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MELICONI távirányító – AC100

Köszönjük, hogy a MELICONI távirányítóját választotta!

Conservare il presente libretto per future consultazioni

C)  Nyomja meg a SET gombot, a perc beállításhoz

D)  

E)

1) GYÁRTÓ SZERINTI KÓD KERESÉS

2) DIREKT KÓD BEVITEL

3) AUTOMATA KERESÉS A TELJES ADATBÁZISBAN

4) MANUÁLIS KERESÉS A TELJES ADATBÁZISBAN

FONTOS!

 

 
 

Si raccomanda di non lasciare inserite batterie esaurite,
potrebbero rilasciare liquido e danneggiare il telecomando

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA
Il telecomando e le batterie non devono essere esposti a fonti di 
calore eccessivo, quali irraggiamento solare, fuoco o similari. Il 

prodotto non è un giocattolo ; non deve essere lasciato alla porta-
ta di bambini o animali domestici.

INSERIMENTO DELLE BATTERIE

ATTIVAZIONE DEL TELECOMANDO

IDŐ BEÁLLÍTÁSA

Őrizze meg a használati utasítást!

Ne hagyja a lemerült elemeket a távirányítóban, mert a belőlük
szivárgó folyadék tönkreteheti azt!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

ELEMEK BEHELYEZÉSE

A TÁVIRÁNYÍTÓ BEÁLLÍTÁSA

IH

Az AC100 távirányító támogatja othoni légkondicionáló berendezé-
se minden alap funkcióját.
A távirányító kijelzője háttérvilágítással rendelkezik, így sötétben is
használhatja.

FIGYELEM! Amennyiben az elem teljesen lemerül, vagy eltávolítják,
akkor a az idő- és kódbeállítás elvész.
Ennek elkerülése érdekében gyorsan (15 mp-en belül) végezze el
az elemcserét!

Ne tegye ki a távirányítót és az elemeket magas hőmérsékleti 
hatásnak, sugárzó hőnek, direkt napsugárzásnak, ne dobja 
tűzbe! A távirányító nem játék! Tartsa távol gyermekektől,
háziállatoktól!

A távirányító 2 db új 1,5V-os AAA/LR03 elemel üzemel,  emelyek
nem tartozékok. Helyezze be őket a lenti ábrán található módon.
Ne használjon tölthető elemeket!

ELEMEK CSERÉJE: az elemek cseréje szükséges, ha a távirányító
LCD kijelzőjén található feliratok, szimbólumok halványodni 
kezdenek, vagy a hatótávolsága érezhetően csökken.

FONTOS! A távirányító beállításainak megtartása érdekében
(idő és kód) az elemek cseréjét végezze el 15 mp-en belül, 
kerülve bármelyik gomb megnyomását.

A távirányító beépített órát is tartalmaz, melynek a beállítása a 
következő:

A) Tartsa nyomva a SET gombot, majd ezzel egy időben nyomja
meg a MODE gombot. Az óra kijelző elkezd villogni.

B) A hőmérséklet szabájzó gomb segítségével állítsa be az AM/PM
óra értéket. (A léptetés gyorsabb, ha lenyomva tartja a gombot)

A hőmérséklet szabájzó gomb segítségével állítsa be a percet

A SET gomb megnyomásával véglegesítheti a beállítást

A távirányító használatbavétele előtt a megfelelő kód beállítása
szükséges.

Használja az alább felsorolt beállítási módok valamelyikét:

Amennyiben megtalálta a magfelelő kódot (a kijelző jobb alsó 
sarkában jelenik meg), írja azt fel az elemfedél belső oldalára,
így azt nem szükséges újra kikeresni, ha a beállítások az elemcsere
során elvesznének.

1. GYÁRTÓ SZERINTI KÓD KERESÉS



C) Irányítsa a MELICONI távirányítót a légkondicionáló felé, nyomja le
és tartsa nyomva ez előzőleg beazonosított gombot. (Pl.: HISENSE
esetén MODE gomb.)
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FIGYELEM!

A) Keresse ki a légkondicionálója gyártóját a fenti táblázatból. 
jegyezze meg a hozzá tartozó gombot. Amennyiben a gyártót nem
találja a táblázatban, úgy kövesse az AUTOMATIKUS GLOBÁLIS KERESÉS
menüpont utasításait.

• 2 Direkt kód bevitel

• 3 AUTOMATA KERESÉS A TELJES 
               ADATBÁZISBAN

• 4 MANUÁLIS KERESÉS A TELJES 
               ADATBÁZISBAN

A) Keresse ki a légkondicionálója gyártóját a fenti táblázatból. 
jegyezze meg a hozzá tartozó gombot. Amennyiben a gyártót nem
találja a táblázatban, úgy kövesse a DIREKT KÓD BEVITEL menüpont
utasításait.

B) Álljon a légkondicionálóval szembe és ellenőrizze, hogy kikapcsolt
(stabd by) állapotban legyen.

D) Irányítsa a MELICONI távirányítót a légkondicionáló felé, nyomja le
és tartsa nyomva a SET majd ezzel egy időben nyomja meg az ON/OFF
[    ] gombot, majd engedje fel őket. A kód helyének négy szájegye 
villogni kezd.

D) Figyeljen rá, hogy amannyiben a légkondicionáló reagál és bekap-
csol, gyorsan engedje fel a gombot és fejezze be a keresést.

E) Ellenőrizze, hogy a többi funkció is megfelelően működik. Ha nem,
akkor kezdje előről a keresést a B ponttól.

F) A megfelelő kódot írja fel az elemtartó fedél belsejébe, hogy 
szükség esetén azt ismét felhasználhassa. 

Amennyiben a légkondicionáló bekepcsol, de nem elég gyorsan
engedi fel a keresés közben nyomva tartott gombot, úgy  elő-
fordulhat, hogy a távirányító átugrik a következő kódra, így 
lehetséges, hogy nem fogja vezérelni a készülékét.
A kódok közti visszalépéshez tartsa nyomva a SET gombot és 
nyomja meg egyidőben a az ON/OFF  gombot. Nyomja meg a 
TEMP ▼ gombot, majd a nyomja meg a SET gombot.
Ellenőrizze, hogy a távirányító megfelelően működik e.

B) FIGYELEM! A kódtáblázatban a kódok tól-ig  intervallumban szerepelnek.
Próbálja ki az öszzes köztes kódot is. Pl.: [1296-1299]  esetén minden kódot
a feltüntetett intervallumon belül.

C) Álljon a légkondicionálóval szembe és ellenőrizze, hogy kikapcsolt
(stabd by) állapotban legyen.

E) A TEMP ▲ és ▼gombok segítségével léptesse a kódokat egészen
addig amíg meg nem találja a táblázatból kikeresett első kódot, ami az
adott gyártóhoz in e-mailtartozik. (a keresés meggyorsításához tartsa
nyomva a TEMP gombot)

F) Nyomja meg a SET gombot

G) Irányítsa a MELICONI távirányítót a légkondicionáló felé, és 
ellenőrizze, hogy az éppen aktuális kód vezérli e a légkondicci-
onálót.

H) Ha a kód nem megfelelő úgy lépjen vissza a C ponthoz és
próbálja meg a következő kód használatát.

F) Amennyiben megtalálta a megfelelő kódot, írja fel az elemtartó 
fedél belsejébe, hogy szükség esetén azt ismét felhasználhassa. 

Amennyiben egyik, az adott gyártóhoz tartozó kód sem megfelelő,
úgy kövesse az AUTOMATA KERESÉS A TELJES ADATBÁZISBAN pont
utasításait.

B) Irányítsa a MELICONI távirányítót a légkondicionáló felé, nyomja le
és tartsa nyomva a SET gombot kb. 8 mp-ig. A kód 4 számjegye 
villogni kezd. Továbbra is tartsa nyomva a SET gombot. Amint a 
légkondicionáló bekapcsol, AZONNAL engedje fel a SET gombot.

A) Álljon a légkondicionálóval szembe és ellenőrizze, hogy kikapcsolt
(stabd by) állapotban legyen.

C) Ellenőrizze, hogy a többi funkció is megfelelően működik. Ha nem
úgy kövesse a MANUÁLIS KERESÉS A TELJES ADATBÁZISBAN pont 
utasításait.

B) Irányítsa a MELICONI távirányítót a légkondicionáló felé, nyomja le
és tartsa nyomva a SET majd ezzel egy időben nyomja meg az ON/OFF
[    ] gombot, majd engedje fel őket. A kód helyének négy szájegye 
villogni kezd.

A) Álljon a légkondicionálóval szembe és ellenőrizze, hogy kikapcsolt
(stabd by) állapotban legyen.

C) A TEMP ▲ és ▼gombok segítségével végig tudja léptetni  a kódokat
 a legutolsó (4999) kódig. 

D) A TEMP ▲ gomb segítségével lassan léptesse a kódokat egészen 
addig, amíg alégkondicionáló bekapcsol. Ezután nyomja meg a SET
gombot a keresés befejezéséhez.

E) Ellenőrizze, hogy a többi funkció is megfelelően működik. Ha nem,
akkor kezdje előről a keresést a B ponttól.

F) A megfelelő kódot írja fel az elemtartó fedél belsejébe, hogy 
szükség esetén azt ismét felhasználhassa. 
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Egy időben csak az egyik időzítő funkció használható.

Győződjön meg arról, hogy a légkondicionáló be van e kapcsolva.
Állítsa be a kívánt paramétereket (hőmérséklet, ventillátor stb.)

A beállítás törléséhez nyomja meg a  z ON/OFF  gombot. 

le a [  ]  gombot. 

on the display .

To deactivate the protection repeat the procedure.

A távirányító zseblámpa funkcióval van ellátva, amit a
gomb megnyomásával aktiválhat. 

IDŐZÍTŐ FUNKCIÓ

FIGYELEM!  
A TIMER ON és TIMER OFF funkciók csak akkor elérhatőek,
          ha a készüléke támogatja őket.

         A KÓD VÉDELME

ZSEBLÁMPA

Amennyiben a képen látható ábra megtalálható az Ön által vásárolt készüléken, vagy annak csomagolásán,
úgy a termék nem minosítheto háztartási hulladéknak, ezért kérjük juttassa el a legközelebbi
elektronikai hulladék átvételére alkalmas helyre. A készülék helyes hulladékkezelése segíti környezetünk
megóvásában és tisztántartásában. Az üjrahasznosítással kapcsolatos további információért kérje az i
lletékes környezetvédelmi hatóságok, a helyi hulladékkezelo intézmény, illetve az üzlet segítségét,
ahol a terméket vásárolta.

FIGYELEM !  

       HIBAELHÁRÍTÁS

2 év GARANCIA

    SEGÍTSÉG

MELICONI S.p.A. - Via Minghetti, 10
40057 Cadriano di Granarolo Emilia - BOLOGNA - ITALY

www.meliconi.com  -  e-mail: info@meliconi.com

Segítségért forduljon hozzánk az info@efeltrade.hu emailcímen.

Garancia érvényesítéséhez tartsa meg a vásárláskor kapott 
számlát vagy nyugtát.

A garancia érvényét veszti nem megfelelő használat, vagy a készü-
lék illetéktelen módosítása, felnyitása, javítása esetén.

- IDŐZÍTETT BEKAPCSOLÁS
Nyomja meg a TIME ON  gombot, a légkondicionáló kikapcsol és
1 órás időzített bekapcsolás lép életbe. 
Hosszabb időzítéshez ismételten nyomja meg a TIME ON gombot,
egészen addig, amíg el nem éri a késleltetés kívánt értékét.

- IDŐZÍTETT KIKAPCSOLÁS
Nyomja meg a TIME OFF  gombot, 1 órás időzített kikapcsolás lép 
életbe. 
Hosszabb időzítéshez ismételten nyomja meg a TIME OFF gombot,
egészen addig, amíg el nem éri a késleltetés kívánt értékét.

A beállítás törléséhez nyomja meg a  z ON/OFF  gombot. 

Ez a funkció megakadályozza a már beprogramozott kód véletlen
törlését, cseréjét.

Tartsa nyomva a SET gombot, majd ezzel egyidőben nyomja

FIGYELEM! Ellenorizze, hogy a tölteheto akkumlátorokat polatritásuknak megfeleloen helyezte e be!
Ne szedje szét és ne dobja tuzbe oket! Ne használjon új és használt más típusú vagy gyártmányú
elemeket egy idoben! Ne dobja el oket! Nem megfelelo használatuk károsthatja a környezetet és
egészségre ártalmas lehet. Gondoskodjon az elhasználódott elemek, akkumlátorok megfelelo szelektív
elhelyezésérol az EC 2006/66 szabályozásnak megfeleloen, vagy tájékozódjon az országának
megfelelo elhelyezési lehetoségekrol!

- AZ ÚJ TÁVIRÁNYÍTÓ NEM MŰKÖDIK
Ellenőrizze le, hogy mindent a használati utasításban leírteknek 
megfelelően végzett e el. Ha szükséges ismételje meg a lépéseket.

- A TÁVIRÁNYÍTÓ NEM MŰKÖDIK
Távolítsa el az elemeket, nyomjon meg néhány gombot a távirányí-
tón, majd helyezzen be új elemeket.
Állítsa be az a már korábban is használt kódot. Lásd a TÁVIRÁNYÍTÓ
BEÁLLÍTÁSA menüpontot.

A hibás működések jelentős része vezethető vissza a nem meg-
felelő töltöttségű elemekre.
Javasoljuk az elemek állapotának ellenőrzését és szükség szerinti 
cseréjét. Lásd ELEMEK BEHELYEZÉSE pontot. 

- BIZONYOS FUNKCIÓK NEM MŰKÖDNEK
Amennyiben nem találja a keresett funkciót, úgy olvassa el a
GOMBOK ÉS FUNKCIÓK LEÍRÁSA részt. 

Amennyiben a FŐ FUNKCIÓK egy része nem működik, úgy 
lehetséges, hogy nem a megfelelő kódot használja.
Ebben az esetben keresse meg a megfelelő kódot a korábbi 
részekben leírtaknak megfelelően.
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GOMBOK ÉS FUNKCIÓK LEÍRÁSA

Lehetséges, hogy a Meliconi távirányító nem támogat minden gyári funkciót.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Segédfűtés 

Légbefúvás iránya 
KÉZI/ AUTOMATA  

Jel kibocsájtás 

HŐMÉRSÉKLET

kód védelem

Kód / IDŐZÍTŐ KI  

Hőmérséklet 

Idő / IDŐZÍTŐ BE  

sebesség 

használati mód

ventillátor

ki / be kapcsoló

ventillátor sebesség 
választó

automata befúvás
irány

gyors fűtés
IDŐZÍTŐ KI
beállítás
kiegészítő fűtés
(amnnyiben van)

HŐMÉRSÉKLET

Celsius / Fahrenheit

Celsius / Fahrenheit

„Beállít” gomb

IDŐZÍTŐ BE
beállítás

gyors hűtés

kézi befúvás
irány

használati mód
válsztó

zseblámpa

hőmérséklet állítás
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