YB1FA infra távirányító
Kezelési útmutató

Az YB1FA infra távirányító használata
A távirányító felépítése
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A kijelzőn megjelenő ikonok
Operation
mode
Üzemmódok

beállított ventilátor sebesség
parancs küldés

Auto mód
Cool (hűtés) mód

X-fan mód

Dry (szárítás) mód
Fan (ventilátor) mód
Heat (fűtés) mód

beállított hőmérséklet
Turbo mód
Set time

óra

TIMER ON/TIMER OFF (beállított időzítés)

Sleep (alvás) mód

Child lock (gyerekzár)

Temp.
display
type
Hőmérséklet
kijelzés
:Beáll. hőm. :beltéri hőmérséklet
:kültéri hőmérséklet

Light (világítás)

Up&down (fel/le) legyezés

A távirányító gombjai

Megjegyzés: amikor a klímaberendezésre rákapcsoljuk az áramot, a berendezés hangjelzést ad és a beltéri egységen a
működésjelző
ikon piros fénnyel világít. Innentől fogva a berendezés a távirányítóval be/kikapcsolható.

1. ON/OFF ((BE/KI) gomb
A gombot megnyomva bekapcsolható, ismételt megnyomással pedig kikapcsolható a berendezés.A gomb minden megnyomásakor
hangjelzést ad a beltéri egység.

2. MODE (üzemmód) gomb
A gomb nyomkodása közben az alábbi sorrendben változik a készülék üzemmódja:
AUTO COOL DRY

FAN

HEAT

Automatikus üzemmódban a klímaberendezés a környezeti hőmérséklet függvényében automatikusan üzemel. A hőmérséklet beállítás
nem változtatható és nincs kijelezve sem. A ventilátor fordulata és a legyezés a távirányítóval szabályozható
Hűtés üzemmódban a berendezés hűt, és a beltéri egységen az
ikon világít. A + és - gombokkal állítható a hőmérséklet és a
ventilátor fordulatszáma, ill. a zsalu mozgása is szabályozható a távirányítóval.
Szárítás üzemben a ventilátor alacsony fordulaton üzemel és a beltéri egységen az
állítható. A legyezés kapcsolható a távirányítóval.

ikon világít. A ventilátor fordulatszáma nem

Ventilátor üzemmódban a berendezés hűtés/fűtés nélkül keringteti a levegőt. Az üzemelés jelző világít, de minden más kijelzés inaktív.
A ventilátor fordulata és a zsalu legyező mozgása szabályozható a távirányítóval.
Fűtés üzemmódban a berendezés fűt, és a beltéri egységen az
ikon világít. A + és - gombokkal állítható a hőmérséklet és a
ventilátor fordulatszáma, ill. a zsalu mozgása is szabályozható a távirányítóval.

A hideg levegő befúvás elkerülése érdekében fűtés üzemmódban a beltéri ventilátor 1 - 5 perc késleltetéssel indul (az időtartam a
környezeti hőmérséklet függvénye)
A távirányítón beállítható hőmérséklet tartomány: 16 - 30 oC. A ventilátor sebessége: automatikus, alacsony, közepes és magas lehet.

3. “+” és “-” gomb
A + és - gombokkal 1 oC-os lépésekben állítható a kívánt hőmérséklet. Hosszan (kb. 2 mp.) lenyomva tartva a léptetés felgyorsul.
A beállítás végén az érték a kijelzőn is látható. Automatikus üzemmódban a hőmérséklet nem állítható.
Az óra, illetve az időzített üzem beállításakor szintén a + és - gombok használatosak a beállításhoz.

4. FAN (ventilátor) gomb: A gomb megynyomásával állítható a ventilátor sebessége, az alábbi sorrendben:
).
Auto

Megjegyzés:
Automata módban a készülék a környezeti hőmérséklet függvényében állítja be a ventilátor fordulatszámát
Szárítás üzemmódban a ventilátor alacsony fordulaton üzemel
5. gomb
A gomb megnyomásával kapcsolható be/ki a zsalu legyező mozgása. A szög az alábbi sorrendben változik:

nincs kijelzés

A
A

A

(a zsalu
megáll az akzuális pozícióban)

gomb megnyomására a zsalu folyamatosan legyez, a teljes mozgási utat bejárva.
pozíciókat válassztva a zsalu az adott szögben megáll

gombot 2 mp.-ig lenyomva tartva a zsalu a kívánt szögbe állítható, és a gombot felengedve abban az állásban marad.

6. CLOCK (óra) gomb
A gomb megnyomása után a távirányító kijelzőjén az
ikon villogni kezd. Ekkor a + és - gombokkal beállítható az idő. Minden
megnyomásra 1 percet változik az érték. Lenyomva tartva gyorsítható a beállítás. Ha a beállítás kész, akkor nyomja meg a CLOCK
gombot (menti a beállítást), és az
ikon villogása megszűnik.
Megjegyzés:
Az óra 24 órás beállítású.
Ha beállítás közben több, mint 5 mp. szünetet tart, a távirányító kilép a beállítás menüből.

7. TIMER-ON/TIMER-OFF (bekapcsolás időzítés / kikapcsolás időzítés) gomb
TIMER ON (bekapcsolás időzítés) gomb
Ezzel a gombbal indítható a bekapcsolás időzítés programozása. Megnyomásakor az óra ikon eltűnik és „ON” felirat jelenik meg és a
beállítás alatt villog. A + és - gombokkal beállítható a kívánt bekapcsolási időpont. A gombot lenyomva tartva gyorsítható a beállítás.
A beállítás végén nyomja meg a TIMER ON gombot. Ekkor az ON villogása megszűnik és az óra ikon is megjelenik.
A TIMER ON ismételt megnyomásával törölhető a program.

TIMER OFF (kikapcsolás időzítés) gomb
Ezzel a gombbal indítható a kikapcsolás időzítés programozása. Megnyomásakor az óra ikon eltűnik és „OFF” felirat jelenik meg és a
beállítás alatt villog. A + és - gombokkal beállítható a kívánt bekapcsolási időpont. A gombot lenyomva tartva gyorsítható a beállítás.
A beállítás végén nyomja meg a TIMER OFF gombot. Ekkor az OFF villogása megszűnik és az óra ikon is megjelenik.
A TIMER OFF ismételt megnyomásával törölhető a program.

Megjegyzés:
A programozás megkezdése előtt állítsa be az órán a pontos időt
Érvényes időzített program üzemben a távirányító ON/OFF gombja inaktív. Ha meggondolta, és nem kívánja az időzített programot,
akkor törölje azt és utána a távirányítóval vezérelhető a készülék.

8. X-FAN (öntisztítás) gomb
Ezzel a gombbal tudja aktiválni hűtés és/vagy szárítás üzemben az öntisztítás funkciót. A gomb megnyomására
ikon jelenik meg.
Innentől a készülék kikapcsolása után a ventilátor még egy ideig alacsony fordulaton üzemel és kiszárítja a beltéri egységből a párát.

Megjegyzés:
Ha a tisztítási folyamat alatt ismét megnyomja az X-FAN gombot, akkor a folyamat leáll és a berendezés a távirányítóval
kapcsolható.

9. TEMP (hőmérséklet) gomb
A gomb megnyomásával kijeleztethető a beállított-, beltéri-, ill. a kültéri hőmérséklet. Megnyomásra a kijelzőn az alábbi
sorrendben jelennek meg az ikonok:
no display

beállított hőmérséklet
beltéri környyezeti hőmérséklet
kültéri környezeti hőmérséklet

Megjegyzés:
a kültéri környezeti hőmérséklet kijelzése nem mindeen típusnál lehetséges (ilyen esetben a beállított
hőmérséklet látható).
alapértelmezett kijelzés: beltéri hőmérséklet
csak azok a beltéri egysségek tudják kijelezni, amelyeknek erre alkalmas kijelzőjük van
10. TURBO gomb
Hűtés vagy fűtés módban megnyomva ezt a gombot, a kijelzőn
üzemmód.

11. SLEEP (éjszakai üzem) gomb
A gombot megnyomva hűtés, vagy fűtés üzemben, a kijelzőn
üzemmód program.

ikon jelenik meg és elindul a gyors hűtés, vagy gyors fűtés

ikon jelenik meg és elindul a kényeelmet fokozó éjszakai

12. LIGHT (világítás) gomb
A gomb megnyomásával ki-, és bekapcsolható a beltéri egysség kijelzője. Bekapcsoláskor a távirányítón

ikon jelenik meg.

Nyomógomb kombinációk
Gyerekzár:
A + és - gombokat egyszerremegnyomva lezárható, és feloldható a távirányíító billentyűzete.
A lezárás alatt a kijelzőn
ikon látható. Feloldás a + és - gombok ismételt együttes lenyomásával.
Hőmérséklet mértékegység váltás:
A berendezés kikapcsolt állapotában nyomja meg egysszerre a - és MODE gombokat. Minden ismételt, együttes megnyomáskor
átvált a mértékegység
és
között és vissza.

Használat
1. Húzza fel a főkapcsolót, helyezze áram alá a készüléket, majd a távirányító ON/OFF
gombjával kapcsolja be
2. A MODE gombbal válassza ki a kívánt üzemmódot (automata,hűtés, szárítás, ventilátor, fűtés)
3. A + és - gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet (autó módban nem állítható)
4. A FAN gombbal állítsa be a kívánt ventilátor sebességet
5. A
gombbal állítsa be a zsalu legyezését
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Távirányító elemcsere
1. Vegye le a távirányító hátulján az elemtartó fedelét
2. Vegye ki a lemerült elemeket, majd polaritás helyesen helyezze be az új elemeket
3. Csak AAA 1,5 V-os százar elemeket használjon
4. Helyzze vissza az elemtartó fedelét

Megjegyzés:
- használat közben a távirányító jeladója nézzen a beltéri egysség vevője felé
- a távirányító és a készülék közötti távolság ne legyen több 8 m-nél
- előfordulhat, hogy a jelet a szobában lévő neon, mobil telefon, vagy más távirányító
megzavarja
- ha hosszabb ideig nem használja a távirányíítót, akkor vegye ki az elemeeket
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