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A telepítési kézikönyv ismerteti az MA távvezérl  telepítésének lépéseit a Mitsubishi CITY MULTI közvetlen légh téses beltéri épületi 
légkondícionáló berendezéssel (�-A� típus és újabb), és a Mitsubishi Mr. SLIM légkondícionáló berendezésekkel történ  használathoz. 
A telepítés elkezdése el tt olvassa el a kézikönyvet és tekintse meg a távvezérl höz mellékelt CD-ROM adatait. Az utasítások be nem 
tartása a berendezés károsodását okozhatja.
Ha olyan kérdése van, amelyre nem talál választ a kézikönyvben, tekintse meg a távvezérl höz mellékelt CD-ROM adatait.
Ha a CD-ROM fájlok nem olvashatók, forduljon a helyi képviselethez.
A légkondícionáló berendezések kábelezésére és telepítésére vonatkozó információkért lásd ezt a kézikönyvet. 
A beszerelést követ en a telepítési kézikönyvet adja át a felhasználóknak.

1. Biztonsági óvintézkedések
� Telepítés el tt figyelmesen olvassa el a biztonsági óvintézkedéseket.
� A készülék biztonságos beszerelése érdekében kövesse az utasításokat.

� Ha elolvasta a kézikönyvet, adja azt tovább a végfelhasználónak kés bbi hivatkozás céljából.
� rizze meg a kézikönyvet és szükség esetén tanulmányozza azt. A kézikönyvet elérhet vé kell tenni azok számára, akik a vezérl t 

javítják vagy új helyre szerelik fel. A kézikönyvet minden kés bbi felhasználó számára elérhet vé kell tenni.

FIGYELMEZTETÉS

 VIGYÁZAT

 FIGYELMEZTETÉS Súlyos sérülés vagy halálos baleset veszélyét jelzi.

 VIGYÁZAT Súlyos sérülés vagy szerkezeti károsodás veszélyét jelzi.

 Általános óvintézkedések

WT07915X01HG

CITY MULTI vezérl rendszer
és Mitsubishi Mr. SLIM Air légkondícionáló berendezések 

MA távvezérl      PAR-32MAAG
Telepítési kézikönyv Forgalmazók és helyi képviseletek számára

<Az eredeti használati útmutató fordítása>

Minden elektromos munkát szakképzett személynek kell végeznie.

A berendezést tilos olyan helyre szerelni, ahol nagyobb mennyiségben 
található olaj, g z, szerves oldószer vagy maró hatású gázok (pl. kénes 
gáz), illetve ahol gyakran használnak savas/lúgos oldatokat vagy 
sprayt. Ezek az anyagok károsíthatják a berendezés m ködését, illetve 
a berendezés egyes elemeinek korrodálódását okozhatják és ez 
áramütés, meghibásodás, füst vagy t z veszélyével járhat.

Rövidzárlat, áramszivárgás, áramütés, meghibásodás, füst vagy t z 
kockázatának csökkentése érdekében a vezérl t ne mossa le vízzel 
vagy más folyadékkal.

Áramütés, meghibásodás, füst vagy t z kockázatának csökkentése 
érdekében ne nyúljon nedves kézzel a vezérl  kapcsolóihoz és 
gombjaihoz vagy egyéb elektromos részekhez.

Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében állítsa le a vezérl  
m ködését és takarja le a készüléket, ha a vezérl  körül bármilyen 
vegyi anyagot kíván permetezni.

Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében állítsa le a vezérl  
m ködését és takarja le a készüléket, ha a vezérl t tisztítja, ellen rzi 
vagy karbantartást végez.

Helyezze fel megfelel en az összes fedelet, hogy a vezérl be ne 
hatolhasson be por és nedvesség. Por felgyülemlése és nedvesség 
behatolása áramütést, füstöt vagy tüzet okozhat.

A sérülésveszély csökkentése érdekében tartsa távol a gyermeket a 
vezérl  felszerelése, ellen rzése vagy javítása során.

A t z vagy robbanás kockázatát csökkentheti, ha nem helyez 
gyúlékony anyagokat és nem használ gyúlékony sprayt a vezérl  
közelében.

A vezérl  sérülésének elkerülése érdekében, ne permetezzen 
rovarirtószert vagy más gyúlékony anyagot közvetlenül a vezérl re.

Áramütés és meghibásodás kockázatának csökkentése érdekében ne 
érintsen hegyes vagy éles tárgyat a vezérl panelhez, a kapcsolókhoz 
és gombokhoz.

Sérülés és áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne nyúljon a 
vezérl elemek éles részeihez.

Üvegtörmelék által okozott sérülés elkerülése érdekében ne 
alkalmazzon túlzott nyomást az üvegb l készült részeken.

A sérülések veszélyének csökkentése érdekében viseljen 
véd felszerelést amikor a vezérl vel dolgozik.
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 FIGYELMEZTETÉS

 VIGYÁZAT

 FIGYELMEZTETÉS

 VIGYÁZAT

 FIGYELMEZTETÉS                                                             VIGYÁZAT

 

 Óvintézkedések telepítés során

 Óvintézkedések kábelezés során

 Óvintézkedések a távvezérl  áthelyezése vagy javítása esetén

 További óvintézkedések

Ne telepítse a vezérl t olyan helyre, ahol gyúlékony gáz szivárgásának 
kockázata áll fenn. Ha a vezérl  körül gyúlékony gáz halmozódik fel, ez 
kigyulladhat és tüzet vagy robbanást okozhat.

A csomagolóanyagot figyelmesen távolítsa el. A m anyag zacskók 
gyermekek számára fulladásveszélyt jelentenek.

Tegye meg a szükséges óvintézkedéseket, hogy esetleges földrengés 
esetén a vezérl  ne okozzon sérülést.

A sérülés megakadályozása érdekében a vezérl t telepítse egyenes 
felületre, amely képes a súlyát megtartani.

Rövidzárlat, áramszivárgás, áramütés, meghibásodás, füst vagy t z 
kockázatának csökkentése érdekében a vezérl t ne telepítse olyan 
helyre, ahol víz érheti vagy kondenzáció keletkezik.

A vezérl t szakképzett személynek kell telepítenie, a Telepítési 
kézikönyvben ismertetett módon.
A nem megfelel  telepítés áramütést vagy tüzet okozhat.

A burkolatot és az el lapot nyomja rá a hátlapra, amíg a helyükre 
kattannak. Nem megfelel  felhelyezés esetén leeshetnek, személyes 
sérülést, a vezérl  károsodását vagy meghibásodást okozva.

A vezérl  sérülésének megel zése, illetve meghibásodás, t z, füst 
keletkezésének elkerülése érdekében, ne csatlakoztassa a tápkábelt a 
jelkábel-sorkapocshoz.

Csatlakoztassa megfelel en a kábeleket és vezesse a kábeleket lazán, 
hogy ne terhelje a csatlakozókat. A nem megfelel en csatlakoztatott 
kábelek elszakadhatnak, túlmelegedhetnek és füst illetve t z 
keletkezését okozhatják.

Sérülés és áramütés veszélyének csökkentése érdekében bármilyen 
elektromos munka elkezdése el tt szüntesse meg a készülék 
tápellátását.

Minden elektromos munkát képzett villanyszerel nek kell elvégeznie, 
betartva a helyi jogszabályok, szabványok el írásait és a Telepítési 
kézikönyv utasításait. A betáplálás elégtelen kapacitása vagy a nem 
megfelel  telepítés meghibásodást, áramütést, füstöt vagy tüzet 
okozhat.

Áramszivárgás, túlmelegedés, füst vagy t z kockázatának csökkentése 
érdekében megfelel en méretezett és megfelel  áramterhelhet ség  
kábeleket használjon.

Az áramütés, rövidzárlat vagy egyéb meghibásodások kockázatának 
csökkentése érdekében távolítsa el a levágott vezeték- és 
szigetelésdarabokat a sorkapocsból.

Rövidzárlat, áramszivárgás, áramütés vagy egyéb meghibásodások 
kockázatának csökkentése érdekében ügyeljen arra, hogy a kábelek 
ne érjenek a vezérl  éles felületeihez.

Áramütés, meghibásodás vagy t z kockázatának csökkentése 
érdekében tömítse a kábelek és a kábelbevezet  nyílás közötti 
hézagot tömít paszta segítségével.

A vezérl  javítását, illetve áthelyezését képzett személynek kell végeznie. 
Ne szerelje szét és ne módosítsa a vezérl t. A nem megfelel  telepítés 
vagy javítás sérülést, áramütést vagy t z keletkezését okozhatja.

Rövidzárlat, áramütés, t z vagy meghibásodás kockázatának 
csökkentése érdekében ne érjen az áramkörhöz szerszámmal vagy 
szabad kézzel és ne hagyja, hogy por gy ljön az áramkörre.

A vezérl  sérülésének elkerülése érdekében, a telepítéshez, 
ellen rzéshez vagy javításhoz használjon megfelel  szerszámokat.

A vezérl  kizárólag a Mitsubishi Electric Building Management System 
(Mitsubishi Electric épületvezérl  rendszerek) rendszerrel történ  
használatra lett tervezve. Ha a vezérl t más rendszerekkel vagy más célra 
használja, meghibásodást okozhat.

A légkondícionáló berendezés kórházba vagy rádiókommunikációt 
használó épületekbe történ  beszerelése esetén tegye meg a 
szükséges lépéseket az elektromos interferencia kiküszöbölésére. 
Az inverterek, a nagyfrekvenciájú orvosi vagy vezeték nélküli 
kommunikációs eszközök, valamint az áramfejleszt k a 
légkondícionáló berendezés meghibásodását okozhatják. Ugyanakkor, 
a légkondícionáló berendezés is befolyásolhatja a fent említett 
berendezések m ködését a keletkez  elektromos zaj által.

A meghibásodások elkerülése érdekében ne kötegelje egybe a 
jelkábeleket a tápkábelekkel, illetve ne vezesse ket ugyanabban a 
fém kábelcsatornában.

A meghibásodások elkerülése érdekében ne távolítsa el a véd fóliát 
vagy az áramköri panelt a készülékházból. 

A vezérl  károsodásának elkerülése érdekében ne húzza túl a 
csavarokat. 

Használjon 4-7 mm (5/32-9/32hüvelvk) szélesség  lapos vég  
csavarhúzót. A keskenyebb vagy szélesebb fej  csavarhúzó 
használata a vezérl  burkolatának károsodását okozhatja.

A burkolat károsodásának elkerülése érdekében ne próbálja túl nagy 
er vel elforgatni a horonyba helyezett csavarhúzót. 

Az elszínez dések elkerülése érdekében ne használjon benzolt, hígítót 
vagy vegyszerrel átitatott törl kend t a vezérl  tisztításához. A 
tisztításhoz használjon egy enyhe mosószeres vízzel átitatott ruhát, 
majd egy megnedvesített ruhával törölje le a mosószert, végül egy 
száraz ruhával törölje át a felületet. 
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A vezérl  károsodásának elkerülése érdekében biztosítsa a sztatikus 
elektromosság elleni védelmet.

A kábelek sorkapocshoz történ  csatlakoztatásához csak forrasztott vég  
vezetéket használjon. A forrasztás nélküli vezetékek az áramköri panelhez 
érhetnek, meghibásodást vagy a vezérl  burkolatának károsodását 
okozhatják.

A vezérl  károsodásának elkerülése érdekében ne fúrja át a vezérl  
burkolatát.

A deformálódás vagy meghibásodás elkerülése érdekében ne szerelje 
a távvezérl t közvetlen napsugárzásnak vagy 40°C (104°F) fölötti, 
illetve 0°C (32°F) alatti környezeti h mérsékletnek kitett helyre.

A készülék nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális 
képességekkel, vagy nem megfelel  tapasztalattal és ismeretekkel 
rendelkez  személyek általi használatra (beleértve a gyermekeket is), 
kivéve, ha felügyeletben és útmutatásban részesülnek a készülék 
használatát illet en egy, a biztonságukért felel s személy részér l.
A gyermekek felügyelet alatt tartandók, hogy ne játszhassanak a 
készülékkel.

Ne szerelje a távvezérl t a vezérl egység ajtajára. 
A vezérl t ért rezgések vagy ütések annak sérüléséhez vagy 
leeséséhez vezethetnek.

A sorkapcsokat ért túl nagy er hatások és kábelszakadás elkerülése 
érdekében rögzítse a kábeleket kábelrögzít  segítségével.  

A kábelszakadás és meghibásodás elkerülése érdekében ne hagyja a 
távvezérl  burkolatát a kábeleken lógni.

A készüléket szakavatott vagy képzett személyek m helyekben, a 
könny ipari alkalmazásokban és gazdálkodásokban is használhatják, 
laikus személyek viszont kizárólag kereskedelmi célra használhatják.

Ha a tápkábel megsérül, a fennálló balesetveszély miatt a cseréjét 
kizárólag a gyártó, a márkaszerviz munkatársa vagy hasonlóan 
szakképzett személy végezheti.
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2. Rendszerkövetelmények

Számítógépének eleget kell tennie az alábbi követelményeknek, hogy futtathassa a kézikönyv-megjelenít  szoftvert.
[PC]    PC/AT kompatibilis
[CPU] Core2 Duo 1,66 GHz vagy ennél gyorsabb (Core2 Duo 1,86 GHz vagy gyorsabb ajánlott)

Pentium D 1,7 GHz vagy ennél gyorsabb (Pentium D 3,0 GHz vagy gyorsabb ajánlott)
Pentium M 1,7 GHz vagy ennél gyorsabb (Pentium M 2,0 GHz vagy gyorsabb ajánlott)
Pentium 4  2,4 GHz vagy ennél gyorsabb (Pentium 4 2,8 GHz vagy gyorsabb ajánlott)
* Core2 Duo vagy ennél gyorsabb processzor szükséges, hogy a kézikönyv-megjelenít  szoftvert Windows Vista vagy újabb 

operációs rendszeren futtassa.
[RAM] Windows Vista vagy újabb operációs rendszer: Minimum 1 GB (2 GB vagy ennél több ajánlott)

Windows XP: Minimum 512 MB (1 GB vagy ennél több ajánlott)
[Merevlemez-terület] minimum 1 GB (szabad lemezterület)

* Windows Vista vagy újabb operációs rendszer: Szabad lemezterület a Dokumentumok mappát tartalmazó meghajtón
* Windows XP: Szabad lemezterület a Dokumentumok mappát tartalmazó meghajtón

[Felbontás] SVGA 800 × 600 vagy nagyobb
[Operációs rendszer]    Windows8/Pro/Enterprise (Pro verzió ajánlott)

Windows7 Ultimate/Enterprise/Professional/Home Premium Service Pack1 (Professional verzió ajánlott)
Windows Vista Ultimate/Business/Home Basic Service Pack1 (Business verzió ajánlott)
Windows XP Professional/Home Edition Service Pack2 vagy Service Pack3 (Professional verzió ajánlott)

[Szükséges szoftverek]    Windows8: Adobe Reader 11.0.2 vagy újabb (Windows Olvasó - a Windows8 esetén alapértelmezetten 
telepített - nem használható.)

Windows7: Adobe Reader 10.1.0 vagy újabb
Windows XP és Windows Vista: Adobe Reader 8.1.3 vagy újabb
* PDF fájlok megtekintésére alkalmas szoftver

A �Windows�, �Windows XP�, �Windows Vista�, �Windows7� és �Windows8� a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei.
Az �Adobe Reader� és �Adobe Acrobat� az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegyei.
A �Core2 Duo� és �Pentium� az Intel Corporation bejegyzett védjegyei.

3. Alkatrészek nevei és cserealkatrészek
A doboz a következ ket tartalmazza.

 FIGYELMEZTETÉS
A készülékkel együtt szállított CD-ROM csak CD-meghajtóban vagy DVD-meghajtóban használható. Ne 
próbálja zene CD-lejátszóban lejátszani a CD-ROM lemezt, mert ez károsíthatja a fülét és/vagy a 
hangszórókat.

*4 A burkolat (*1) gyárilag rá van szerelve az el lapra (*2).
*5 A csomag nem tartalmaz távvezérl -kábelt.

Alkatrész neve Menny. Leírás

Távvezérl  (Burkolat) 1 Jobb ábra *1

Távvezérl  (El lap) 1 Jobb ábra *2

Távvezérl  (Hátlap) 1 Jobb ábra *3

Félgömbfej  kereszthornyos csavarok M4×30 2

Facsavar 4,1×16
(közvetlenül falra történ  felszereléshez) 2

Telepítési kézikönyv (ez a példány) 1

Egyszer  kezel i kézikönyv 1

CD-ROM 
(Használati utasítás és Telepítési kézikönyv) 1

*4

Hátlap *3

El lap *2Burkolat *1
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4. Külön beszerzend  elemek/Szükséges szerszámok
(1) Külön beszerzend  elemek

A telepítéshez a következ  elemek külön beszerzésére van szükség.

(2) Külön beszerzend  szerszámok
� Lapos vég  csavarhúzó (szélesség: 4-7 mm (5/32-9/32 hüvelyk)) vagy lapos szerel eszköz (alkatrész sz.: R61008235)
� Csipesz
� Különböz  szerszámok

5. A telepítés helyének kiválasztása
Ez a távvezérl  fali telepítésre alkalmas. Telepíthet  a kapcsolódobozba vagy felszerelhet  közvetlenül a falra. Ha közvetlenül a falra 
szereli fel, a vezetékek áthúzhatók a távvezérl  hátlapján vagy a fels  részén.
(1) A telepítés helyének kiválasztása

A távvezérl t (kapcsolódobozt) az alábbi feltételeknek megfelel  helyre szerelje fel. 
(a) Ha a készüléket egy automatikus terel lemezzel rendelkez  beltéri egységhez kívánja kapcsolni, olyan helyre szerelje azt, ahol a 

kezel  személynek lehet sége van a távvezérl  használata közben ellen rizni a beltéri egység automatikus terel lemezének 
m ködését (az automatikus terel lemez m ködtetésére vonatkozó információkért lásd a beltéri egység Használati utasítását).

(b) Egyenes felület
(c) Olyan helyre, ahol a távvezérl nek lehet sége van pontosan mérni a beltéri h mérsékletet.

A beltéri h mérséklet mérésére szolgáló érzékel k a beltéri egységen és a távvezérl n találhatók. Ha a szobah mérséklet 
mérésére a távvezérl t választja ki, a f  távvezérl  méri a beltéri h mérsékletet. A távvezérl  érzékel jének használata esetén, 
tegye a következ ket.
� A beltéri h mérséklet pontos méréséhez szerelje a távvezérl t olyan helyre, ahol nem éri közvetlenül a napfény, egyéb 

h forrásokból származó h  vagy a légkondícionálóból kiáradó leveg .
� A távvezérl t olyan helyre szerelje fel, ahol az érzékel nek lehet sége van a pontos szobah mérséklet mérésére.
� Válasszon úgy helyet, hogy ne haladjanak el vezetékek a távvezérl  h mérséklet-érzékel jének közelében. 

(Ha vezetékek haladnak el a közelben, az érzékel  nem képes a pontos szobah mérséklet mérésre)

Elem neve Menny. Megjegyzések

Dupla kapcsolódoboz 1

Közvetlen fali telepítéshez nem szükségesVékony fém kábelcsatorna Szükséges

Ellenanya és átvezet Szükséges

Kábelburkolat Szükséges A távvezérl  kábelének fal mentén történ  vezetéséhez

Tömít anyag Javasolt

Molly szegecselhet  anya gipszkartonhoz Szükséges

Távvezérl  kábel 
(Használjon 0,3 mm2 (AWG22) kéteres szigetelt kábelt.) Szükséges

(2) Telepítési hely
Függetlenül attól, hogy a távvezérl t kapcsolódobozba vagy közvetlenül a falra szerelte, 
hagyjon a távvezérl  körül szabad helyet a jobb oldali ábrán látható módon. A távvezérl  nem 
távolítható el megfelel en ha körülötte nincs elég szabad hely.
A távvezérl  el tt hagyjon elegend  helyet a kezel  számára.

Lapos szerel eszköz

Ne szerelje a távvezérl t olyan helyre, ahol nagy különbség lehet a 
távvezérl  felületi h mérséklete és a tényleges szobah mérséklet 
között. 
Ha túl nagy a h mérsékletkülönbség, a szoba h mérsékletének 
szabályozása nem megfelel . 

Rövidzárlat, áramszivárgás, áramütés, meghibásodás, füst vagy 
t z kockázatának csökkentése érdekében a vezérl t ne telepítse 
olyan helyre, ahol víz érheti vagy kondenzáció keletkezik.

A deformálódás vagy meghibásodás elkerülése érdekében ne 
szerelje a távvezérl t közvetlen napsugárzásnak vagy 40°C  
(104°F) fölötti, illetve 0°C  (32°F) alatti környezeti h mérsékletnek 
kitett helyre.

Az irányító meghibásodása vagy sérülése kockázatának 
csökkentése érdekében kerülje az irányító elektromos áramot 
vezet  helyre telepítését, mint például egy bevonat nélküli 
fémlemez.

Fontos!

30
(1-3/16)

30
(1-3/16)

30 (1-3/16)

120 (4-3/4)

A távvezérl  küls  
méretei

H mérséklet 
érzékel

mértékegység: mm (hüvelyk)

A legkisebb szükséges hely
a távvezérl

körül
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6. Telepítés/Kábelezés

4 A távvezérl  kábelét csatlakoztassa a hátlapon található sorkapocshoz. 
A távvezérl  kábelének szigetel burkolatából fejtsen le 6 mm-t és vezesse át a kábelt a hátlap mögött haladva. Vezese a kábelt 
az el lap elüls  oldalához úgy, hogy a kábel lecsupaszított része ne legyen látható a hátlap mögül. A távvezérl  kábelét 
csatlakoztassa a hátlapon található sorkapocshoz. 

(1) Telepítés
A vezérl  telepíthet  a kapcsolódobozba vagy felszerelhet  közvetlenül a falra. 
Végezze el a beszerelést az utasításoknak megfelel en.
1 Fúrjon egy lyukat a falba.

■ Felszerelés kapcsolódobozzal
� Fúrjon lyukat a falba és helyezze fel a kapcsolódobozt a falra.
� Csatlakoztassa a kapcsolódobozt a kábelcsatornához.

■ Közvetlenül falra történ  szerelés
� Fúrjon egy lyukat a falba és vezesse át a kábelt rajta.

2 Tömítse a kábelkivezet -nyílást tömít pasztával
■ Felszerelés kapcsolódobozzal

� Tömítse a távvezérl n a kapcsolódoboz és a kábelcsatorna 
találkozásánál található kábelbevezet -nyílást tömít pasztával.

3 Készítse el  a távvezérl  hátlapját.

■ Közvetlenül falra történ  szerelés
� Tömítse a kábel átvezet nyílását tömít pasztával.

Áramütés, meghibásodás vagy t z kockázatának csökkentése 
érdekében tömítse a kábelek és a kábelbevezet  nyílás közötti 
hézagot tömít paszta segítségével.

Fal Kábel
csatorna

Ellenanya

Kapcsolódoboz

Tömítse a nyílást 
tömít pasztával.

Távvezérl  kábel 

Átvezet

HátlapBurkolat és el lap 

10 (13/32)

6 (1/4)

mértékegység: mm (hüvelyk)

Szigetel burkolat

A kábel szigetel burkolattal 
rendelkez  végét rögzítse az 
el lapra.

Vezesse át a kábelt.

Elüls  
oldal

Hátsó 
oldal

A kéteres vezeték ne 
legyenlátható hátulról.

Csatlakoztassa a 
kábelt.(polarizáltatlan)

Csatlakoztassa a kábelt 
úgy, hogy a kábel 
szigetel burkolata ne 
csíp djön be.

Az áramütés, rövidzárlat vagy egyéb meghibásodások kockázatának 
csökkentése érdekében távolítsa el a levágott vezeték- és 
szigetelésdarabokat a sorkapocsból.

Fontos

A kábelek sorkapocshoz történ  csatlakoztatásához csak forrasztott 
vég  vezetéket használjon.
A forrasztás nélküli vezetékek az áramköri panelhez érhetnek, 
meghibásodást vagy a vezérl  burkolatának károsodását okozhatják.

Tömítse a nyílást 
tömít pasztával.

Vezesse a kábelt a 
távvezérl  mögött.

Távvezérl  kábel 
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5 Szerelje fel a hátlapot.
■ Felszerelés kapcsolódobozzal

� A kapcsolódoboz legalább két sarkát rögzítse csavarokkal.
■ Közvetlenül falra történ  szerelés

� Illessze a kábelt a horonyba.
� A távvezérl  legalább két sarkát rögzítse csavarokkal.
� Ügyeljen, hogy a távvezérl  fels  bal és alsó jobb sarkát rögzítse (elölr l nézve), hogy elkerülje a berendezés elmozdulását. 

(Használjon Molly szegecselhet  anyát, stb.)

6 Vágja ki a kábel bevezet nyílását.
■ Közvetlenül falra történ  szerelés (ha a kábelt a fal mentén vezeti)

� Helyezze a horonyba a 4-7 mm (5/32-9/32 hüvelyk) szélesség  lapos vég  
csavarhúzót vagy a lapos szerel eszközt a távvezérl  alsó részén 
található fülek egyikébe és húzza azt a nyíl által mutatott irányba, a jobb 
oldali ábrán látható módon.

� A burkolat leválik a fedlapról. Húzza a burkolatot maga felé, annak 
eltávolításához.

� Csipesszel vágja ki a burkolaton található elvékonyított részt (árnyékolt 
területként van feltüntetve a jobb oldali ábrán).
(Ez az el fúrt lyuk a távvezérl  kábelének átvezetésére szolgál, miután 
azt átvezette a hátlap alján található vájaton.)

� Helyezze a burkolatot a fedlapra.

7 Vezesse a kábelt az el laphoz.
Csatlakoztassa a hátlap csatlakozóját az el lap csatlakozójához.

■ Felszerelés kapcsolódobozzal ■ Közvetlenül falra történ  szerelés
Tömítse a kábel 
bevezet nyílását 
tömít pasztával.

Dupla 
kapcsolódoboz

Félgömbfej  
kereszthornyos
csavarok

Távvezérl  kábel

Facsavar Távvezérl  kábel

Illessze a kábelt a 
horonyba.

Lásd: 2.

Lásd: 4.

Lásd: 4.

A vezérl  károsodásának elkerülése érdekében ne húzza túl a 
csavarokat.

A vezérl  károsodásának elkerülése érdekében ne fúrja át a 
vezérl  burkolatát.

Fontos

Az áramköri panel megóvása érdekében távolítsa el a burkolatot a 
fedlapról, miel tt a kábelvezet  lyukat kivágja.

Figyelem

 

vagy

Lapos 

Véd fólia

szerel eszköz

El lap

Burkolat 

Kapcsolja össze 
megfelel en a 
csatlakozókat.

A meghibásodások elkerülése érdekében ne távolítsa el a 
véd fóliát vagy az áramköri panelt a készülékházból. 

A kábelszakadás és meghibásodás elkerülése érdekében ne 
hagyja a távvezérl  burkolatát a kábeleken lógni.

Fontos
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8 Vezesse a kábelt az el laphoz.

9 Szerelje fel a burkolatot és az el lapot a hátlapra.
Az el lap fels  részén két rögzít fül található. (A gyárból történ  szállításkor a burkolat már rá van szerelve az el lapra.)
Akassza a két fület a hátlapba, majd pattintsa az el lapot a helyére. Gy z djön meg arról, hogy az el lap szilárdan rögzítve van 
és megfelel en illeszkedik a helyére. 

� A burkolat és az el lap eltávolítása
1 A burkolat eltávolítása

Helyezzen egy lapos vég  csavarhúzót vagy a 
lapos szerel eszközt a távvezérl  alsó részén 
található fülek egyikébe és húzza azt a nyíl 
által mutatott irányba, a jobb oldali ábrán 
látható módon. Ne feledje, hogy az el lap is 
eltávolítható ha a csavarhúzót vagy az eszközt 
mélyebbre nyomja.

2 Az el lap eltávolítása
Helyezzen egy lapos vég  csavarhúzót vagy a 
lapos szerel eszközt a távvezérl  alsó részén 
található fülek egyikébe és húzza azt a nyíl 
által mutatott irányba, a jobb oldali ábrán 
látható módon.

A sorkapcsokat ért túl nagy er hatások és kábelszakadás 
elkerülése érdekében rögzítse a kábeleket kábelrögzít  
segítségével. 

Fontos

Kábelszorító

Helyezze be a 
vezetéket.

A burkolatot és az el lapot nyomja rá a hátlapra, amíg a helyükre 
kattannak.
Nem megfelel  felhelyezés esetén leeshetnek, személyes 
sérülést, a vezérl  károsodását vagy meghibásodást okozva. 

Fontos

■ Közvetlenül falra történ  szerelés (ha a kábelt a fal mentén 
vezeti)
� Vezesse át a kábelt a távvezérl  fels  részén található 

nyíláson.
� Tömítse a burkolat kivágott részét tömít pasztával.
� Használjon kábelburkolatot.

A telepítés befejez dött. 
Szétszereléshez kövesse az alábbi utasításokat.

Nem megfelel  
illeszkedés

Fal

Tömítse a nyílást tömít pasztával. Használjon 
kábelburkolatot.

Vezesse át a kábelt a távvezérl  
fels  részén található nyíláson.

FalFal

vagy

vagy
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7. Fontos
■ El fordulhat, hogy a fal közelében mért beltéri h mérséklet eltér a tényleges h mérséklett l.

Az alábbi esetekben a beltéri egység h mérséklet-érzékel jének használata javasolt.
� A nem megfelel  leveg eloszlás miatt a berendezés által szolgáltatott leveg  nehezen jut el a távvezérl höz.
� A falnál mért h mérséklet és a tényleges beltéri h mérséklet között nagy mérték  eltérés van.
� A fal küls  oldala közvetlenül érintkezik a kültéri leveg vel.

■ A távirányító f /al beállítását lásd ezen útmutató kezdeti beállítás fejezetében.

■ Az alábbi útmutatók bármelyikében talál információt a h mérséklet-érzékel  beállításához: City Multi beltéri egység 
telepítési útmutatója; ezen útmutató a Mr. Slim típushoz.

■ A gyárból történ  szállításkor az elüls  burkolat kezel lapját véd fólia borítja.
Használat el tt távolítsa el a véd fóliát a kezel lapról.

3 A burkolat és az el lap felszerelése
Az el lap fels  részén két rögzít fül található.
Akassza a két fület a hátlapba, majd pattintsa az 
el lapot a helyére.
Hasonló módon szerelje fel a burkolatot az 
el lapra. 
Gy z djön meg arról, hogy az el lap szilárdan 
rögzítve van és megfelel en illeszkedik a helyére. 

Megjegyzés: A h mérséklet gyors változása esetén el fordulhat, hogy a h mérséklet mérése nem pontos.

Használjon  4-7 mm (5/32-9/32hüvelvk) szélesség  lapos vég  
csavarhúzót. A keskenyebb vagy szélesebb fej  csavarhúzó 
használata a vezérl  burkolatának károsodását okozhatja.

A burkolat károsodásának elkerülése érdekében ne próbálja túl 
nagy er vel elforgatni a horonyba helyezett csavarhúzót.

A vezérl tábla károsodásának elkerülése érdekében a 
csavarhúzót ne próbálja túl nagy er vel behelyezni a horonyba.

Fontos

A burkolatot és az el lapot nyomja rá a hátlapra, amíg 
a helyükre kattannak.
Nem megfelel  felhelyezés esetén leeshetnek, 
személyes sérülést, a vezérl  károsodását vagy 
meghibásodást okozva.

Fontos

Nem megfelel  
illeszkedés

Fal

El lap
Burkolat El lap
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8. A távvezérl  gombok és funkciók

A F  menü gombokkal végezhet  m veletei

(7) LCD-kijelz  háttérvilágítással

(2) Funkciógombok
      F1, F2, F3, és F4 balról
(6) M ködésjelz
(1) BE/KI gomb

(4) RETURN gomb
(3) MENÜ gomb

(5) Választ gomb

(1) BE/KI gomb
Az BE/KI gomb segítségével bekapcsolhatja a beltéri egységet.

(2) Funkciógombok
Ezekkel választhat üzemmódot, illetve beállíthatja a h mérsékletet és a 
ventilátorsebességet a F  kijelz n. 
Elemeket választhat ki a többi képerny n.

(3) MENÜ gomb
A F  menü megjelenítésére szolgál.

(4) RETURN gomb
Visszatér az el z  képerny höz.

(5) Választ gomb
A beállítási képerny re lép vagy elmenti a beállításokat.

(6) M ködésjelz
Normál m ködés közben folyamatosan világít. Bekapcsoláskor és hiba 
fellépése esetén villog.

(7) LCD-kijelz  háttérvilágítással
Pontmátrix-kijelz . Ha a háttérvilágítás ki van kapcsolva, bármelyik gombot 
nyomja meg, a háttérvilágítás bekapcsol és a képerny  beállításától függ en 
egy bizonyos ideig bekapcsolva marad. Bármilyen gomb megérintése a 
háttérvilágítást bekapcsolva tartja.

Megjegyzés:Ha a háttérvilágítás ki van kapcsolva, bármelyik gombot nyomja 
meg, a távvezérl  nem a gombhoz tartozó funkciót hajtja végre, 
hanem bekapcsolja a háttérvilágítást. (kivéve az BE/KI gomb 
esetén)

F1 F2 F3 F4

F

F  kijelz :
Kurzor Oldal

F  menü
Terel l.·Zsalu·Vent. (Lossnay)
Nagy teljesít.
Id zít
Heti id zít
KE halk üzemmód

Oldalszám
Kurzor Az F1 és F2 gombok segítségével vigye a kurzort a 

kívánt funkcióhoz, majd nyomja meg a Választ 
gombot, hogy a következ  oldalra lépjen. Szükség 
lehet a jelszó megadására.

A MENÜ, Választ és a RETURN gombok funkciói 
megjelennek a beállítási képerny n.

A képerny  alsó részén megjelenik a funkcióváltó 
sáv.

A MENÜ gomb megnyomásával megjeleníthet  a F  menü, 
az ábrán latható módon. 
(Részletekért lásd a 9.(2) �F  kijelz � c. részt.)

1/3 Terel l.·Zsalu·Vent. (Lossnay)
Nagy teljesít.
Id zít
Heti id zít
KE halk üzemmód

2/3 Korlátozás
Energiatakarékos
Éjszakai csökk.
Sz r információk
Hibainformációk

3/3 Karbantartás
Kezdeti beállítás
Szerviz

*1 Részletekért lásd a CD-ROM-lemezen található 
Használati utasítást.

*2 A részletek megtalálhatók ebben a kézikönyvben.
*3 Ha a kezdeti beállítások képerny n 10 percen át, illetve a 

szervizképerny n 2 órán át egyetlen gombot sem nyom 
meg (egyes képerny k esetén 10 percen át), a kijelz  
automatikusan a F  kijelz re vált. Az el nem mentett 
beállítások érvénytelenné válnak.

A menüelemek elérhet sége a csatlakoztatott beltéri egység 
típusától függ. Az MA távvezérl höz mellékelt 
kézikönyvekben nem található elemek leírásáért lásd a 
légkondícionáló berendezésekhez tartozó használati 
utasításokat.

*1
*1
*1
*1
*1

*1
*1
*1
*1
*1

*1
*2 *3
*2 *3
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9. Bekapcsolás
Gy z djön meg arról, hogy az MA távvezérl  a Telepítési kézikönyv el írásai szerint van telepítve, és a készülék bekapcsolása el tt a 
kültéri és beltéri egységek felszerelése befejez dött.
(1) Bekapcsolást követ en a következ  képerny  jelenik meg.

(2) F  kijelz
Sikeres üzembe helyezést követ en megjelenik a F  kijelz . A F  kijelz  két különböz  módon jeleníthet  meg: �Teljes� és �Alap�.  A 
megjelenítés módjának kiválasztásához lásd a 11. �Kezdeti beállítások� részt. (A gyári beállítás a �Teljes�).

10. Próbaüzem <Karbantartási jelszó szükséges.>
(1) A Próbaüzem végrehajtása el tt olvassa el a próbaüzemre vonatkozó részt a beltéri egység Használati utasításában.
(2) Nyomja meg a F  kijelz  MENÜ gombját, majd válassza ki a Szerviz>Próbaüzem>Próbaüzem lehet séget.
(3) Ha a próbaüzemet meg kívánja szakítani, nyomja meg az BE/KI gombot.
(4) A próbaüzemre és a próbaüzem során esetlegesen fellép  hibák kezelésére vonatkozó részletes információkért lásd a beltéri egység 

Használati utasítását.

11. Kezdeti beállítások (A távvezérl  beállítása)
<Adminisztrátori jelszó szükséges.>

A F  kijelz  felületén válassza a F  menü>Kezdeti beállítás lehet ségeket, és a megjelen  képerny n végezze el a távvezérl  beállítását.

(1) F /al beállítás 
Két távvezérl  egyidej  csatlakoztatásakor fontos beállítani egyiküket f  távvezérl ként, a másikat másodlagos távvezérl ként.

Megjegyzések
  Az els  alkalommal történ  bekapcsolást követ en a Nyelvválasztás képerny  jelenik meg. 

Lásd a 11 (8) részt. Válassza ki a kívánt nyelvet. A rendszer nem indul be a nyelv 
kiválasztása nélkül.

  A City Multi egyes típusai több csatlakoztatott távvezérl vel is rendelkezhetnek. 
Berendezésekkel való kompatibilitásért lásd a megfelel  dokumentumokat (pl. katalógusok).

Normál üzembe helyezés (a folyamat 
haladását százalékban jelzi)

Megjegyzések
  Két távvezérl  egyidej  csatlakoztatásakor fontos 

beállítani egyiküket f  távvezérl ként, a másikat 
másodlagos távvezérl ként. A F /al 
távvezérl beállítás részleteiért lásd a 11. �Kezdeti 
beállítások� részt.

  A kijelz n látható ikonokra vonatkozó 
információkért lásd a Használati utasítást.

F  kijelz  Teljes módban.
 (az egység nem üzemel)

F  kijelz  Teljes módban.
 (az egység üzemel)

Megjegyzés:A karbantartási jelszóval kapcsolatosan lásd a 12. �Szerviz menü� részt.

Kezdeti beállítás menü (1/2)
· F /al
· Óra
· F  kijelz
· Kontraszt
· Kijelz  részletei
  -Óra
  -H mérséklet
  -Szobah m.
  -Auto mód

Kezdeti beállítás menü (2/2)
· Auto üzemmód
· Adminisztrátori jelszó
· Nyelvválasztás

Megjegyzés: az eredeti adminisztrátori jelszó "0000." A 
jelszó megváltoztatásával kapcsolatban 
lásd a (7) �A adminisztrátori jelszó 
beállítása� részt.

[A gombok használata]
[1] Az F3 vagy F4 gombok megnyomása esetén az aktuálisan kiválasztott beállítás jelenik meg kiemelt 

módon. Válassza ki a �Sub� lehet séget, majd nyomja meg a Választ gombot a módosítások 
mentéséhez.

[2] Nyomja meg a MENÜ gombot, hogy visszatérjen a F  menü képerny höz. (Ez a gomb a F  menü 
képerny  megjelenítésére szolgál.)

10%
Várjon

Pé Pé

Hűt
AutoHőm. beáll.

Mód Hőm. Vent

Szob

Kezdeti beállítás menü

Fő menü:
Kurzor Oldal

Fő/al
Óra
Fő kijelző
Kontraszt
Kijelző részletei

Kijelölés:
Kurzor

Fő/al

/Fő Al
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(2) Óra beállítás

(3) F  kijelz  beállítása
Az F3 vagy F4 gombokkal kiválaszthatja a �Teljes� vagy �Alap� megjelenítési módokat. (A gyári beállítás a �Teljes�).

(4) Kijelz  kontraszt

(5) A távvezérl  kijelz jének részletes beállítása

[1] Órakijelzés

[2] A h mérsékletérzékel  beállítása

[A gombok használata]
[1] Az F1 vagy F2 gombok segítségével helyezze a kurzort a kívánt elemre.
[2] Az F3 vagy F4 gombok segítségével módosítsa a dátumot és az id t, majd nyomja meg a 

Választ gombot a módosítások mentéséhez. A módosítások megjelennek a F  kijelz  
órakijelz jén.

Megjegyzés:Az óra beállítása fontos az id  megjelenítéséhez, a heti id zít , az id zít  
beállításához és a hibael zmények rögzítéséhez. Ha a berendezést hosszú ideig 
nem használta vagy els  alkalommal helyezi üzembe, végezze el az órajelz  
beállítását.

�Teljes� üzemmód (példa)                    �Alap� üzemmód (példa)

Megjegyzés:Ez a beállítás csak a F  kijelz re érvényes. �Alap� módban az id zít  és ütemez  beállításai nem láthatók a kijelz n. 
Nem jelennek meg a terel lapát, zsalu és szell zés beállítások vagy szobah mérséklet adatai sem.

[A gombok használata]
Az LCD-kijelz  kontrasztja az F3 vagy F4 gombokkal szabályozható.
Az aktuális értéket egy háromszög jelzi.

Megjegyzés:Állítsa be a kontrasztot úgy, hogy az adott fényviszonyok mellett vagy a telepítési 
helyiségben a kijelz  jól látható legyen. Ez a beállítás nem teszi minden irányból jól 
láthatóvá a kijelz t. 

Szükség szerint végezze el a távvezérl höz kapcsolódó elemek beállítását.
Nyomja meg a Választ gombot a beállítások mentéséhez.

[A gombok használata]
· A távvezérl  kijelz jének részletes beállítási képerny jén válassza ki az �Óra� elemet, majd 

nyomja meg az F4 (Mód.) gombot, hogy megjelenítse az órajelz  beállítóképerny jét. 
· Az F1 - F4 gombokkal válasszon a �Igen� (megjelenít) vagy �Nem� (nem jelenít meg) 

lehet ségek közül és a megjelenítési formák közül, a F  kijelz n történ  megjelenítéshez.
· A beállításokat mentse el a Választ gomb megnyomásával. 
  (A gyári beállítás �Igen� (megjelenít) és �24h� forma.)

Órajelz : Igen (Az órajelz  megjelenik a F  kijelz n.)
                Nem (Az órajelz  nem jelenik meg a F  kijelz n.)
Megjelenítési forma: 24-hour forma
                                 12-hour forma
AM/PM megjelenít  (Akkor érvényes, ha a megjelenítési forma 12-hour): AM/PM id  el tt
                                                                                                                     AM/PM id  után

Megjegyzés:Az id jelz  beállításai láthatóak lesznek az id zít  és az ütemez  képerny jén is. Az id jelzés a következ  módon 
látható.
12-hour forma: AM12:00 ~ AM1:00 ~ PM12:00 ~ PM1:00 ~ PM11:59
24-hour forma:        0:00 ~       1:00 ~      12:00 ~     13:00 ~      23:59

[A gombok használata]
Az F3 és F4 gombok segítségével helyezze a kurzort a �H mérséklet� elemre, és válassza ki a 
kívánt h mérsékletérzékel t. (A gyári beállítás Centigrade (°C).).
· °C: A h mérséklet Celsius-fokban jelenik meg. A h mérséklet 0,5-1 fokos lépésközökben jelenik meg a 

kijelz n, a beltéri egységek típusától függ en.
· °F: A h mérséklet Fahrenheit-fokban jelenik meg.
· 1°C: A h mérséklet Celsiusban 1 fokos lépésközökben jelenik meg a kijelz n. Ez az elem nem jelenik meg 

az alárendelt távirányítón.

Kijelölés:
Kurzor

óó: ppnnhh //éééé
00: 000101 //2016

Óra

Pé Pé

Hűt

Mód Hőm. Vent Mód Hőm. Vent

Szob AutoHőm. beáll.
Hűt AutoHőm. beáll.

Kurzor
Kijelölés:

Teljes / Alap

Fő kijelző

Fő menü:
SötétVilág.

Kontraszt

Kurzor Mód.
Kijelölés:

Kijelző részletei

/ 1
Óra
Hőmérséklet
Szobahőm.
Auto mód

Nem  24h

Igen / Nem
Igen / Nem

/ 1

Kurzor Kurzor
Kijelölés:

Óra
12 órás kij.
de/du kij.

Órakijelzés
Igen  Nem

Kurzor
Kijelölés:

Óra
Hőmérséklet
Szobahőm.
Auto mód

Nem  24h

Igen / Nem
Igen / Nem

/ 1

Kijelző részletei

Kurzor
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[3] Szobah mérséklet-kijelz

[4] Auto (szimpla beáll. pont) mód kijelz  beállítás

(6) Auto üzemmód beállítás

(7) A adminisztrátori jelszó beállítása

(8) Nyelvválasztás

[A gombok használata]
A kijelz  részletes beállítási képerny jén az F3 és F4 gombok segítségével helyezze a kurzort a �Szobah m.� elemre, és válassza ki 
a kívánt beállítást. (A gyári beállítás �Igen�.).
· Igen: A F  kijelz n megjelenik a szobah mérséklet.
· Nem: A F  kijelz n nem jelenik meg a szobah mérséklet.

Megjegyzés:Ha a rendszer �Alap� módban üzemel, annak ellenére, hogy a beállításnál �Igen� értéket állított, a szobah mérséklet 
nem jelenik meg a F  kijelz n.

[A gombok használata]
A kijelz  részletes beállítási képerny jén az F3 és F4 gombok segítségével helyezze a kurzort a �Auto mód� elemre, és válassza ki a 
kívánt üzemmódot. (A gyári beállítás �Igen�.).
· Igen: Auto (szimpla beáll. pont) üzemmódban m ködés közben �Auto H t� vagy �Auto F t� jelenik meg a kijelz n.
· Nem: Auto üzemmódban, m ködés közben csak �Auto� jelenik meg a kijelz n.

[A gombok használata]
Akár az Auto (szimpla beáll. pont) vagy az Auto (kett s beáll. pont) egyikét használja, akár nem, 
az üzemmódot egyaránt (F3) vagy (F4) gombok megnyomásával lehet kiválasztani. Ez a beállítás 
csak akkor érvényes, ha Auto üzemmód funkcióval rendelkez  beltéri egységek vannak 
csatlakoztatva. (A gyári beállítás �Igen�.)
Nyomja meg a Választ gombot a beállítások mentéséhez.
· Igen: Az Auto üzemmód kiválasztható az üzemmódbeállításnál.
· Nem: Az Auto üzemmód nem választható ki az üzemmódbeállításnál.

[A gombok használata]
[1] Az aktuális adminisztrátori jelszó (4-számjegy) megadásához az F1 és F2 gombok 

segítségével helyezze a kurzort a számjegyek egyikéhez, majd az F3 és F4 gombokkal 
mindegyik számjegy esetén adja meg a kívánt számot (0 és 9 között).

[2] Nyomja meg a Választ gombot.

Megjegyzés:Az eredeti adminisztrátori jelszó �0000.� Szükség szerint módosítsa az 
alapértelmezett jelszót, hogy megakadályozza az engedély nélküli személyek 
hozzáférését a rendszerhez. Ismertesse a jelszót azokkal, akiknek szükségük van rá.

Megjegyzés:Az adminisztrátori jelszó elfelejtése esetén, visszaállíthatja azt az alapértelmezett 
�0000� jelszóra, ha a rendszergazdai jelszó beállítóképerny jén egyszerre 
megnyomja az F1 és F2 gombokat és azokat 3 másodpercig lenyomva tartja.

[3] Ha a jelszót helyesen adja meg, megjelenik egy ablak, amelybe beírhatja az új jelszót.  A fenti 
módon adjon meg egy új jelszót, majd nyomja meg a Választ gombot.

[4] A jelszóbeállító képerny n nyomja meg az F4 (OK) gombot a módosítások elmentéséhez. 
Nyomja meg az F3 (Mégse) gombot a módosítások érvénytelenítéséhez.

Megjegyzés:A rendszergazdai jelszó a következ  elemek beállításához szükséges.
· Id zít  beállítása   · Heti id zít  beállítása   · Energiatakarékos beállítás
· Kültéri egység zajmentes üzemmód   · Korlátozás beállítása
Az adott elemek beállításával kapcsolatos részletes információkért lásd a 
távvezérl höz mellékelt Használati utasítást.

[A gombok használata]
Az F1 - F4 gombok segítségével helyezze a kurzort a kívánt nyelvre.
Nyomja meg a Választ gombot a beállítások mentéséhez.

Auto üzemmód

Igen/ NemAuto üzemmód

Kijelölés:
Kurzor

Adminisztrátori jelszó

Írja be az admin. jelszót

Kijelölés:
Kurzor

Adminisztrátori jelszó

Írja be az admin. jelszót

Admin. jelszó módosítása.

Kijelölés:
Kurzor

Adminisztrátori jelszó

Írja be az admin. jelszót

Admin. jelszó módosítása?

Mégse OK

Kurzor
Kijelölés:

Deutsch
Nederlands
Čeština
Polski

Nyelvválasztás

Kurzor

English
Français
Русский
Magyar
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12. Szerviz menü (Karbantartási jelszó szükséges.)
A karbantartási beállításokhoz nyomja meg a F  kijelz  képerny  MENÜ gombját, majd válassza ki a �Szerviz� lehet séget.

A Szerviz menü kiválasztásakor megjelenik egy - a jelszó beírásához szükséges - ablak.
Az aktuális karbantartási jelszó (4-számjegy) megadásához az F1 és F2 gombok segítségével helyezze a kurzort a számjegyek egyikéhez, 
majd az F3 és F4 gombokkal mindegyik számjegy esetén adja meg a kívánt számot (0 és 9 között). Nyomja meg a Választ gombot.

Ha megfelel  jelszót ad meg, megjelenik a Szerviz menü.
A megjelen  menü típusa a csatlakoztatott beltéri egységek típusától függ (City Multi vagy Mr. Slim).

(1) Próbaüzem (City Multi és Mr. Slim)

(2) Karbart. adatok bevitele (City Multi és Mr. Slim)

(3) Funkcióbeállítás (Mr. Slim)

Megjegyzés:Az eredeti karbantartási jelszó �9999.� Szükség szerint módosítsa az alapértelmezett 
jelszót, hogy megakadályozza az engedély nélküli személyek hozzáférését a 
rendszerhez. Ismertesse a jelszót azokkal, akiknek szükségük van rá.

Megjegyzés:A karbantartási jelszó elfelejtése esetén, visszaállíthatja azt az alapértelmezett �9999� 
jelszóra, ha a karbantartási jelszó beállítóképerny n egyszerre megnyomja az F1 és F2 
gombokat és azokat 3 másodpercig lenyomva tartja.

<Mr. Slim> <City Multi>

Megjegyzés:Egyes beállítások elvégzéséhez a 
légkondícionáló berendezéseket le kell állítani. 
Ezek a beállítások nem végezhet k el ha a 
rendszer központilag vezérelt.

A Szerviz menüben válassza ki a �Próbaüzem� elemet, hogy megjelenítse a Próbaüzem menü képerny t.
· Próbaüzem: A próbaüzem végrehajtásához válassza ki ezt a lehet séget.
· Ürít szivattyú próbaüzeme: A beltéri egység ürít szivattyújának próbaüzeméhez válassza ki ezt a 

lehet séget. 
  Csak olyan beltéri egységek esetén érvényes, amelyek támogatják a próbaüzem funkciót.

Megjegyzés:A próbaüzemmel kapcsolatos részletekért lásd a beltéri egység Használati utasítását.

A Szerviz menüben válassza ki a �Karbart. adatok bevitele� elemet, hogy megjelenítse a Karbantartási 
adatok képerny t. A beállításokra vonatkozó részletekért lásd a beltéri egység Használati utasítását.
Megjegyzés:A Karbantartási adatok bevitele képerny n a következ  beállítások végezhet k el.

�Modellnevek és gyártási számok regisztrálása.
Írja be a kültéri és a beltéri egységek modellnevét és gyártási számát. A bevitt adatok 
megjelennek az Hibainformációk képerny n. A modellnevek max. 18 karakterb l, a 
gyártási számok max. 8 karakterb l állhatnak.

�Keresked i adatok regisztrálása
Adja meg a keresked  telefonszámát. A bevitt adatok megjelennek a Hibainformációk 
képerny n. A telefonszám max. 13 karakterb l állhat.

�Karbantartási adatok érvényesítése
Válassza ki a kívánt elemet a fenti beállítások érvényesítéséhez.

Szükség szerint végezze el a beltéri 
egység funkcióinak beállítását a 
távvezérl vel.
A Szerviz menüben válassza ki a 
�Funkcióbeállítás� elemet, hogy 
megjelenítse a Funkcióbeállítás 
képerny t.

[A gombok használata]
[1] Az F1 - F4 gombok segítségével adja meg a beltéri egység 

h t szerkezetének címét, majd nyomja meg a Választ gombot, 
hogy meger sítse a beállításokat.

[2] Amikor befejez dött az adatgy jtés a 
beltéri egységekt l, az aktuális 
beállítások kiemelt módon jelennek 
meg. A ki nem emelt elemek azt 
jelentik, hogy nem volt funkcióbeállítás 
végrehajtva. A képerny  megjelenítési 
módja az �Egységsz� beállítástól 
függ en változó. Általános elemek

Kurzor
Kijelölés:

Írja be a karbantart. jelszót

Szerviz menü

Kurzor Kurzor
Fő menü: Fő menü:

Próbaüzem
Karbart. adatok bevitele
Funkcióbeállítás
Ellenőrzés
Önellenőrzést

Karbantartási jelszó
Távirányító ellenőrzése

Szerviz menü Szerviz menü

Kurzor Kurzor
Fő menü: Fő menü:

Próbaüzem
Karbart. adatok bevitele
Lossnay
Ellenőrzés
Önellenőrzést

Karbantartási jelszó
Távirányító ellenőrzése

Szerviz menü Szerviz menü

Szerviz menü: Szerviz menü:

Nem elérhető.
Állítsa le a készüléket.

Nem elérhető.
Központi vezérlés.

Szerviz menü Szerviz menü

Kurzor
Szerviz menü:

Próbaüzem
Ürítőszivattyú próbaüzeme

Próbaüzem menü

Kurzor
Szerviz menü:

Modellnév bevitele
Sorozatszám bevitele
Kereskedői adatok bevitele
Karbantartási adatok inic.

Karbantartási adatok

Kurzor Cím
Figyelés:

Ref.cím
Egységsz Csop/1/2/3/4/Össz

Funkcióbeállítás

Kurzor Kurzor
Kérelem:

Ref.cím
Mód 1
Mód 2
Mód 3
Mód 4

Csop
Funkcióbeállítás
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1. táblázat Function setting lehet ségek

(4) LOSSNAY beállítás (csak City Multi esetén)
Ez a beállítás csak akkor szükséges, ha a City Multi egységek LOSSNAY egységekkel reteszelve m ködnek. Ez a beállítás Mr. Slim 
egységek esetén nem elérhet . A távirányítóhoz csatlakoztatott beltéri egységen elvégezhet k a reteszelési beállítások. (Ezek 
meger síthet k vagy törölhet k.)

[3] Az F1 vagy F2 gombok 
segítségével válassza ki az 
üzemmód számát, és az F3 vagy 
F4 gombokkal módosítsa a 
beállítások számát.

[4] A beállítások befejezésekor nyomja 
meg a Választ gombot, a beállítás 
adatait a távvezérl  továbbítja a 
beltéri egységekhez.

[5] A sikeres továbbítást követ en a 
képerny  visszaáll Funkcióbeállítás 
módba.Különálló elemek

(1 - 4 Egységsz.)

Megjegyzés: � A fenti beállításokat szükség szerint végezze el a Mr. Slim egységeken.
� További információt talál a használati utasításban arra az esetre, ha a City Multi egységek beállításainak változtatása 

szükséges.
� Az 1. táblázat ismerteti a különböz  üzemmódok minden egyes alszámának beállítási lehet ségeit. A beltéri 

egységek kezdeti beállítására, üzemmódok alszámára és a beállítások számára vonatkozó részletes 
információkért lásd a beltéri egység Használati utasítását.

� Ha a telepítési munka befejezését követ en a kezdeti beállításokat módosítja, jegyezze fel az összes funkció 
beállítási módját.

Üzemmód sz. Üzemmód Beállítás Beállítási sz. Egységsz.
01 Automatic recovery after power failure Letiltva 1 Állítsa be az egységszámot a �Csop� 

elemnél.
A beállítások az összes csatlakoztatott 
beltéri egységre érvényesek.

Engedélyezett (az áramellátás helyreállítását követ en a berendezésnek 
négy percig készenléti üzemmódban állnia). 2

02 Thermistor selection 
(beltéri h mérséklet-érzékelés)

A m ködésben lev  beltéri egységek átlagh mérséklet-mérése. 1
A távvezérl höz csatlakoztatott beltéri egységen található termisztor. 2
Beépített érzékel  a távvezérl n 3

03 LOSSNAY connection Nincs csatlakoztatva 1
Csatlakoztatva (a beltéri egységek nem szívnak kültéri leveg t) 2
Csatlakoztatva (a beltéri egységek szívnak kültéri leveg t) 3

04 Power voltage 240 V 1
220 V, 230 V 2

05 AUTO mode Engedélyezett (az egység automatikusan energiatakarékos üzemmódba áll). 1
Letiltva 2

07 Filter sign 100 óra 1 Állítsa be az �1, 2, 3, 4, vagy Össz� opciót 
az �Egységsz� beállításnál.
A beállítások az összes beltéri egységre 
érvényesek.
� Ha az �Egységsz� beállítása �1, 2, 3, vagy 

4� a beállítások csak a megadott beltéri 
egységre lesznek érvényesek függetlenül 
attól, hogy hány egység van 
csatlakoztatva (1-4).

� Ha az �Egységsz� beállítása �Össz� a 
beállítások az összes beltéri egységre 
érvényesek lesznek függetlenül attól, 
hogy hány egység van csatlakoztatva 
(1-4).

2500 óra 2
Nincs megjelenítve 3

08 Fan speed Zajmentes üzemmód (vagy normál) 1
Normál (vagy magas mennyezeti 1) 2
Magas mennyezeti (vagy magas mennyezeti 2) 3

09 Outlet 4-irányú 1
3-irányú 2
2-irányú 3

10 Optional parts Nincs 1
(Nagy hatékonyságú sz r ) Igen 2

11 Vane Nincs terel lapát (vagy a 3. számú terel lapát beállítás érvényes) 1
Van terel lapát (vagy az 1. számú terel lapát beállítás érvényes) 2
Van terel lapát (vagy a 2. számú terel lapát beállítás érvényes) 3

Megjegyzés: � Ha a központi vezérl  csatlakoztatva van, végezze el azon a beállításokat.
� A beltéri egységek m ködésének LOSSNAY egységekkel történ  reteszeléséhez a csoportban található ÖSSZES beltéri egység 
címét reteszelje a LOSSNAY egység címéhez.

[A gombok használata]
[1] Ha a Service menüben a 

�Lossnay� elem van kiválasztva, 
a távvezérl  automatikusan 
elkezdi a csatlakoztatott beltéri 
egységek regisztrált LOSSNAY 
címeinek keresését.

[2] A keresés befejezését követ en a 
kijelz n megjelenik a 
távvezérl höz csatlakoztatott 
beltéri egység legkisebb címe és 
a reteszelt LOSSNAY egység 
címe. Ha nincs beltéri 
egységekhez reteszelt LOSSNAY 
egység, �--� jelenik meg a kijelz n. 

Ha nem kell új beállítást végezni, nyomja meg a RETURN 
gombot, ezzel visszalép a Service menübe.

LOSSNAY reteszelési beállítás 

[3] Az F1 - F4 gombok segítségével adja meg a reteszelni kívánt beltéri 
egységek és a LOSSNAY egység címét, a �Funkció� beállításnál 
válassza ki a �Beál� elemet, majd nyomja meg a Választ gombot, 
hogy elmentse a beállításokat. A képerny n megjelenik a �Adatok 
küldése� üzenet. Ha az adatok továbbítása sikeresen befejez dött 
a �Beállítás vége� üzenet jelenik meg.

Kurzor Kurzor
Kérelem:

Ref.cím
Mód 7
Mód 8
Mód 9
Mód11

Egys 1
Funkcióbeállítás

Ref.cím

Adatok küldése

Csop
Funkcióbeállítás

BE-cím
Lossnay-cím

Adatok gyűjtése

Lossnay

Kurzor Cím
Kijelölés:

BE-cím
Lossnay-cím
Funkció   Beál/Mege/Törl

Lossnay

Vissza:

BE-cím
Lossnay-cím

BE-cím
Lossnay-cím

Adatok küldése Beállítás vége

LossnayLossnay
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(5) Ellen rzés

(6) Diagnosztikai funkció.

A LOSSNAY cím keresése

[4] Adja meg a távirányítóhoz csatlakoztatott beltéri egység címét, a �Funkció� 
beállításnál válassza ki a �Mege� elemet, majd nyomja meg a Választ 
gombot. A képerny n megjelenik a �Adatok gy jtése� üzenet. Ha a rendszer 
megfelel en veszi a jelet, a kijelz n megjelenik a beltéri egység és a 
LOSSNAY egység címe. Ha a rendszer nem érzékelte a LOSSNAY 
egységet, �--� jelenik meg a kijelz n. Ha a rendszer nem talált a megadott 
címnek megfelel  beltéri egységet a kijelz n a �Az egység nem létezik� 
üzenet jelenik meg.

Reteszelési beállítás törlése

[5] A LOSSNAY egység és a távvezérl höz csatlakoztatott beltéri egység közötti 
reteszelési beállítások törléséhez az F1 - F4 gombok segítségével adja meg a 
beltéri egység és a LOSSNAY egység címét, a �Funkció� beállításnál válassza 
ki a �Törl� elemet, majd nyomja meg a Választ gombot. A kijelz n megjelenik a 
�Törlés� üzenet. A sikeres törlést követ en a képerny  visszaáll a keresési 
találatok képerny re. Ha a rendszer nem talált a megadott címnek megfelel  
beltéri egységet a kijelz n a �Az egység nem létezik� üzenet jelenik meg. Ha a 
törlés nem sikerült, a képerny n megjelenik a �Kérelem visszautasítva� üzenet.

A Szerviz menüben válassza ki a �Ellen rzés� elemet, hogy megjelenítse az 
Ellen rzés menü képerny t.
A megjelen  menü típusa a csatlakoztatott beltéri egységek típusától függ (City 
Multi vagy Mr. Slim). 
(Ha City Multi van csatlakoztatva, a menüben csak az �Hibael zmények� elem 
jelenik meg.)

<Mr. Slim>

[1] Hibael zmények
  Az Check menüben válassza ki az 

�Hibael zmények� elemet, majd 
nyomja meg a Választ gombot. 
Visszamen leg megtekinthet akár 
16 bejegyzést. Oldalanként négy 
bejegyzés jelenik meg és a 
legfrissebb bejegyzés az els  
oldalon, a lista legelején látható.

A képerny n megjelenik az 
�Hibael zmények törölve� üzenet. Az 
Ellen rzés menü képerny höz való 
visszalépéshez nyomja meg a 
RETURN gombot.

[2] Az Ellen rzés menü egyéb elemei     
(csak Mr. Slim esetén)

  A Mr. Slim egységek esetén Az 
Ellen rzés menü a következ  
elemeket is tartalmazza.

[Hibael zmények törlése]
A hibael zmények törléséhez a 
hibael zményeket megjelenít  
képerny n nyomja meg az F4 
(Törlés) gombot. Megjelenik egy 
képerny , amelyben meger sítheti 
a hibael zmények törlését.
Nyomja meg az F4 (OK) gombot az 
el zmények törléséhez.

�H t anyag-mennyiségének ellen rzése
�H t anyag-szivárgás ellen rzése
�Egyszer  karbantartás
�Kódkérés

  Ezek az opciók csak a Mr. Slim egységek esetén érhet k el.
  Részletekért lásd a beltéri egység Használati utasítását.

Minden egyes egység hibael zményei ellen rizhet k a távvezérl r l.
[Eljárás]
[1] A Szerviz menüben válassza ki az �Önellen rzést� elemet, majd nyomja meg 

a Választ gombot. Megtekintheti az Önellen rzést képerny t.
[2] Az F1 és F2 gombok segítségével adja meg a Ref. (Mr. Slim) vagy az M-NET 

(City Multi) címét, majd nyomja meg a Választ gombot.
[3] Adja meg a kódszámot, az egységszámot, a jellemz ket és ezután 

megjelenik a beltéri egység állapotát jelz  BE/KI üzenet (csak City Multi 
esetén).  Ha nincs elérhet  hibael zmény lista, �--� jelenik meg a kijelz n.

<Mr. Slim>                      <City Multi>

                    <Mr. Slim>                      <City Multi>

Nincsenek hibael zmények

Vissza:

BE-cím
Lossnay-cím

BE-cím
Lossnay-cím

Adatok gyűjtése Az egység nem létezik

LossnayLossnay

Vissza:

BE-cím
Lossnay-cím

BE-cím
Lossnay-cím

Törlés Kérelem visszautasítva

LossnayLossnay

Kurzor
Szerviz menü:

Hibaelőzmények
Hűtőanyag-mennyiség ellen.
Hűtőanyag-szivárgás ellen.
Egyszerű karbantartás
Kódkérés

Ellenőrzés menü

Oldal Törlés
Ellenőrzés menü:

Hiba Egys nn/hh/éé
Hibaelőzmények

Ellenőrzés menü:

Hibaelőzmények törölve

Hibaelőzmények

Mégse OK

Hibaelőzmények törlése?

Hibaelőzmények

Kijelölés: Kijelölés:

Ref.cím M-NET cím

Cím Cím

Önellenőrzést Önellenőrzést

Ref.cím

Kapcsolat

Vissza:Vissza:
Alaph. Alaph.

M-NET cím

Hiba Egys HibaCsop IC Csop IC

Önellenőrzést Önellenőrzést

Ki
Kapcsolat Ki

Vissza:
Alaph.

M-NET cím

Hiba Csop---- ---

Önellenőrzést
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(7) A karbantartási jelszó beállítása
A karbantartási jelszó beállításához tegye a következ  lépéseket.

13. A távvezérl  ellen rzése
Ha a távvezérl  nem m ködik megfelel en, elvégezheti a hibakeresést a távvezérl  ellen rz  funkciójával.
(1) Ellen rizze a távvezérl  kijelz jén, hogy nincs-e megjelen  hibaüzenet (beleértve a vonalakat). Ha a távvezérl  nem kap megfelel  

tápfeszültséget (8.5-12 VDC) a kijelz jén semmi nem lesz látható. Ebben az esetben ellen rizze a távvezérl  és a beltéri egységek 
kábelezését.
[Eljárás]
[1] A Szreviz menüben válassza ki a �Távirányító ellen rzése� elemet, majd nyomja meg a Választ gombot, ezzel elkezdi a 

távvezérl  ellen rzését és megtekintheti az ellen rzés eredményét. Nyomja meg a MENÜ vagy a RETURN gombokat a 
távvezérl  ellen rzésének megszakításához és Távirányító ellen rzése menü képerny b l történ  kilépéshez. A távvezérl  nem 
indul újra.

OK: A rendszer nem érzékelt semmiféle problémát a távvezérl ben. Ellen rizze a többi elemet.
E3, 6832: A távvezetéken zavarójel észlelhet , vagy a beltéri egység illetve egy másik távvezérl  meghibásodott. Ellen rizze a 

távvezetéket és a többi távvezérl t.
NG (ALL0, ALL1): Adó-vev  áramkör meghibásodott. A távvezérl t ki kell cserélni.
ERC: Adathibák száma, azt az eltérést jelzi, amely a távvezérl  által küldött adatok száma és a távvezetéken valóban továbbított adatok 

száma között áll fent. Ha a rendszer adathibát észlel, ellen rizze a távvezetéket, hogy nem-e észlelhet  küls  zajinterferencia.

[2] Ha a távirányító ellen rzési eredményeinek megjelenítése után megnyomja a Választ gombot, befejez dik a távirányító 
ellen rzése és a távvezérl  automatikusan újraindul.

[Hibael zmények visszaállítása]
[1] A hibael zményeket megjelenít  

képerny n nyomja meg az F4 
(Alaph.) gombot. Megjelenik egy 
képerny , amelyben 
meger sítheti a törlést.

[2] Nyomja meg az F4 (OK) gombot a 
hibael zmények törléséhez. Ha a 
törlést nem sikerül végrehajtani a 
�Kérelem visszautasítva� üzenet 
jelenik meg, és ha rendszer nem 
talál a megadott címnek megfelel  
beltéri egységet a kijelz n a �Az 
egység nem létezik� üzenet 
jelenik meg. 

[Eljárás]
[1] A Szerviz menüben válassza ki a �Karbantartási jelszó� elemet, majd nyomja meg a Választ 

gombot. Megjelenik az új jelszó megadásához szükséges képerny .
[2] Az F1 és F2 gombok segítségével vigye a kurzort a számjegyek egyikéhez, majd az F3 és F4 

gombokkal mindegyik számjegy esetén adja meg a kívánt számot (0 és 9 között).
[3] Nyomja meg a Választ gombot az új jelszó mentéséhez.
[4] Megjelenik egy képerny , amelyben meger sítheti a karbantartási jelszó módosítását. Nyomja 

meg az F4 (OK) gombot a módosítások elmentéséhez. Nyomja meg az F3 (Mégse) gombot a 
módosítások érvénytelenítéséhez.

[5] A jelszó módosítását követ en a kijelz n a �Módosítások rögzítve� üzenet jelenik meg.
[6] Nyomja meg a MENÜ gombot, hogy visszatérjen a Szerviz menübe vagy a RETURN gombot, 

hogy visszatérjen a �Karbantartási jelszó� képerny höz.

                     Válassza ki a �Távirányító ellen rzése� lehet séget.                                                                       A távvezérl -ellen rzés eredményei

Hibaelőzmények törlése?

Ref.cím

Mégse OK

Önellenőrzést

Vissza:

Ref.cím

Hibaelőzmények törölve

Önellenőrzést

Kurzor
Kijelölés:

Írja be a karbantart. jelszót

Karbantartási jelszó
módosítása.

Karbantartási jelszó

Mégse OK

Írja be a karbantart. jelszót

Karbantartási jelszó
módosítása?

Karbantartási jelszó

Szerviz menü:

Írja be a karbantart. jelszót

Módosítások rögzítve

Karbantartási jelszó

Kurzor
Fő menü: Indítás: Kilépés:

Karbantartási jelszó
Távirányító ellenőrzése

Ellenőrzés indítása?

Szerviz menü Távirányító ellenőrzése Távirányító ellenőrzése
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