the following setting values using [<,>(left/right)] button.

Value Description

RMC
Ignore the outdoor unit PCB’s low noise operation Switch Setting value
- Function setting – remote controller low noise operation time menu de-
activation
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It is controlled in the outdoor unit itself according to the outdoor unit
PCB’s low noise operation Switch Setting value
- Function setting – remote controller low noise operation time menu de-
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Human detection sensor (air conditioner)
It is the function to set whether to install human detection sensor and operation standard value.
• In the installer setting list, after selecting human detection sensor setting category, if you press

[OK] button, it moves to the detail screen.

• You can set the following setting values for each category using [<,> (left/right)] button.

Value Description

Installation status Not installed, basic installation, 90º rotation installation

Detection result sending cycle 5 s, 30 s, 1 min., 3 min.

Sensitivity setting Standard, low sensitivity, high sensitivity

Temperature control option

Step 0 : Keeps the product running and uses the tem-
perature power saving function.
Step 1 : The operation of indoor units is stopped by
using the temperature power saving function.

Érték Leírás

Távvezérlő

Hagyja �gyelmen kívül a kültéri egység NYÁK-jának halk üzemmód
Átkapcsolási értékét
- Funkcióbeállítás - a távvezérlő halk üzemmód üzemidő menüjének
   inaktiválása

Kültéri egység
(alapértelmezett)

Magát a kültéri egységet szabályozza a kültéri egység NYÁK-jának halk
üzemmód Átkapcsolási értékének megfelelően
- Funkcióbeállítás - a távvezérlő halk üzemmód üzemidő menüjének
   inaktiválása

• Az alábbi beállítási értékeket tudja kiválasztani a [<,> (bal/jobb)] gomb segítségével.

Érték Leírás

Telepítés állapota Nincs telepítve, alaptelepítés, 90º-os elforgatás
telepítése

Érzékelési eredmény küldési ciklusa 5 mp, 30 mp, 1 perc, 3 perc

Érzékenység beállítása Normál, alacsony érzékenység, nagyfokú érzékenység

Hőmérséklet-szabályozási lehetőség

0. fokozat: Folyamatosan működteti a készüléket és
használja a hőmérsékleti energia-megtakarítás
üzemmódot
1. fokozat A beltéri egységek működését a hőmérsékleti
energia-megtakarítás üzemmód állítja le.
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Páratartalom-érzékelés pozíciója (légkondicionáló)
Ezzel a funkcióval a páratartalom érzékelésének helyét állítja be.
A [<,> (bal/jobb)] gombbal a következő beállítási értékeket állíthatja be az alábbiak szerint.

Kültéri egység ciklusprioritása (légkondicionáló)
Ezzel a funkcióval a kültéri egység ciklusprioritását állítja be.
A Multi V hőszivattyús rendszer nem támogatja a vegyes üzemmódot, ezért a vezetékes távvezérlő
nem tud ellentétes üzemmódot mutatni a kiválasztható opcióknál, ha a kültéri egység hűtési vagy
fűtési ciklusa működésben van.
A funkció beállításával a felhasználó ellentétes üzemmódot választhat a vezetékes távvezérlővel, és
a beltéri egységek „készenléti” állapotba lépnek, vagy a kültéri egység előbb támogatja a hűtési
üzemmódot és fűtési üzemmódot fűtőegységgel működteti.

155INSTALLER SETTING154 INSTALLER SETTING

Humidity sensing position (air conditioner)
It is the function to set the location to detect humidity.
You can use [<, > (left/right)] button to set the following setting values.

Value Description

Remote controller  (default value) Humidity sensor of the remote controller itself

Indoor unit Humidity received from indoor unit

ODU cycle priority (air conditioner)
This function can set cycle priority of outdoor unit.
Multi V Heat Pump system does not support mixed mode therefore wired remote controller can
not show opposite operation mode for select option while ODU operate cooling or heating cycle.
Set this function user can select opposite operation mode with wired remote controller and in-
door units enter to ‘standby’ status or outdoor unit can support cooling first and operate heating
with heater.

OK
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Humidity sensing position (air conditioner)
It is the function to set the location to detect humidity.
You can use [<, > (left/right)] button to set the following setting values.

Value Description

Remote controller  (default value) Humidity sensor of the remote controller itself

Indoor unit Humidity received from indoor unit

ODU cycle priority (air conditioner)
This function can set cycle priority of outdoor unit.
Multi V Heat Pump system does not support mixed mode therefore wired remote controller can
not show opposite operation mode for select option while ODU operate cooling or heating cycle.
Set this function user can select opposite operation mode with wired remote controller and in-
door units enter to ‘standby’ status or outdoor unit can support cooling first and operate heating
with heater.

OK

Érték Leírás

Távvezérlő  (alapértelmezett érték) A távvezérlő páratartalom-érzékelője

Beltéri egység A távvezérlő páratartalom-érzékelője
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Opció Leírás

Kikapcsolva

Nem támogatja az ellentétes ciklusú működést a vezetékes távvezérlő
használatával 
- Ha a kültéri egység hűtési ciklusként működik, a vezetékes távvezérlővel a

következő üzemmódokat tudja kiválasztani: hűtés, automatikus,
párátlanítás és ventilátor.
 

- Ha a kültéri egység fűtési ciklusként működik, a vezetékes távvezérlővel a
következő üzemmódokat tudja kiválasztani: fűtés, automatikus és ventilátor.

 

Készenlét Ha a felhasználó ellentétes üzemmódot állít be a vezetékes távirányítóval, 
 beltéri egység leállítja a hőszabályozást és a ventilátort.

Hűtés

A hűtési ciklus prioritást élvez.

Amikor a felhasználó az adott beltéri egység üzemmódját hűtésre változtatja
a fűtési ciklus közben, a kültéri egység hűtési üzemmódra vált, és a Beltéri
egység folytatja a fűtési üzemmódot a fűtőegység használatával.

 Kérjük, állítsa be a vészfűtés és a kiegészítő fűtés üzemmódot, mielőtt ezt
a funkciót használja

 Amikor a felhasználó a hűtési opciót választja, további beállítási menü aktiválódik.
Az időzítőegység további beállítása menü a minimális hűtési időtartam beállítására szolgál.
Miután a kültéri egység hűtési üzemmódra vált a hűtési prioritás miatt, a kültéri egység átállhat
fűtési üzemmódra a beállított időtartam után.

Beállítási érték Hűtési üzemidő

0. fokozat 45 perc (alapértelmezett)

1. fokozat 30 perc

2. fokozat 60 perc

3. fokozat 90 perc

4. lépés 120 perc

Fűtési fázis külső hőm. (légkondicionáló)
Ezzel a funkcióval beállíthatja a külső hőmérséklet értékét a kétfokozatú fűtéshez.
Ha a felhasználó T1 és T2 külső hőmérsékletet állít be, a Beltéri egység a fűtés fokozatát a
Beltéri egység és a fűtőegység működése közül választja ki.
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Option Description

Not use

Does not support opposite cycle operation using wired remote controller
- When ODU operate as cooling cycle selectable operation modes with
wired remote controller are cool, auto, dehumidification and fan.

- When ODU operate as heating cycle selectable operation modes with
wired remote controller are heat, auto and fan

Standby When user set opposite operation mode using wired remote controller in-
door unit stop thermal operation and fan.

Cool

Cooling cycle has a priority.
When user change operation mode of specific indoor unit to cooling on
heating cycle, outdoor unit change cycle to cooling and Indoor unit keep
heating operation using heater.

Please set emergency heater and aux heater function before using this
option

When user select cooling option, additional setting menu will be activated.
The additional timer setting menu is for setting minimum cooling operation period.
Once outdoor unit change over to cooling by cooling priority, outdoor unit can change over to
heating after set time.

Setting value Cooling operation time
Step 0 45 min.(default)
Step 1 30 min.
Step 2 60 min.
Step 3 90 min.
Step 4 120 min.

Outdoor temp. for heating stages (air conditioner)
It is a function that sets outdoor temperature values for two stage heating.
if user set outdoor temperature T1 and T2, Indoor unit will select heating stage between Indoor
unit operation and heater operation.

OK

T1 Value T2 Value

-23 ~ 16 °C (-10 ~ 60 °F) -23 ~ 51 °C (-10 ~ 130 °F)

T1 Érték T2 Érték

-23~16 °C (-10~60 °F). -23~51 °C (-10~130 °F).
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Becsült energiafelhasználás megjelenítése (légkondicionáló)
Ezzel a funkcióval beállíthatja az energiaadatok megjelenítését, amely a kültéri egység becsült
teljesítményének fogyasztási adatait mutatja wattmérő nélkül.

Jelszó módosítása (légkondicionáló / általános, dX-es szellőztető)
Ezzel a funkcióval módosíthatja a jelszót (0000), ha elfelejtette mit állított be a távvezérlőn.

• A telepítési beállítások menüben válassza ki a jelszó módosítása pontot, majd nyomja meg
az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.

• A „módosítás” gomb megnyomásakor megjelenik egy felugró képernyő, és a „rendben” gomb
megnyomásakor elindul a jelszó módosítása, és a felhasználói jelszó 0000-ra módosul.
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Estimated energy display (air conditioner)
This function can set to display energy data which outdoor unit estimated power consumption
data without wattmeter.

CN_PTC setting (air conditioner)
This is a function to set PTC Port of indoor unit.

Password initialization (air conditioner / general, DX ventilator)
It is the function to initialize (0000) when you forgot the password set in the remote controller.
• In the installer setting list, select the password initialization setting category, and press [OK]

button to move to the detail screen.
• When you press “initialization” button, a popup screen appears, and when you press “check”

button, password initialization starts, and the user password is changed to 0000.

OK

Setting value Description

Use Display energy consumption data which outdoor unit estimated

Not Use Not display energy consumption data which outdoor unit estimated

Setting value Description

Normal Auxiliary heating interlock deactivated
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Estimated energy display (air conditioner)
This function can set to display energy data which outdoor unit estimated power consumption
data without wattmeter.

CN_PTC setting (air conditioner)
This is a function to set PTC Port of indoor unit.

Password initialization (air conditioner / general, DX ventilator)
It is the function to initialize (0000) when you forgot the password set in the remote controller.
• In the installer setting list, select the password initialization setting category, and press [OK]

button to move to the detail screen.
• When you press “initialization” button, a popup screen appears, and when you press “check”

button, password initialization starts, and the user password is changed to 0000.

OK

Setting value Description

Use Display energy consumption data which outdoor unit estimated

Not Use Not display energy consumption data which outdoor unit estimated

Setting value Description

Normal Auxiliary heating interlock deactivated

Special Auxiliary heating interlock activated

Beállítási érték Leírás

Bekapcsolva A kültéri egység becsült energiafogyasztási adatainak megjelenítése

Kikapcsol A kültéri egység becsült energiafogyasztási adatainak elrejtése

CN_PTC beállítása (légkondicionáló)
Ezzel a funkcióval beállíthatja a beltéri egység PTC portját.

Beállítási érték Leírás

Normál A kiegészítő fűtés reteszelője ki van kapcsolva

Speciális A kiegészítő fűtés reteszelője be van kapcsolva
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Készülék iránya (általános ventilátor)
Ezzel a funkcióval beállíthatja a szellőztető készülék irányát.

• Válassza ki az értéket a [<,> (bal/jobb)] gomb segítségével.

Expressz szellőzés prioritása (általános, dX-es szellőztető)

Ezzel a funkcióval beállíthatja a befúvás és az elszívás prioritását az expressz szellőzés során.

• Válassza ki az értéket a [<,> (bal/jobb)] gomb segítségével.

Product direction (general ventilator)
It is the function to set the direction of the ventilation product.
• Select value using [<,>(left/right)] button.

Value

Normal Reverse
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Express ventilation priority (general , DX ventilator)
It is the function to set the priority of the air supply and air discharge during the express ventila-
tion operation.
• Select value using [<,>(left/right)] button.

Value

Priority in air supply Priority in air discharge

Product direction (general ventilator)
It is the function to set the direction of the ventilation product.
• Select value using [<,>(left/right)] button.

Value

Normal Reverse
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Express ventilation priority (general , DX ventilator)
It is the function to set the priority of the air supply and air discharge during the express ventila-
tion operation.
• Select value using [<,>(left/right)] button.

Value

Priority in air supply Priority in air discharge

Érték

Normál Fordított
Érték

Befúvási prioritás Elszívási prioritás
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Független szellőzés üzemmód párásítása
(általános, dX-es ventilátor)

Ezzel a funkcióval dönthet a párásítás használatáról a szellőztető készülék egyszeri használata során.

• Válassza ki az értéket a [<,> (bal/jobb)] gomb segítségével.

Szellőzés párásítással fűtési üzemmódban (dX-es szellőztető)
Ezzel a funkcióval beállíthatja a közvetlen szellőzés fűtés párásítása üzemmódot automatikus
vagy kézi értékre.

• Válassza ki az értéket a [<,> (bal/jobb)] gomb segítségével.

Humidification of stand-alone ventilation mode (general , DX
ventilator)

It is the function to set whether to use the humidification function during the ventilation productsingle operation.
• Select value using [<,>(left/right)] button.

Value

Not use Use

Humidification of ventilation with heating operation 
(DX ventilator)
It is the function to set the heating humidification function of the direct ventilation to be auto-
matic or manual.
• Select value using [<,>(left/right)] button.

Value

Not use Use

Humidification of stand-alone ventilation mode (general , DX
ventilator)
It is the function to set whether to use the humidification function during the ventilation product
single operation.
• Select value using [<,>(left/right)] button.

Value

Not use Use

Humidification of ventilation with heating operation 
(DX ventilator)
It is the function to set the heating humidification function of the direct ventilation to be auto-
matic or manual.
• Select value using [<,>(left/right)] button.

Value

Not use Use
Érték

Kikapcsolva Bekapcsolva

Érték

Kikapcsolva Bekapcsolva
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Szellőztető ventilátor sebességének beállítása (általános ventilátor) 

Ezzel a funkcióval módosíthatja a szellőztető készülék alapértelmezett ventilátorsebességét.
• Válassza ki az értéket a [<,> (bal/jobb)] gomb segítségével.

Ventilation Fan Speed Alignment (general ventilator)
It is the function to change the standard fan speed of the ventilation product.
• Select value using [<,>(left/right)] button.

Filter check alarm(general ventilator)
This function sets the filter check alarm of the ventilation product. 
• Select value using [<,>(left/right)] button.

Value

Default value 10% increase 10% decrease 20% decrease

Value

Step 0 - 5
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GUIDE TO DIFFERENT MODE
OPERATION/OPEN SOURCE SOFTWARE
Different mode operation
Different mode operation is the case when the indoor units’ operation modes are different when
multiple indoor units are installed to one outdoor unit. (Different mode operation doesn’t happen
in the cooling exclusive model.)

• Example of different mode operation
- When one indoor unit is operated in heat while several indoor units one outdoor unit are oper-
ated in cooling, the heating operation is not performed.

- With one outdoor unit, while several indoor units are in heat mode, if one indoor unit requests
in cooling or dehumidification, the operation is not performed.

Open Source Software Notice Information
To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is con-
tained in this product, please visit http://opensource.lge.com. In addition to the source code, all
referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download. LG
Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost
of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email re-
quest to opensource@lge.com. This offer is valid for a period of three years after our last ship-
ment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Ventilation Fan Speed Alignment (general ventilator)
It is the function to change the standard fan speed of the ventilation product.
• Select value using [<,>(left/right)] button.

Filter check alarm(general ventilator)
This function sets the filter check alarm of the ventilation product. 
• Select value using [<,>(left/right)] button.

Value

Default value 10% increase 10% decrease 20% decrease

Value
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GUIDE TO DIFFERENT MODE
OPERATION/OPEN SOURCE SOFTWARE
Different mode operation
Different mode operation is the case when the indoor units’ operation modes are different when
multiple indoor units are installed to one outdoor unit. (Different mode operation doesn’t happen
in the cooling exclusive model.)

• Example of different mode operation
- When one indoor unit is operated in heat while several indoor units one outdoor unit are oper-
ated in cooling, the heating operation is not performed.

- With one outdoor unit, while several indoor units are in heat mode, if one indoor unit requests
in cooling or dehumidification, the operation is not performed.

Open Source Software Notice Information
To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is con-
tained in this product, please visit http://opensource.lge.com. In addition to the source code, all
referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download. LG
Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost
of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email re-
quest to opensource@lge.com. This offer is valid for a period of three years after our last ship-
ment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Érték

Alapértelmezett érték 10%-os gyorsítás 10%-os lassítás 20%-os lassítás

Szűrőellenőrzési riasztás (általános ventilátor)
Ezzel a funkcióval beállíthatja a szellőztető készülék szűrőellenőrzési riasztását.

• Válassza ki az értéket a [<,> (bal/jobb)] gomb segítségével.

ÚTMUTATÓ A KÜLÖNBÖZŐ ÜZEMMÓDOK
HASZNÁLATÁHOZ/NYÍLT FORRÁSKÓDÚ
SZOFTVERHEZ
Különböző üzemmódok használata
Különböző üzemmódú működés akkor fordul elő, ha egy kültéri egységhez több beltéri egység
van telepítve, és a beltéri egységek üzemmódjai eltérnek egymástól. (Különböző üzemmódok
működtetése nem lehetséges a csak hűtésre szolgáló modelleknél.)

• Példa a különböző üzemmódok használatára:
 - Ha az egyik beltéri egységet fűtési üzemmódban működtetik, míg több beltéri egységet és egy
kültéri egységet hűtési üzemmódban, a fűtési üzemmód nem kerül végrehajtásra.
 - Egy kültéri egység esetén, ha több beltéri egység fűtési üzemmódban van, és az egyik beltéri
egység hűtésre vagy párátlanításra kapcsol, az üzemmód nem kerül végrehajtásra.

Nyílt Forráskódú Szoftverrel Kapcsolatos Tájékoztató
A készülék által tartalmazott forráskód GPL, LGPL, MPL és más nyílt forráskódú licencek alatt
történő megszerzéséhez, látogasson el a http://opensource.lge.com weboldalra.A forráskód
mellett az összes hivatkozott licencfeltétel, garanciavállalási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény
letölthető. Amennyiben igényli, az LG CD-ROM formájában is biztosítani tudja a nyílt forráskódot,
melyhez az ilyen jellegű terjesztés költségét (például az adathordozó ára, a szállítás és a kezelés
költségét) szükséges meg�zetnie. Kérését a következő e-mail címre küldheti el:
opensource@lge.com. A jelen ajánlat a termék utolsó szállítását követő három évig érvényes.
A jelen ajánlat mindenki számára érvényes, aki megkapta a tájékoztatót.

Érték

0 - 5. fokozat
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