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Funkciók

A Cascade ablakklímák hatékonyan szabályozzák a szoba hőmérsék-
letét és csökkentik a páratartalmat. Használhatósága széles skálán
mozog a szobától, az irodán, szállodákon át a laboratóriumokig, stb.

szoba
hőm.

tavasz
nyár

ősz

légáram
irány

tél

Hűtés nyáron

Meleg nyári napokon hatékony hűtést biztosít
a lakás belső tereiben.

A hőmérséklet változtatása nélkül csökkenthető.
a szoba levegőjének páratartalma a számunkra
komfortos mértékűre.

Párátlanítás esős, párás napokon

Szellőztetés
A viharablak kinyitásával friss levegő vezethető
be a szobába

szárítás

friss levegő

 

Fűtés télen

Hideg téli napokon a berendezéssel fűthető
a szoba levegője.

(csak a hűtő-fűtő típusok)

MEMÓRIA FUNKCIÓENERGIA
TAKARÉKOS 

INDÍTÁS

CSENDES
(OPCIONÁLIS)

ABLAKKLÍMA

Típus

kW 2,6 3,5

kW 2,4 3,0

R410A

Műszaki adatok
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Üzemelési feltételek
Kérjük, a berendezést csak a lentebb leírt feltételek mellett üzemeltesse!

Teljesítmény-igény

HŰTÉS üzemmód SZÁRÍTÁS üzemmód

A berendezést csak 18 - 43 C közötti környezeti
hőmérséklet esetén szabad üzemeltetni. Ettől 
eltérő viszonyok között esetleg meghibásodhat.

A berendezést csak 18 - 43 C közötti környezeti

hőmérséklet esetén szabad üzemeltetni. Ettől 
eltérő viszonyok között esetleg meghibásodhat.

A szoba levegőjének páratartalma 90 %
alatt kell, hogy legyen. Eltérő esetben a berende-
zésen párakicsapódás keletkezhet, ami balesetet
ill. a készülék tönkremenetelét okozhatja.

vízvezeték

Üzemi feszültség: 230V 10%
Túl magas feszültség esetén a berendezés meghibásodhat.
Túl alacsony feszültség esetén a kompresszor tönkremehet.

A földelést be kell kötni!
Az elektromos bekötésnek meg kell felelnie a szabványoknak
és rendeleteknek.

Az áramkört kismegszakítón keresztül kell bekötni és 
szivárgó áram védelemmel kell ellátni.

Föld vezeték    a föld vezetéket szabványosan kell bekötni

5



A szabad távolság szükséges mérete:
Hátra több, mint 300mm, 
Lefelé min.1500mm,
balra 500mm, jobbra 500mm, 
előre1500mm.   

Telepítés

Figyelem!
Az ablakklíma berendezések esetében kimondottan fontos a szakszerű
telepítés és ennek hiányában könnyen meghibásodhatnak.
Ne telepítse sajátmaga! Hívjon képzett szerelőt a telepítéshez.
Az ennek elmulasztásából keletkező hibákért, károkért
nem vállalunk felelősséget.

Elhelyezés:
A keletkező kondenzvizet megfelelően el kell vezetni
 Ne szerelje TV, rádió, stb. közelébe, mert interferencia
keletkezhet
Agresszív levegőjű (sós, kénes, stb.) környezetben kérje ki
a forgalmazó véleményét a beüzemelés előtt!

Robbanásveszélyes környezetben tilos használni!

Hőforrástó, közvetlen napfénytől védeni kell
Gyerekek ne férhessenek hozzá!

Olyan környezetben, ahol erős elektromágneses
zavarok vannak, az infra távirányító nem
működik megfelelően (kérje ki szakember
véleményét a telepítés előtt)

Hogyan telepítsük:
Válasszon egy olyan helyet, ahol a légáram akadálytalan és
az elektromos csatlakozás is lehetséges
Készítsen a készüléknél valamivel nagyobb telepítő nyílást
Az elhelyezéshez használja az alábbi ábrán adott adatokat

Ne telepítse mosodába, zuhanyzóba, fürdőbe
uszodába, stb.
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napellenző

fal

fa keret

gumi lap

támaszték

vízszint

vízszint

Kondenzvíz:

A nagyobb hatékonyság érdekében a berendezést célszerű úgy használni, hogy a keletkező kondenzvíz felcsapódhasson a 
kondenzátorra.
Ha az ezzel járó zaj zavarja Önt, akkor a kondenzvíz az erre szolgáló nyíláson és csövön keresztül 
elvezethető (ettől némileg csökken a hatékonyság)
1. Húzza ki a berendezést a házából
2. Távolítsa el a gumidugót a tálcából
3. Rögzítse 2 db csavarral a műanyag csepptálcát
4. Csatlakoztassa az elvezető csövet
5. Csúsztassa vissza a berendezést a házába

Telepítés:

1) Vegye le a védőfóliát az előlapról
2) Helyezze a készüléket a telepítő nyílásba

A készüléknek kb. 6 - 10 mm-t lejtenie
kell hátrafelé

Az alátámasztásnak kellően erősnek és 
stabilnak kell lennie a berendezés tartásához

3) Tömítse körbe a készülékházat (pl. purhab)

Segédlet:

Konzol
Ha a befogadó nyílás nem elég teherbíró,
használjon acél konzolt a berendezés megtá-
masztására a külső oldalon
A konzolt a ház oldalfalára kell rögzíteni

Napellenző
A készüléket védeni kell esőtől és a közvetlen nap-
fénytől. 
A napellenzőt úgy kell kialakítani, hogy ne
akadályozza a levegő szabad áramlását
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Figyelem

Áthelyezés
Mielőtt a berendezést áthelyezné, kérje ki szakember véleményét

Az áthelyezést arra kiképzett szakemberrel kell elvégeztetni

Zaj

Elektromos bekötés

Olyan helyre telepítse, ami elég nagy ahhoz, hogy elnyelje az esetleges zajokat
és rezgéseket
Ne helyezzen semmit a kültéri oldal mögé, mert az visszaverheti a szobába
a zajokat.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a meleg levegő és a zaj nem zavarja a szomszédokat
Ha üzemelés közben furcsa zajt hall, azonnal hívjon szerelőt
Biztonságosan támassza alá a berendezést

Csak biztonságosan földelt hálózatba szabad bekötni!
Csak önállóan bekötve használhat és tilos dugvillával működtetni.

Ha a tápkábel megsérülne, akkor azt haladéktalanul cseréltesse ki szakemberrel

Legyen kialakítva 30 mA alatti szivárgó áram védelem (fí relé)

Megjegyzés:
A csepptálcát és a kondenzvíz csövet a telepítéskor kell beszerelni

A betáp vezeték ne legyen túl feszes

Az összes elektromos kötésnek meg kell felelnie a szabványoknak és rendeleteknek

A betáp vezetéket kismegszakítón keresztül kell a hálózatra kötni
A kismegszakító légrése legalább 3 mm legyen

A bekötést a szabványok és rendeletek szerint, az elektromos kapcsolási rajz alapján
kell elvégezni
A bekötésnek szabványosnak kell lennie

GJH18AC-K3RNB9A, GJC18AC-K3RNB9A készülékeket csak 0,225 ohm-nál kisebb ellenállású
hálózatba szabad bekötni. 
GJH18AC-K3RNB9B, GJC18AC-K3RNB9B készüléket csak 0,243 ohm-nál kisebb ellenállású
hálózatba szabad bekötni
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FELÉPÍTÉS

Függőleges irányító zsalu

(A légáram fel/le irányítására)o

Ezzel a zsaluzattal állítható a levegő befúvás
lefelé, felfelé, vagy előre való irányítása 

A légáram iránya

légszűrő
(az előlap mögött)

előlap

kezelő panel
tápkábel

mellső rács

szívó zsalu

ház

mellső rács

szívó zsalu

ház

légszűrő
(az előlap mögött)

előlap
kezelő panel  

tápkábel
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ON/OFF (BE/KI) gomb
ON/OFF

távirányító

jeladó

AUTO
COOL (hűtés)
DRY (szárítás)

FAN (ventilátor)

közepes

Megnyomásával Auto, Hűtés, Szárítás,
és Fűtés mód választható. 

MODE (üzemmód) gomb
MODE

Bekapcsoláskor az Auto az alapértelmezett. 
Auto módban a hőmérséklet nem látható.
Fűtés módban az alapértelmezés 28 C.

Bekapcsolt és kikapcsolt állás választható.
A kikapcsolt az alapértelmezett állás.

SLEEP (alvás) gomb
SLEEP

Ha kikapcsoljuk a készüléket, az alvás
funkció törlődik.
Bekapcsolt állását a kijelzőn ikon jelzi.
Az időzítés állítható.
Ventilátor és AUTO módban nem
kapcsolható.

 A gomb megnyomásával Auto, Alacsony,
Közepes és Magas fokozat választható.

FAN (ventilátor) gomb
FAN

Az alapértelmezett az Auto
“Blow” módban csak alacsony fokozat
kapcsolható

alacsony

magas

 A gomb megnyomásával állítható az óra. 
A kijelzőn     ikon villog.5 mp.-en belü 

CLOCK (óra) gomb
CLOCK

el kell kezdeni a beállítást a +, vagy -
gombokkal (folyamatosan nyomva gyors)
A beállítás végén nyomja meg újra a Clock
gombot, vagy a Confirm gombot.
Ezután az ikon folyamatosan látható.
Az elemek behelyezésekor 12:00 az érték
és az ikon folyamatosan világít.

A gomb megnyomására bekepcsol,
ismételt megnyomására kikapcsol 
a berendezés. A kikapcsolás
törli az Alvás üzemmódot.

(csak hűtő - fűtő típusoknál)
HEAT (fűtés)

A többi módban 25 C az induló érték.

�

�

Az infra távirányító használata
A távirányító felépítése

Megjegyzés:
Ne legyen akadály a távirányító és a berendezés között a jel útjában!
Ne eltse le és ne ütögesse a távirányítót; Vigyázzon, hogy ne kerüljön folyadék
a távirányítóba és ne érje azt közvetlen napfény, vagy erős fény
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A távirányító felépítése

Megjegyzés:
Ez a távirányító univerzális és számtalan berendezéshez használható,

így előfordulhat, hogy az Ön készülékénél valamely gombok nem 
aktívak.

távirányító

 Hűtés és szárítás üzemmódban a gomb
megnyomására a berendezés energia-

ENERGY SAVER gomb

LIGHT (világítás)
világítás

+ gomb+

- gomb
-

takarékos üzemre kapcsol.
Ismételt megnyomására visszaáll
normál üzemmódra.

takarékos
üzem
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SWING (legyezés) gomb

A gomb megnyomásával kapcsol-
ható be és ki a befúvó zsaluk
oldalirányú legyező mozgása.

A távirányító felépítése

Megjegyzés:
Ez a távirányító univerzális és számtalan berendezéshez használható,

így előfordulhat, hogy az Ön készülékénél valamely gombok nem 
aktívak.

TIMER OFF  gomb
időzítés ki

távirányító

időzítés be
TIMER ON gomb
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Használat - általános funkciók

és időzített kikapcsolás.

Ebben az üzemmódban a beállított hőmérséklet nem látható a kijelzőn. Azt a készülék 

a szoba hőmérséklete alapján automatikusan választja meg.

Billentyűzár
A + és - gombok együttes lenyomásával lezárható a távirányító billentyűzete.
Ilyenkor   

AUTO üzemmód

Használat - Opcionális funkciók

1. Az elemek behelyezése után az ON/OFF gomb megnyomására a készülék
beindul. Kikapcsoláskor a zsalu automatikusan bezáródik.

2. A kívánt üzemmód a MODE gombbal választható, de a COOL, vagy HEAT gombbal
közvetlen is indítható a vonatkozó üzemmód.

3. A + és - gombokkal beállítható a kívánthőmérséklet. Auto módban a hőfok
nem állítható.

4. A FAN gomb megnyomásával állítható be a kívánt ventilátor fordulatszám

5. A           gomb megnyomásával kapcsolható be- és ki a zsaluk mozgatása

1. A SLEEP gombbal kapcsolható az elalvás üzemmód

2. A TIMER ON és TIMER OFF gombokkal állízható be az időzített bekapcsolás  

3. A LIGHT gombbal kapcsolható be- és ki a kijelző világítás

(nem minden készüléknél aktív)

4. Az ENERGY SAVER gombbal kapcsolható be és ki az energiatakarékos

üzemmód

látható a kijelzőn és valamely gomb megnyomására 
az ikon háromszor villog.
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Ha a távirányító elveszne, vagy meghibásodna, az ajtó kinyitása után a kezelőgombokkal is üzemeltethető a készülék.
Megjegyzés:

-"OPEN" állásban az ajtó nyitva
és a használt levegő távozhat
a szabadba

-"CLOSE" állásban az ajtó zárva
és a készülék a szoba levegőjét
cirkuláltatja

SZELLŐZTETŐ KAR

Szellőztető kar

Ha a tolóka: Ha a tolóka:

Kezelő panel

1 POWER (bekapcsoló) gomb
A gomb megnyomásával indítható és kikapcsolható
a készülék

2

FAN SPEED (ventilátor fokozat) gomb
A ventilátor fordulatszámát állítja.

3

A         gombok megnyomásával 1 órás lépésekben 
állítható az időzítés 0 - 24 óra tartamon belül.

4 TEMP/TIMER (hőfok/idő) gomb
A     gombbal növelhető a beállított hőmérséklet.
A     gombbal cskkenthető a beállított hőmérséklet

Beállítható tartomány:                         16~30

MODE gomb
Választható üzemmódok:      AUTO, HEAT, COOL, FAN,
DRY (hűtő - fűtő típusok) és AUTO,COOL,FAN, DRY
 (csak hűtős típusok).

5 Jelvevő

6SWING (legyezés) gomb
Megnyomásával kapcsolható be- és ki a legyezés

7 FILTER (szűrő) gomb
Ez a funkció figyelmeztet a szűrő tisztítására (lásd
karbantartás), hogy a berendezés hatékonyan üzemel-
hessen. A LED (világítás) 250 üzemóra után jelez.

gombot és a LED kialszik. Ha a “Check Filter” gombot
A szűrő tisztítása után nyomja meg a “Check Filter” 
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a funkció kikapcsol.
3 mp-ig lenyomva tartja, törlődik a számláló és

.
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Tanácsok a helyes használathoz

Gazdaságos és kényelmes üzemeltetés

Ne hűtse túl a szobát
A túl hideg hőmérséklet. 
ártalmas az egészségre és fölös-
leges költséget is okoz.

Használjon függönyt, árnyékolót.
Ne engedje, hogy a közvetlen
napsugárzás bejusson a szobába
ha a készülék üzemel

Legyen egyenletes a hőmérséklet.
eloszlás a szobában
A zsalukkal beállítható, hogy 
a hűtött levegő egyenletesen 
terüljön el a szobában

Az ajtókat, ablakokat tartsa zárva
Csak így biztosítható, hogy a szoba.
levegője megfelelően le legyen
hűtve.
.

Tisztítsa rendszeresen a szűrőket..
Az eltömődött szűrő csökkenti
a berendezés hatékonyságát

Időnként szellőztessen. .
Mivel az ajtók és ablakok zárva
vannak, néha ki kell szellőztetni,
hogy az elhasznált levegő helyére
friss levegő kerülhessen.
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Figyelem

A készüléket tilos más célra
használni (pl. élelmiszer
hűtése)
A készülék csak szobai
klimatizálásra használ-
ható!

Tilos a légáram útját akadá-
lyozni.
Ez a készülék tönkremene-
telét okozhatja
Ne dugjon semmit a zsaluk
közé, mert áramütés érheti
és a készülék is károsodhat.

Az újbóli bekapcsolás előtt mindig várjon legalább 3 percet!

.

mindig várjon
legalább  3 percet

A tápkábelt tilos rángatni.
A sérült vezeték balesetet
és tüzet okozhat

a műanyag alkatrészek tönkre-
mehetnek.

Ne fúvassa közvetlenül magára
a hideg levegőt
Ez betegséget okozhat

Válasszon megfelelő hőmérsék-
letet.
Mindig vegye figyelembe a körül-
ményeket.
A szobában lévő gyerekekre
káros lehet a túl hideg levegő

Ne legyen fűtőtest a berendezés
közelében. Az erős melegtől

Biztonsági előírások
1) A kismegszakító könnyen hozzáférhatő helyen legyen
2) Ne használja a berendezést mosókonyhában, zuhanyzóban, stb.
3) Ha a tápkábel megsérül, azonnal cseréltesse ki szakemberrel
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Ápolás és karbantartás
Tisztítás, karbantartás előtt mindig áramtalanítsa a berendezést!

Tisztítás

1. Mindig áramtalanítson tisztítás előtt!

3. Soha ne használjon oldószert, vagy kémiai
vegyszert a tisztításhoz

4. Ne spricceljen vizet a készülékra!

* A földelés mindig legyen jó!

porszívó

Dry the cloth by
hands  be fo re
cleaning.

A berendezésben
elektronikus
egység van,
amit  a  víz
tönkre tehet.

Accident could
happen.

ne legyen
szakadt

csökkenhet a 
hatékonyság

* Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e akadály
a légáram útjában

Alaposan szárítsa meg a szűrőt a visszahelyezés előtt
Ha szükséges, akkor szakemberrel tisztíttassa
meg a készüléket.

2. A szennyezett oldal felől tisztítsa meg porszívóval.

3. Ha szükséges, akkor óvatosan folyó vízben is átmosható
a szűrő

4. Ha nagyon koszos a szűrő, akkor a mosáshoz enyhe
háztartási mosószer is használható

2. A tisztításhoz puha
törlőkendőt használjon
Ha burkolat nagyon 
piszkos, akkor 40 C alatti
hőfokú vízbe mártva, majd

Légszűrő
A légszűrő az előlap mögött található és legalább kéthetente
célszerű kitisztítani.
Tisztítás:
1. Enyhén benyomva a fület húzza kia szűrőt a keretből

kicsavarva használja a
törlőkendőt
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Hibaelhárítási javaslatok

Hiba tünet Elhárítás

A berendezés egyáltalán
nem működik

* Áramszünet?
* Kismegszakító be van kapcsolva?
* Nincs kiégve a biztosítés?
* Nem túl magas, vagy alacsony a feszültség?

* A légáram útja szabad?
* Nem hűt6fűt valami más készülék a szobában?
* Tiszta a szűrő?
* Alacsony fokozatban van a ventilátor?

* Lehet, hogy túl meleg/hideg van a szobában?

* Hűtés üzemben előfordulhat, hogy köd jön a beren-
dezésből, ha nagyon párás a szoba levegője

* vízcsorgás szerű zaj:
Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy 
hallahtó a hűtőközeg áramlása a csövekben

* zuhanyszerű hang
Ez lehet a kicsapódott kondenzátum hangja
ahogy csöpög a berendezésben

* Olyankor fordul elő, ha nagyon meleg van és
gyorsan akarunk hűteni

* Ez természetes védelem
* 3 perc elteltével beindul a készülék

Gyenge a hűtő-/fűtőteljesítmény

Köd  á r aml ik
a berendezésből

Zajos az üzemelés

Víz csöpög a berendezésből.

Az újbóli bekapcsolás után 3 percig nem üzemel
a készülék

Mielőtt szerelőt hívna, célszerű ellenőrizni az alábbiakat:
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FONTOS TUDNIVALÓK: 

ELADÓ:

GYÁRTÓ:

ELADÁS DÁTUMA:ÜZEMBE HELYEZÉS DÁTUMA:



Jótállás
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A javítás helye:

A vásárlónak kinél s mikor kell bejelentenie jótálláson alapuló igényeit?



Jótállás

21



Figyelmeztetés  
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