
Használati és telepítési útmutató
Use and installation manual
Filocomando WI-FI 

Modell neve: FILTOUCH WI-FI
Köszönjük, hogy termékünket választotta. 
A megfelelő működés érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el és 
őrizze meg ezt a kézikönyvet. 
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Ez a jelölés azt jelzi, hogy ez a termék az EU egész területén nem helyezhető el 
más háztartási hulladékokkal együtt. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból eredő 
esetleges környezeti vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében 
az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében 
felelősségteljesen hasznosítja újra. Használt készülékének visszavételéhez 
használja a visszavételi és gyűjtési rendszereket, vagy forduljon ahhoz a 
kiskereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta. Ők átvehetik a terméket a 
környezetkímélő újrahasznosítás céljából. 
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Kérjük, hogy a termék telepítése és használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. 

● A vezetékes vezérlőt ne szerelje vagy távolítsa el egyedül. Szükség esetén forduljon
szerelőhöz vagy a szervízhez.

● Ne telepítse a vezetékes vezérlőt párás területre vagy közvetlen napfény alá.
● Ne ütögesse, dobálja, illetve ne szerelje/szedje gyakran szét a vezetékes vezérlőt.
● Ne működtesse a vezérlőt nedves, vagy vizes kézzel.
● Ez a vezetékes vezérlő különböző típusú légkondicionálókhoz alkalmazható, míg

néhány, a légcsatornázható légkondicionálókhoz nem elérhető speciális funkciót ez a
kézikönyv nem tartalmaz.

Telepítési hely és telepítési követelmények 
● Ne telepítse a vezetékes vezérlőt párás területre vagy közvetlen napfénynek kitéve.
● Ne telepítse a vezetékes vezérlőt magas hőmérsékletű tárgyak közelébe vagy olyan

helyre, ahol könnyen ráfröccsenhet a vezetékes vezérlőre.
● Ne telepítse a vezetékes vezérlőt közvetlenül az ablakkal szemben, hogy elkerülje a szomszéd

azonos típusú vezetékes vezérlőjének interferenciája által okozott helytelen működést.
● Kérjük, felszereléskor kapcsolja le a falba ágyazott vezetékek áramellátását.

Elektromos árammal tilos a működés.
● Az elektromágneses interferencia vagy egyéb okok okozta rendellenes működés

elkerülése érdekében a bekötés során vegye figyelembe a következő megállapításokat.
1. Győződjön meg róla, hogy a kommunikációs vonal a megfelelő portba van bekötve,

különben kommunikációs hibához vezethet..
2. A kommunikációs vonalat (vezetékes vezérlő) és a tápvezetéket legalább 20 cm-es

távolsággal kell elválasztani egymástól, különben kommunikációs hibához vezethet.
3. Ha a légkondicionálót olyan helyre telepítik, ahol könnyen elszenvedheti az

elektromágneses interferenciát, a vezetékes vezérlő kommunikációs vonalának
árnyékolt sodrott párosnak kell lennie.

A jelvezeték felszerelése 
1. Nyissa ki a beltéri egység elektromos dobozának fedelét.
2. A jelvezeték menjen keresztül. a gumigyűrűn
3. Helyezze be a jelkábel csatlakozóját a 4 tűs csatlakozóba, amely a beltéri egység áramköri

lapján található.4. Rögzítse szorosan a jelvezetéket drótkötegelővel.
Megjegyzés: 
A kommunikációs távolság a főpanel és a vezetékes vezérlő között elérheti a 20 
métert. (Az ajánlott hossz 8m) 

Telepítés és leszerelés

Felhasználói utasítások
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Telepítés és leszerelés

2 

A vezetékes vezérlő telepítése
A vezetékes vezérlő egyszerű telepítésének lépései az ábrán látható módon történik, kérjük, 
vegye figyelembe az alábbiakat: 
● Húzza ki a 4 eres sodrott páros vezetéket a rögzítőfuratból, és vezesse át ezt a vezetéket

a vezetékes vezérlő alján található hosszúkás lyukon.
● M4×25 csavarokkal rögzítse az alaplemezt a falon lévő szerelőnyílással együtt.
● Helyezze be az átmenő jelzővezetéket a vezetékes vezérlő nyílásába , valamint

zárja össze a vezetékes vezérlőpanelt és az alaplapot.
● Ezután használja az ST2,2×4,5 csavart a vezetékes vezérlőpanel és az alaplap

rögzítéséhez. A vezetékes vezérlő telepítésének lépései:

Clips 

1 
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Telepítés és leszerelés
A vezetékes vezérlő leszerelése
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Kijelző és telepítési utasítások
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FRESH-AIR  DRY G-CONTROL

Folyadékkristályos kijelző
1 2 3 4 

5 

NO. Ikon név Ikon leírás

2 TEMP. 
Környezeti hőm. / 
hőm. beállítása

3 Fan Speed 
Jelenlegi ventilátor 
sebesség beállítás

4 Timer Időzítő státusza

5 

Clean Tisztító funkció

Fresh-Air 
Friss levegő funkció

Dry Szárítás funkció

E-Heater
E-fűtés funkció

G-Control / 

Memory Memória funkció

Master 

Jelzi, hogy a beállított 
beltéri egység a fő 
rendszer 

Defrost Leolvasztás funkció

Shield Pajzs

NO. Ikon név Ikon leírás

1 

  Wifi Wi-fi be van kapcsolva

  Auto Működés auto módban

  Cooling Működés hűtés módban

  Dry Működés szárítás módban

  Fan Működés ventilátor módban

  Heating Működés fűtés módban

  Sleep Alvó mód

  Lamp Lámpa funkció státusz

  Eco Eco mód

  Health Egészséges funkció státusz

 Floor Heating 
Padló fűtés funkció

  Child Lock Gyerekzár funkció

Horizontal 
 Swing 

Horizontális legyezés 
funkció

 Vertical Swing 
Vertikális legyezés 
funkció

 Access Control Bedugva / Kihúzva állapota

 Out Kifelé Funkció állapota
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Kijelző és telepítési utasítások
Gombok

5 4 3 2 

6 7 8 1 

No. Gomb neve Gomb leírása

1 Switch Az egység be és kikapcsolása

2 Mode A működési mód kiválasztása : Auto, Hűtés, Szárítás, Ventilátor, 
Fűtés 

3 ▲ 
1.

Működési hőmérséklet beállítása, tartomány: 16-31°C 
(61°F-88°F)

2. Időzítő beállítása, időtartomány: 24 óra
8 ▼ 

4 Fan A ventilátor sebességének beállítása 

5 Function A Tisztítás, Eco, Alvó, Turbó, Csendes üzemmód beállítása.

6 Swing/OK 
1. Legyezés funkció be/ki kapcsolása.
2. Funkció be/ki kapcsolása

7 Timer Időzítő be/ki kapcsolása
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Működési utasítások
On/Off 

Nyomja meg a " " gombot a készülék be és kikapcsolásához.

Üzemmód beállítása
Bekapcsolt állapotban nyomja meg a  "      "

gombot, hogy váltson az alábbi üzemmódok között:

Megjegyzés: 
A beltéri egység vezetékes vezérlőjéről nem lehet olyan 
üzemmódot beállítani, amely ütközik egy beltéri egység 
vezetékes fő vezérlőjével. 

Hőmérseklet beállítás
Nyomja meg a "▲" vagy "▼" gombot a készülék bekapcsolt 
állapotában a beállított hőmérséklet növeléséhez vagy 
csökkentéséhez. Ha folyamatosan nyomja valamelyiket, a 
hőmérséklet gyorsan változik. A hőmérséklet beállítási 
tartománya 16°C~31°C (61°F-88°F). Megjegyzés: 
Auto üzemmódban a beállított hőmérséklet nem állítható. 

Ventilátor sebesség beállítás
A  " " gomb megnyomásával a beltéri egység ventilátorának fordulatszáma az alábbi 

Megjegyés:
● A telepítés befejezése után a vezetékes vezérlő
automatikusan felismeri az egység típusát. A különböző 
típusok különböző módon jeleníthetik meg a ventilátor 
sebességét, a fenti 2 típusra osztható.

● Szárítás üzemmódban a ventilátor sebessége
alapértelmezés szerint alacsony, és nem állítható.

● Az automatikus üzemmód beállításakor a beltéri ventilátor fordulatszáma a beltéri környezeti
hőmérsékletnek megfelelően változik, a ventilátor fordulatszámcsík nem jelenik meg.

Auto Cooling Dry Fan Heating 

6(7  

6(7  

6(7  

sorrendben változik: 
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Működési utasítások

No di 
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Legyezés beállítás
Kikapcsolt állapotban nyomja meg a    " " és "▲" gombot
5 mp-ig az általános és a rögzített legyezés közötti váltáshoz.
● Általános legyezés

Nyomja meg " " gombot bekapcsolt állapotban az automata
legyezés funkció be- és kikapcsolásához.

● Rögzített legyezés
Bekapcsolt állapotban legyező üzemmód az alábbi sorrendben 
változik minden alkalommal, amikor megnyomja a "    " gombot:

splay 

Óra beállítás
Akár be van kapcsolva a rendszer, akár ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva 5 
másodpercig a "    " gombot a rendszeróra menü eléréséhez. A "         " ikon megjelenik, és a 
"    " ikon villogni fog, miközben az időzítő területén megjelenik az aktuális rendszeróra. 
Nyomja meg a "▲" vagy "▼" gombot az idő beállításához (nyomja meg a "▲" vagy "▼" 
gombot az 1 perccel való növeléshez vagy csökkentéshez, vagy nyomja meg és tartsa 
lenyomva a "▲" vagy "▼" gombot 5 másodpercig a 10 perccel való növeléshez vagy 
csökkentéshez). Az óra beállításának befejezése után nyomja meg a "     " vagy "     " 
gombot a beállítások mentéséhez és a kilépéshez. 
Megjegyzés: 
Ha a vezetékes vezérlő időzítő üzemmódja "Visszaszámláló időzítő" értékre van állítva, az óra nem 
jelenik meg. 
Az időzítő beállításának részleteiért lásd az "Időzítő beállítása" című részt. 

Tartsa lenyomva 5 mp-ig a "      " 
gombot az óra beállításához. 

Nyomja meg a "▲" vagy 
"▼" gombot az idő 
beállításához. 

Nyomja meg a "      "vagy    
"     " gombot a beállítások 
megerősítéséhez és 
mentéséhez. 

6(7  
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Működési utasítások

6(7  

Időzítő beállítása
A vezetékes vezérlőhöz két üzemmód áll rendelkezésre, a "Visszaszámláló időzítő" és az 
"Ütemezett időzítő", amelyek az alábbiak szerint állíthatók be: 
Akár be-, vagy kikapcsolt állapotban van a rendszer, nyomja meg és tartsa lenyomva a "     " 
gombot 5 másodpercig, a vezetékes vezérlő hőmérséklet-kijelzője a kereshető 
paraméterkódot "F00" jeleníti meg. Ezután nyomja meg a "    " gombot további 5 másodpercig, 
és a paraméterbeállító felületre kerül, és a hőmérséklet-kijelző területén villogó "A01" jelenik 
meg. Nyomja meg a "▲" vagy "▼" gombot az "A15"-re való váltáshoz, majd nyomja meg a 
"     " gombot a beállítási felületre való belépéshez. Ebben az esetben az "A15" már nem 
villog, miközben a paraméterérték villog. A paraméter megváltoztatásához megnyomhatja a 
"▲" vagy "▼" gombot: A "00" a "Visszaszámláló időzítőt", a "01" pedig az "Ütemezett időzítőt" 
jelzi. Végül nyomja meg a "    " gombot a beállítás befejezéséhez.

$'' 5 

&+(&.  
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Tartsa lenyomva a "        " 
gombot 5 másodpercig a 
paraméterkereső 
üzemmódba való belépéshez.

Tartsa lenyomva a "        " 
gombot további 5 másodpercig a 
paraméterbeállítási módba való 
belépéshez. 

Nyomja meg a "▲" vagy "▼" 
gombot az "A15" időzítő 
üzemmód beállításához. 

Nyomja meg a "     " gombot a 
beállítások mentéséhez és a 
kilépéshez. 

Nyomja meg a "▲" vagy "▼" 
gombot az időzítő üzemmód 
kiválasztásához. 
00 a visszaszámláló időzítőt jelzi. 
01 az ütemezett időzítőt jelzi. 

Nyomja meg a "      " gombot az 
időzítő üzemmód kiválasztásához. 

6(7  

6(7  
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Működési utasítások
Visszaszámláló időzítő
● Időzítő beállítása

Nyomja meg a "     " gombot az Időzítő beállítási felületre való belépéshez. Megjelenik a 
"          " kijelző és a villogó "ÓRA" ikon. Nyomja meg a "▲" vagy "▼" gombot az időzítő 
beállításához. Nyomja meg a "▲" vagy "▼" gombot az időzítő kívánt beállításához, majd 
nyomja meg a "     " vagy "     " gombot a beállítások megerősítéséhez. 
Ezután megjelenik a "HOUR" ikon. 
● Időzítő megszüntetése
Ha az időzítő beállítása után megnyomja a "     " gombot, a "HOUR" ikon és az időzítő kijelzője 
eltűnik, és az időzítő törlődik. 
Megjegyzés:
1. Időzítő tartomány: (0:30 és 24:00 között)
2.Az idő legalább 0,5 órás (00:30) időközönként jelenik meg. A 0,5h mindig megjelenik , ha az idő 0,5 

óránál kisebb.

Nyomja meg a "▲" vagy 
"▼" gombot az időzítő 
beállításához. 

Nyomja meg a "      " vagy 
"     " gombot a beállítások 
megerősítéséhez. Ezután 
megjelenik a "HOUR" ikon. 

Időzített időzítő 
Megjegyzés: Kérjük, állítsa be helyesen az órát, mielőtt az időzített időzítőt be(kikapcsolja). 
● Időzítő beállítása
Nyomja meg kétszer a "      " gombot az időzítő  beállítási felületre való belépéshez. 
Megjelenik a "           " ikon, és az "ON" ("OFF") ikon villog. Nyomja meg a "▲" vagy "▼" 
gombot az idő beállításához a kívánt időre. Ezután nyomja meg a "      " gombot a 
beállítások mentéséhez és a kilépéshez. Az időzítő "ON" ("OFF") ikonja megjelenik. 

● Időzítő megszüntetése
Az időzítő beállítása után nyomja meg kétszer a "     " gombot az időzített időzítő ON(OFF) 
beállítási módba való belépéshez. Ha ismét megnyomja a "    " gombot, az "ON" ("OFF") 
ikon eltűnik, és az időzítő megszűnik. 

FRESH-AIR FRESH-AIR FRESH-AIR 

Nyomja meg a "     " gombot 
az időzítő beállítási felületre 
való belépéshez. Megjelenik 
a "           " kijelző és a 
"HOUR" ikon
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Nyomja meg a "     " 
gombot az időzítő ON 
beállítási felületre való 
belépéshez. A "          " ikon 
villogó "ON" felirattal jelenik 
meg. 
ECO beállítás

Nyomja meg a " ▲" vagy 
" ▼" gombot az időzítő 

beállításához. 

Nyomja meg a "     " vagy     
"      " gombot a beállítások 
megerősítéséhez. Ezután 
megjelenik a "ON" ikon. 

A Hűtés/Szárítás (fűtés) üzemmódok minimális és maximális hőmérsékleti határértékeit úgy 
lehet használni, hogy a légkondicionáló egy szűkebb hőmérsékleti tartományban működjön, 
és így energiát takarítson meg. 
●

● Az Eco funkció megszüntetése:
Ha az Eco funkció be van kapcsolva, nyomja meg a "     " gombot az Eco beállítási módba 
való átváltáshoz, majd nyomja meg ismét a "     " gombot. A "     " ikon eltűnik, és az Eco 
funkció megszűnik. 

Állítsa be az Eco funkciót:
Nyomja meg a "      " gombot a hűtés/szárítás (fűtés) üzemmódban az Eco funkcióra való 
átkapcsoláshoz.   A "      " ikon villog. A "▲" vagy "▼" gomb megnyomása után a Hűtés/
Száraz (Fűtés)" minimális (maximális) hőmérsékleti határértékének beállításához nyomja 
meg a "        " gombot az Eco funkció bekapcsolásához. Ekkor megjelenik a "     " ikon..

● A hűtés/szárítás kezdeti minimális hőmérsékleti határértéke 26°C-ra, a fűtés kezdeti 
maximális hőmérsékleti határértéke pedig 22°C-ra van beállítva.
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Hűtés/szárítás (fűtés) üzemmódban 
nyomja meg a "     " gombot az Eco 
beállítási felületre való átváltáshoz. 
Ekkor a "      " ikon villogni fog.  

Nyomja meg a "▲" vagy "▼" 
gombot a hűtés/szárítás 
(fűtés) minimális (maximális) 
hőmérsékleti határértékének 
beállításához. 

Nyomja meg a "     " gombot az 
Eco funkció bekapcsolásához. 
Ekkor megjelenik a "      " ikon. 

FRESH-AIR FRESH-AIR 
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E-HEATER Beállítás
Az E-Heater funkció bekapcsolható a fűtési üzemmódban a fűtési hatás javítása érdekében. 
Szárító üzemmódban az E-Heater funkció bekapcsolható, hogy megakadályozza az 
alulfűtött levegő kiáramlását, ami csökkenti a helyiség hőmérsékletét. 
Nyomja meg a "      " gombot az E-fűtés funkcióra való átkapcsoláshoz. Ekkor a "         " ikon 
villogni fog. Nyomja meg a "     " gombot a funkció be/ki kapcsolásához.  

Megjegyzés: Az E-Heater funkció alapértelmezés szerint fűtési üzemmódban be van 
kapcsolva. 

FRESH-AIR 

Fűtés/szárítás üzemmódban. Nyomja meg a "    " gombot 
az E-fűtés funkcióra való 
átkapcsoláshoz. 

Alvó mód beállítása

Nyomja meg a "    " gombot 
az E-Heater funkció be/ki 
kapcsolásához. 

Hűtés/Fűtés/Szárító üzemmódban nyomja meg a "     " gombot az alvó funkcióra való 
átkapcsoláshoz, a "     " ikon villogni fog, majd nyomja meg a "      " gombot a funkció be/ki 
kapcsolásához. 

Hűtés/fűtés/szárító módban. Nyomja meg a "    " gombot 
az alvó módra való 
átkapcsoláshoz.

Nyomja meg a "     " gombot az 
alvó mód ki/bekapcsolásához.
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Szárító mód bekapcsolása
Szárítás funkció: A légkondicionáló berendezés a készülék kikapcsolása után 
automatikusan elindul, hogy a beltéri egységben lévő párologtatóban lévő vizet megfújja, 
hogy elkerülje a penész kialakulását. Hűtés vagy szárító üzemmódban nyomja meg a "     " 
gombot a szárítás funkcióra való átkapcsoláshoz. A "     " ikon villog. Nyomja meg a "     "  
gombot a funkció be/ki kapcsolásához. 
Megjegyzés: 
● A szárítási funkció automatikus/ventilátoros/fűtéses üzemmódban nem áll rendelkezésre.
● A szárítás funkció megszüntethető, ha kikapcsoljuk a készüléket.

Hűtési/szárítási módban. Nyomja meg a "     " gombot
a szárítási módhoz való 
átkapcsoláshoz.

Nyomja meg a "    " gombot
a szárítás elindításához.

CSENDES üzemmód
Nyomja meg a "      " gombot a csendes funkcióra való átkapcsoláshoz. A "          " ikon villogni 
fog. Nyomja meg a "      " gombot a funkció be/ki kapcsolásához. 
Megjegyzés:
● A csendes üzemmódból automatikusan kilép üzemmódváltáskor és a ventilátor sebességének 

beállításakor.● A készülék ki-, majd bekapcsolása kikapcsolja a csendes funkciót.
● A "Turbo" és a "Csendes" nem engedélyezhető egyszerre.
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EGÉSZSÉG üzemmód
Nyomja meg a "    " gombot az egészségfunkcióra való váltáshoz. A "     " ikon villogni fog. 
Nyomja meg a "    " gombot az egészségfunkció be/ki kapcsolásához. 
Megjegyzés: Ez a funkció egyes modelleknél nem áll rendelkezésre.    

Nyomja meg a "     " gombot az 
egészségfunkcióra való váltáshoz.    

Nyomja meg a "      " gombot az egészségügyi 
funkció be/ki kapcsolásához.  

LÁMPA beállítása
Nyomja meg a "     " gombot a lámpa funkcióra való átkapcsoláshoz. A "     " ikon villogni fog. 
Nyomja meg a "     " gombot a lámpa funkció be/ki kapcsolásához. 
Megjegyzés: A lámpa funkció egyes modelleknél nem áll rendelkezésre. 

Nyomja meg a "     " gombot a lámpa 
funkcióra való átkapcsoláshoz.    

Nyomja meg a "      " gombot a 
lámpa funkció be/ki kapcsolásához.   
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Gyerekzár beállítása
Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre 5 másodpercig a 
"▲" és a "▼" gombot a gyermekzár állapotába való 
belépéshez. Az LCD kijelzőn megjelenik a "     ". A 
kilépéshez nyomja meg újra a "▲" és "▼" gombokat 5 
másodpercig, ellenkező esetben bármely más gomb 
megnyomása hatástalan. 
Megjegyzés: Gyermekzár állapotban a "Power" gomb 
kivételével minden gomb árnyékolva lesz, ha hiba lép fel. 

Okos leolvasztás
Fűtési üzemmódban, amikor a kültéri egység vezérlője bekapcsolja a leolvasztási funkciót, a 
légkondicionáló automatikusan bekapcsolja a leolvasztási funkciót, és megjelenik a 
"leolvasztás" ikon. 

Irányított leolvasztás
Ha bekapcsolt állapotban, fűtési üzemmódban, és a hőmérséklet 16 ℃-ra van beállítva, 
nyomja meg a "▲, ▼, ▲, ▼, ▲ és ▼" gombokat 5 másodpercen belül (6 gombnyomás), 
hogy az egész beltéri egység rendszerét leolvasztási üzemmódba kényszerítse. 
Ebben az esetben a készülék kényszerített leolvasztási üzemmódba lép. 
A rendszer csak akkor tud kilépni ebből az üzemmódból, ha a kilépési feltételek teljesülnek, 
és a többi művelet hatástalan. 
Megjegyzés: 
A kényszerített leolvasztás funkció csak akkor engedélyezhető, 
ha a kültéri egység légkompresszora működik. 

Paraméter keresés
Nyomja meg és tartsa lenyomva a "     " gombot a vezetékes vezérlőn 5 másodpercig. A 
vezetékes vezérlő hőmérséklet-kijelzőjének területén megjelenik a kereshető paraméterkód 
"F00".  Ezután nyomja meg a "▲" vagy "▼" gombot a keresendő paraméter 
kiválasztásához. Az időzítő terület megjeleníti a kapcsolódó paraméterértéket. Nyomja meg 
a "      " gombot a paraméterkeresés befejezéséhez.  
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Kereső
Paraméter 

Kód 
Paraméter Neve Nézet mód 

F00 
Beállítható 

paraméterbevitel - 

F03 

A beltéri egység 
műszaki 

kódjának és 
helyének 
keresése 

1~16 

1. Az időzítő területen az aktuális beltéri egység 
műszaki kódja jelenik meg.

2. A meghibásodott beltéri egység helye: Nyomja meg a 
"     " gombot a beltéri egység helyének eléréséhez. A 
hozzátartozó beltéri egység hangjelzője 2 másodpercig 
megszólal. Nyomja meg a "      " gombot a 
helymeghatározási menüből való kilépéshez. Az 
aktuális beltéri egység hangjelzése leáll. 

F05 
Online beltéri egy-
ségek számának 

keresése 
1~16 

F08 
A beltéri egység 

környezeti 
hőmérséklete 

-30 to 90

F11 
A kültéri egység 

környezeti 
hőmérséklete 

-30 to 90

Egység Paraméter beállítása 
Nyomja meg és tartsa lenyomva a "     " gombot a vezetékes vezérlőn 5 másodpercig. 
A vezetékes vezérlő hőmérséklet-kijelzőjének területén megjelenik a kereshető 
paraméterkód "F00".  Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva ismét 5 másodpercig a "      " 
gombot a vezetékes vezérlőn, hogy belépjen a paraméterbeállítási felületre, és a 
hőmérséklet-kijelzőn villogó "A00" fog megjelenni. Nyomja meg a "▲" vagy "▼" gombot a 
beállítandó paraméter kiválasztásához, majd nyomja meg a "      " gombot. Az időzítő 
terület a beállítandó paraméterértéket mutatja és villog. A "▲" vagy "▼" gomb 
megnyomásával módosíthatja a paramétert, végül a beállítás befejezéséhez és az előző 
menübe való visszatéréshez nyomja meg a "      " gombot. 

Paraméter
tartomány
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Paraméter 
Kód 

Paraméter Név 
Paramétertartomány 

és jelentés 
Leírás 

A01 
A fő beltéri egység 

beállítása
00: ne változtassa 
meg a beállításokat 
01: engedélyezve 

1.Ha 00-ra van állítva, az aktuális 
master és slave állapotok nem 
változnak;

Ha 01-re van állítva, akkor az aktuális 
beltéri egység lesz a főegység. 

A02 
Hűtőközeg újra-
hasznosítása 

00: érvénytelen 
01: érvényes 

Ha 01-re van állítva, a vezetékes vezérlő 
kiadja az értékesítés utáni hűtőközeg-
újrahasznosítási utasításokat. 

A15 Időzítő beállítás
00: visszaszámláló 

időzítő 
01: időzített időzítő 

A16 
Időzített időzítők 

ismétlési érvényessége 
00: ismétlés érvénytelen 
01: ismétlés érvényes  

A19 
Beállított hőmérséklet 

automatikus hűtési 
módban 

17°C és 31°C között  

A20 
Beállított hőmérséklet 

automatikus fűtési 
üzemmódban 

16°C és 30°C között 

LL Teszt 
00: nem tesztelve
01: tesztelve 

 Wi-Fi Csatlakozás 
A vezetékes vezérlő indításkor önellenőrzést végez, hogy ellenőrizze, hogy a Wi-Fi 
funkció rendelkezésre áll-e. 
1. Ha a Wi-Fi funkció rendelkezésre áll, akkor a "     " ikon jelenik meg, és a következők 

érvényesek: A vezetékes vezérlőn megjelenik a "      " és villog, ha nincs kapcsolat a 
kiszolgálóval. Ha szerverhez csatlakozik, a vezetékes vezérlő a szerverrel való kapcsolat 
jelerősségének megfelelő ikont jeleníti meg. Ha a vezetékes vezérlő nem tud Wi-Fi modult 
érzékelni, vagy ha a Wi-Fi modul hibás, a Wi-Fi ikon nem jelenik meg, és a hőmérséklet 
kijelző területén 10 másodpercenként 1 másodpercig az "A4" hibakód jelenik meg. 
Bármelyik gomb megnyomásakor az "A4" hibakód elrejtőzik, és a vezetékes vezérlő normál 
módon jeleníti meg a kijelzőt. Ha a vezetékes vezérlő 5 percig inaktív, az "A4" hibakód 
ismét megjelenik a fent említett módon.

Gombműveletek 
A hotspot és a kiszolgáló újbóli kiválasztásához a következőképpen járjon el: Nyomja 
meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a "     " gombot, hogy belépjen az STA 
üzemmódba a hálózat újrakonfigurálásához. 
2. Ha a Wi-Fi funkció nem biztosított, a Wi-Fi ikon és a hibakód nem jelenik meg.
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 Hibakód 
Ha rendszerhiba lép fel, a hibakód megjelenik a vezetékes vezérlő hőmérséklet-kijelzőjén. 
Ha egyszerre több hiba lép fel, a hibakódok egymás után jelennek meg. Hiba esetén azonnal 
kapcsolja le a készüléket, kapcsolja ki a hálózati kapcsolót, és forduljon a szervizközponthoz. 

● Ha más kódok jelennek meg, kapcsolja ki a készüléket, és forduljon a szervizközponthoz.
● Ha az LCD kijelzőn a "CL" kód és a "        " ikon jelenik meg, kérjük, kapcsolja ki és tisztítsa 

meg a szűrőt. A szűrő tisztítása után szerelje vissza, és kapcsolja be újra a készüléket. 
A kód és az ikon eltűnik. 

Hibakód Név

L7 
Vezetékes vezérlő 
kommunikációs hiba

L8 Vízszivattyú hiba

L9 Víz teljes körű védelme

LH Kapacitás tárcsázási kivétel 

Ln Nincs cím a beltéri egységben

Lo 
Nincs fő beltéri egység a 
rendszerben 

LU Beltéri egység teljes hiba  

PJ Hűtőközeg hiánya elleni védelem

PP A beltéri egység hiánya hiba 

U0 
Beltéri környezeti hőmérséklet-
érzékelő nyitott/rövidzárlat 

Un 
Beltéri cső bemeneti 
hőmérséklet-érzékelő hiba 

Uo 
Beltéri csővezeték kimeneti 
hőmérséklet-érzékelő hiba 

U2 
Kültéri környezeti hőm-érzékelő 
nyitott/rövidzárlatos áramkör 

U4 
Kültéri kifúvógáz-hőmérsékletérzékelő 
nyitott/rövidzárlatos áramkör 

Ub 
Az al-hűtő hűtőfolyadék kimeneti 
hőmérséklet-érzékelőjének hibája 

UJ 
Kültéri egység leolvasztási 
hőmérséklet érzékelő hiba  

UL 
A rendszer hőcserélő kifúvógáz-
hőmérséklet érzékelőjének hibája

UP 
Bemeneti cső hőmérséklet-
érzékelő hibája  

Uq 
Kimeneti cső hőmérséklet-
érzékelő hibája 

UU 
Alhűtő kimeneti hőmérséklet-
érzékelő hibája 

Hibakód Név 

CL Szűrőtisztítás emlékeztető

A4 
Nem sikerült kommunikálni a 
Wi-Fi modullal 

E0 Túlmelegedés elleni védelem 

E1 Túlterhelés elleni védelem 

E4 
Rendszer magasnyomás 
elleni védelme

E5 
Rendszer alacsony nyomás 
elleni védelme

Eb 
A rendszer nagynyomású 
alacsony nyomású védelme 

Ed Nyomáskivétel elleni védelem

EE 
A rendszer alacsony 
hőmérséklet elleni védelme 

EF 
A névleges kapacitás-
arány túl alacsony  

EH 
A névleges kapacitás-
arány túl alacsony  

EJ 
A rendszer nyomásaránya túl 
alacsony elleni védelem  

EL 
A rendszer nyomásaránya túl 
magas elleni védelem  

H1 
Kompresszor indítási hiba 
elleni védelem   

H4 Kompresszor modul védelme    

H5 
Kompresszor modul 
túlmelegedés elleni védelem 

L0 Jumper sapka hiba 

L3 Beltéri egység kommunikációs hiba

L5 Beltéri egység EEPROM hiba 

L6 Kültéri egység kommunikációs hiba

Hibakódok
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wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human 

health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the 

sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use 

the return and collection systems or contact the retailer where the product was 

purchased. They can take this product for environmental safe recycling. 
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Please carefully read this manual before installation and use of this product. 

● Do not install or remove the wired controller by yourself. If necessary, please contact the

after- sales serviceman.

● Do not install the wired controller in the humid area or under direct sunlight.

● Do not beat, toss, or frequently assemble/disassemble the wired controller.

● Do not operate the wired controller with wet hands.

● This wired controller is applicable to various kinds of air conditioners, while some specific

functions unavailable to the duct type air conditioners will not be covered in this manual.

Installation Place and Installation Requirements 

● Do not install the wired controller in the humid area or under direct sunlight

● Do not install the wired controller close to the high-temperature object or place where is

easy to splash on the wired controller.

● Do not install the wired controller directly opposite to the window so as to avoid improper

operation caused by the interference of the neighbor’s same model wired controller.

● Please cut off the power supply of wires embedded in the wall. No operation is allowed

with electricity.

● To avoid abnormal operation caused by electromagnetic interference or other causes,

please take notice of the following statements during wiring.

1. Be sure the communication line is wired into the correct port, otherwise it would lead to

communication fault.

2. The communication line (wired controller) and power line must be separated with the

minimal distance of 20cm, otherwise it would lead to communication fault.

3. If the air conditioner is installed where is easy to suffer electromagnetic interference,

the communication line of the wired controller must be shielded twisted pair.

Installation of the Signal Wire 

1. Open the indoor unit electric box cover.

2. Make the signal line go through the rubber band

3. Insert the signal wire port in the 4-seat needle which on the indoor unit circuit board.

4. Tightly fix the signal wire with wire ties.

Notice: 

The communication distance between main board and wired controller can reach 20m. 

(The recommended length is 8m) 

Installation and Disassembly 

User Instructions 
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Installation and Disassembly 

2 

Installation of Wired Controller 

The simple installation step of wired controller is as shown on the figure, please notice below 

issues: 

● Pull out the 4 core twisted pair wire from the mounting hole and pass this line through the

oblong hole located at the bottom of the wired controller.

● Use M4×25 screws to fix the base plate together with installation hole of the wall.

● Insert the through signal wire in the slot on the wired controller , also lock the wired

controller panel and base plate together.

● Then use ST2.2×4.5 screw to fixed the wired controller panel and base plate together.

Wired controller installation steps:

Clips 

1 
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Installation and Disassembly 

Disassembly the Wired Controller 
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Display and Installation instruction 
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FRESH-AIR  DRY G-CONTROL

Liquid crystal display 

1 2 3 4 

5 

NO. Icon Name Icon Instruction 

2 TEMP. 
Ambient Temp. / Setting 

Temp. 

3 Fan Speed 
Current Setting Fan 

Speed 

4 Timer Timier Status 

5 

Clean Clean Function Status 

Fresh-Air 
Fresh Air Function Sta- 

tus 

Dry Dry Function Status 

E-Heater
E-Heater Function Sta- 

tus

G-Control / 

Memory Memory Function Status 

Master 

Indicates That The In- 

door Unit Is The Master 

System 

Defrost Defrost Function Status 

Shield / 

NO. Icon Name Icon Instruction 

1 

  Wifi Wi-fi Is On 

  Auto Operating In Auto Mode 

  Cooling Operating In Cooling Mode 

  Dry Operating In Dry Mode 

  Fan Operating In Fan Mode 

  Heating Operating In Heating Mode 

  Sleep Sleep Function Status 

  Lamp Lamp Function Status 

  Eco Eco Function Status 

  Health Health Function Status 

 Floor Heating 
Floor Heating Function 
Status 

  Child Lock Child Lock Function Status 

Horizontal 
 Swing 

Horizontal Swing Function 
Status 

 Vertical Swing 
Vertical Swing Function 
Status 

 Access Control Plug And Unplug Status 

 Out Out Function Status 
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Display and Installation instruction 

 Bottoms 

5 4 3 2 

6 7 8 1 

No. Button Name Button Instruction 

1 Switch Turn on/off unit 

2 Mode Select the operating mode : Auto, Cooling,Dry,Fan,Heating 

3 ▲ 
1. Setting operating temp., range:16-31°C (61°F-88°F)

2. Setting timer time, range: 0.5-24 hour
8 ▼ 

4 Fan Adjust fan speed 

5 Function Select  Clean, Eco, Sleep,  Turbo, Quiet, etc. Fuctions. 

6 Swing/OK 
1. Turn on/off Swing function.

2. Turn on/off function

7 Timer Setting timer on/off 
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Operation Instruction 

On/Off 

Press the " " button to turn on or off the unit. 

Mode Setting 

In on-state, press the " " button to switch the operation 
modes as the sequence shown in below: 

Note: 

You cannot set to a mode from the wired controller of the 

indoor unit that conflicts with the master wired controller of 

an indoor unit. 

Temperature Setting 

Press "▲" or "▼" button to increase or decrease setting 

temperature in on-state of the unit. If press either of them 

continuously, temperature will be changed rapidly. 

Temperature setting range is 16°C~31°C (61°F-88°F). 

Note: 

In Auto mode, the setting temperature is un-adjustable. 

Fan Speed Setting 

Press " " button, fan speed of indoor unit will change as the sequence below: 

Note: 

● After in stallation completed, wired controller will detect the

unit type automatically. Different types may have different

ways of fan speed display, it can be divided into the 2 kinds

above.

● In dry mode, the fan speed is default to low fan speed and

can not be adjusted.

● When set the auto mode, the indoor fan speed will be changed according to the indoor

ambient temp., The fan speed strip is not displayed.

Auto Cooling Dry Fan Heating 

6(7  
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Operation Instruction 

No di 

6(7  
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Press the " "or" " 

Swing Setting 

With the wired controller off, press the " " and"▲" button for 

5 seconds to switch between regular swing and fixed swing. 

● Regular Swing

Press the " " button with the power on to turn the auto 

swing function on/off. 

● Fixed Swing

When powered on, the swing mode changes in the sequence

shown below each time you press the " " button:

splay 

Clock Setting 

Whether the system is on or off, press and hold the " " button for 5 seconds to access  

the system clock menu. The " " icon will appear and the " " icon will flash while the 

timer area displays the current system clock. Press the "▲" or "▼" button to adjust the   time 

(press the "▲" or "▼" button to increase or decrease by 1min or press and hold the "▲" or 

"▼" button for 5 seconds to increase or decrease by 10min). After the clock adjustment has 

been completed, press the " " or " " button to save your settings and exit. 
Note: 

When the timer mode of the wired controller is set to "Countdown Timer", the clock is not 

displayed. 

For details about how to set the timer, refer to "Timer Setting". 

Press and hold the " " 

button for 5 seconds to 

access the clock setting. 

Press the "▲" or "▼" button 
to adjust time. 

 
button to confirm and save 
settings. 

6(7  
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Operation Instruction 

6(7  

 Timer Setting 
There are two modes available for the wired controller, "Countdown Timer" and "Scheduled 

Timer", which can be set as below: 

Whether the system is  on  or  off, press and hold the "  " button for 5 seconds, the 

temperature display area of the wired controller will display the searchable parameter   code 

"F00". Then, press the " " button for another 5 seconds and you will be directed to the 

parameter setting interface and the temperature display area will show a flashing "A01". 

Press the "▲" or "▼" button to switch to "A15" and then press the "     " button to enter  

the setting interface. In this case, "A15" will not flash any more while the parameter value 

flashes. You can press the "▲" or "▼" button to change the parameter: "00" indicates 

"Countdown Timer" and "01" indicates "Scheduled Timer". Finally, press the " " button to 

complete your setting. 

$'' 5 

&+(&.  

6(7 6(7  

Press and hold the " " 
button for 5 s Econds to enter 
parameter search mode. 

Press and hold the " " 
button for another 5 seconds to 
enter parameter setting mode. 

Press the "▲" or "▼" button 
to switch to "A15" timer 
mode setting. 

Press the "  " button to 
save your settings and exit. 

Press the "▲" or "▼" button 
to select the timer mode. 
00 indicates Countdown Timer. 

01 indicates Scheduled Timer. 

Press the " " button to 
enter timer mode selection. 

6(7  

6(7  
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Operation Instruction 

Countdown Timer 

● Set Timer

Press the " " button to enter the Timer OFF (ON) setting interface. The " "  display 
and a flashing "HOUR" icon will appear. Press the "▲" or "▼" button to adjust the timer to your 

desire and then press the " " or " " button to confirm your settings.The "HOUR" icon will 

then appear. 

● Cancel Timer

When you press the "  " button after the timer has been set, the "HOUR" icon and timer 
display will disappear and the timer is cancelled. 

Note: 

1. Timer range: 0.5 to 24h (0:30 to 24:00)

2. The time is displayed at a minimum interval of 0.5h(00:30). 0.5h is always displayed when the time is

less than 0.5 h.

Press the " " button to enter 

the timer setting interface. The 

" " display appears and 

the "HOUR" icon. 

Press the "▲" or "▼" 
button to adjust the timer. 

Press the " " or " " 

button to confirm your 
settings. The "HOUR" icon 
will then appear. 

Scheduled Timer 

Note: Please correctly set the clock before setting scheduled timer ON(OFF). 

● Set Timer:

Press the " " button twice to enter the timer ON(OFF) setting interface.The " " icon 

will appear and the "ON" ("OFF") icon flashes. Press the "▲" or "▼" button to adjust the time 

to your desire. Then, press the " " button to save your settings and exit. The timer "ON" 

("OFF") icon will be displayed. 

● Cancel Timer:

After the timer is set, press the "  " button twice to enter the scheduled timer ON(OFF)  

setting mode. When you press the "  " button again, the "ON" ("OFF") icon disappears  

and the timer is cancelled. 

FRESH-AIR FRESH-AIR FRESH-AIR 
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FRESH-AIR 

Press the " "  button to 

7(03  

FRESH-AIR   '5< * &21752/ 

21 2)) 
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FRESH-AIR   '5< * &21752/ 

7(03  

FRESH-AIR   '5< * &21752/ 

enter the timer ON setting 
interface. The " " 
icon will be displayed with  
a flashing "ON" icon. 

Eco Setting 

Press the " ▲" or " ▼" 
button to adjust the timer. to confirm your settings. The 

"ON" icon will then appear. 

The minimum and maximum temperature limits for Cooling/Dry (Heating) modes can be 
used so that the Air conditioner operates in a narrower temperature range and thus saves 
energy. 
● Set the Eco function:

In Cooling/Dry (Heating) mode, press the " " button to switch to the Eco function.   The

" " icon flashes. After pressing the "▲" or "▼" button to set the minimum (maximum)

temperature limit  for  Cooling/Dry  (Heating)",  press  the  " " button to turn on the Eco
function. The " icon will then appear.

● Cancel the Eco function:

With the Eco function on, press the "  " button to switch to the Eco setting mode, 

and press the " " button again. The " " icon will disappear and the Eco function is 
cancelled. 

●The initial minimum temperature limit for cooling/dry is set to 26°C and the initial maximum

temperature limit for heating is set to 22°C.

6(7  6(7  6(7  
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In Cooling/Dry (Heating)mode, 

press the " " button to switch 

to the Eco setting interface. The 

" " icon will then flash. 

Press the "▲" or "▼" button to 
set the minimum (maximum) 
temperature limit for cooling/ 
dry (heating). 

Press the "   " button to 

turn on the Eco function. The 
"      " icon will then appear. 

FRESH-AIR FRESH-AIR 

Press the" " or " " button 
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E-HEATER Setting

The E-Heater function can be turned on under the heating mode to improve the heating effect. 

In dry mode, the E-Heater function can be turned on to prevent under-heated air from flowing 

out, which will reduce the room temperature. 

Press the "       " button to switch to the E-Heater function. The " " icon will then flash. 

Press the "      " button to turn this function on/off. 

Note: The E-Heater function is turned on by default in heating mode. 

FRESH-AIR 

In heating/dry mode. Press the " " button to 
switch to the E-Heater function. 

Sleep Setting 

Press the "  " button to 
turn the E-Heater function 
on/off. 

In Cooling/Heating/Dry mode, press the " " button to switch to the Sleep function, the 

" " icon will flash, then press the " " button to turn the function on /off. 

In cooling/heating/dry mode. Press the " " button to 

switch to the Sleep function. 

Press the " " button to turn 

the Sleep function on/off. 
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 DRY Setting 

Dry function: After the unit is turned off, the air conditioner runs automatically to blow-dry the 

water in the evaporator in the indoor unit to avoid the build-up of mildew. 

In cooling or dry mode, press the " " button to switch to the dry function. The " "  icon 

flashes. Press the " " button to turn this function on/off. 

Note: 

● The dry function is unavailable in auto/fan/heating mode.

● The dry function can be cancelled when powered off.

In cooling/dry mode. Press the " " button to 

switch to the dry. 

Press the " " button to 

turn the dry. 

QUIET Setting 

Press the " " button to switch to the quiet function. The " " icon will flash. Press the 

" " button to turn the function on/off. 

Note: 

● Quiet mode exits automatically when switching modes and adjusting the fan speed.

● Powering off and then on will turn off the quiet function.

● "Turbo" and "Quiet" cannot be enabled at the same time.
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HEALTH Setting 

Press the " " button to switch to the health function. The " " icon will flash. Press the " 

" button to turn the health function on/off. 

Note: This function is unavailable for some models. 

Press the "   " button to 
switch to the health function. 

Press the " " button to turn 
the health function on/off. 

LAMP Setting 

Press the " " button to switch to the lamp function. The " " icon will flash. Press the 

" " button to turn the lamp function on/off. 

Note: The lamp function is unavailable for some models. 

Press the " " button to switch 
to the lamp function. 

Press the "  " button to the 

lamp function on/off. 
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Child lock Setting 

Press and hold the "▲" and "▼" buttons at the same time for 

5 seconds to enter the child lockstate. " " is displayed on 

the LCD. Press the "▲" and "▼" buttons again for 5 seconds 

to exit, otherwise, pressing any other buttons will have no 

effect. 

Note: In child lock state, all buttons except for the "Power" 

button will be shielded when a fault occurs. 

Smart Defrost 

In heating mode, when the defrost function is turned on by the controller of an outdoor unit, 

the air conditioner will automatically turn on the defrost function and the "defrost" icon is 

displayed. 

 Forced Defrost 

When powered-on, in the heating mode, and the temperature is set to 16℃ , press the   "▲, 

▼, ▲, ▼, ▲ and ▼" buttons within 5 seconds (6 button presses) to force the whole indoor

unit system into the defrost mode. In this case, the unit enters the forced defrost mode. The 

system can exit this mode only when exiting conditions are met, and the other operations 

are ineffective. 

Note: 

The forced defrost function can be enabled only when the air compressor of an outdoor unit 

is operating. 

 Parameter Search 

Press and hold the " " button on the wired controller for 5 seconds. The temperature 

display area of the wired controller will display the searchable parameter code "F00".  Then, 

press the "▲" or "▼" button to select the parameter to search. The timer area displays the 

related parameter value. Press the "      " button to exit parameter searching. 
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Search 
Parameter 

Code 
Parameter Name 

Parameter 
Range 

View Mode 

F00 
Settable 

parameter entry 
- 

F03 
Search for indoor 
unit engineering 
code and location 

 
1~16 

1. The Timer area displays the current indoor unit

engineering code.

2. Location of a faulty indoor unit: Press the " " button 

to access the location of an indoor unit. The buzzer of 

the associated indoor unit will sound for 2 seconds. 

Press the " " button to exit location menu. The 

buzzer of the current indoor unit will stop. 

F05 
Search for 

number of online 
indoor units 

1~16 

F08 
Ambient 

temperature of an 
indoor unit 

-30 to 90

F11 
Ambient 

temperature of an 
outdoor unit 

-30 to 90

Unit Parameter Setting 

Press and hold the "  " button on the wired controller for 5 seconds. The temperature 

display area of the wired controller will display the searchable parameter code "F00".  Then, 

press and hold the "  " button on the wired controller again for 5 seconds to enter the 

parameter setting interface and the temperature display area will show a flashing "A00". 

Press the "▲" or "▼" button to select the parameter to set and then press the " " button. 

The timer area displays the parameter value to set and flashes. You can press the "▲" or 

"▼" button to change the parameter and finally, press the " " button to complete the 

setting and return to the previous menu. 
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Set 
Parameter 

Code 
Parameter Name 

Parameter Range 
and Meaning 

Description 

A01 
Setting for a master 

indoor unit 

00: do not change 
settings 
01: enabled 

1.When set to 00, the current
master and slave states are not
changed;

When set to 01, the current indoor 
unit will be changed to the master. 

A02 Refrigerant recycling 
00: invalid 
01: valid 

When set to 01, the wired 
controller issues the after-sales 
refrigerant recycling instructions. 

A15 Timer setting 
00: countdown timer 
01: scheduled timer 

A16 
Scheduled timers 
repetition validity 

00: repetition invalid 
01: repetition valid 

A19 
Set temperature in 
auto cooling mode 

17°C to 31°C 

A20 
Set temperature in 
auto heating mode 

16°C to 30°C 

LL Test 
00: not testing 
01: testing 

 Wi-Fi Connection 

The wired controller will perform self-tests on startup to check whether the Wi-Fi feature is 

provided. 

1. If the Wi-Fi feature is provided, the " " icon will display, and the following applies:

The wired controller displays "  " and flashes when there is no connection with a server.

When connected to a server, the wired controller will display an icon according to the

connection signal strength with the server. When the wired controller cannot detect a Wi-

Fi module or when the Wi-Fi module is faulty, the Wi-Fi icon will not be displayed and the

temperature display area will show the fault code "A4" for 1 second every 10 seconds.

When any button is pressed, the fault code "A4" is hidden and the wired controller

displays as normal. When the wired controller is inactive for 5 minutes, the fault code

"A4" is displayed again as mentioned above.

Button operations 

To reselect a hotspot and server, proceed as follows: 

Press and hold the " " button for 5 seconds to enter the STA mode to reconfigure the 

network. 

2. If the Wi-Fi feature is not provided, the Wi-Fi icon and fault code are not displayed.
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 Error Code 
When a system error occurs, an error code will be shown on the temperature display area of 

the wired controller. When multiple errors occur simultaneously, the error codes are shown 

in succession. When an error occurs, please shut down the unit immediately, cut off the 

mains switch and contact the service centre. 

● If other codes are shown, please shut down and contact the service centre.

● If the "CL" code and " " icon are displayed on the LCD, please shut down and clean 
the filter. After cleaning the filter, reinstall it and power on again. The code and icon will
disappear.

Fault Code Name 

L7 
Wired controller communication 

fault 

L8 Water pump fault 

L9 Water full protection 

LH Capacity dial-up exception 

Ln No address on the indoor unit 

Lo 
No master indoor unit available in 

the system 

LU Indoor unit total fault 

PJ Refrigerant absence protection 

PP Indoor unit absence fault 

U0 
Indoor ambient temp. sensor open/ 

short circuit 

Un Indoor pipe inlet temp. sensor fault 

Uo 
Indoor pipe outlet temp. sensor 

fault 

U2 
Outdoor ambient temp. sensor 

open/short circuit 

U4 
Outdoor exhaust temp. sensor 

open/short circuit 

Ub 
Sub-cooler coolant outlet temp. 

sensor fault 

UJ 
Outdoor unit defrost temp. sensor 

fault 

UL 
System heat exchanger exhaust 

temp. sensor fault 

UP Inlet pipe temp. sensor fault 

Uq Outlet pipe temp. sensor fault 

UU 
Sub-cooler outlet temp. sensor 

fault 

Fault Code Name 

CL Filter cleaning reminder 

A4 
Failed to communicate with the 

Wi-Fi module 

E0 Exhaust overheat protection 

E1 Over-load protection 

E4 System high-pressure protection 

E5 System low-pressure protection 

Eb 
System high-pressure low- 

pressure protection 

Ed Pressure exception protection 

EE 
System exhaust low-temperature 

protection 

EF Rated capacity ratio is too low 

EH Rated capacity ratio is too high 

EJ 
System pressure ratio too low 

protection 

EL 
System pressure ratio too high 

protection 

H1 
Compressor startup failure 

protection 

H4 Compressor module protection 

H5 
Compressor module overheating 

protection 

L0 Jumper cap fault 

L3 Indoor unit communication fault 

L5 Indoor unit EEPROM fault 

L6 Outdoor unit communication fault 

Error Code 
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