
Kaukosäätimen 
pikakäyttöohje (MSZ-LN mallit)
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Valitse  käynnistääksesi/sammuttaaksesi 
laitteen.

Paina  tai  asettaaksesi lämpötilan
Jokainen painallus nostaa tai laskee lämpötilaa 
yhdellä asteella.

Paina  valitaksesi toiminnon. Jokainen painallus 
vaihtaa toimintoa seuraavassa järjestyksessä:

automaattiasento/ jäähdytys/ kuivatus/ lämmitys /pelkkä puhallin

)NAF( )TAEH( )YRD( )LOOC( )OTUA( 

TOIMINTOJEN VALINTA

KELLON AJASTUS, TEHTÄVÄ ENNEN TOIMINTOJEN AJASTUSTA

Paina näitä painikkeita kytkeäksesi toiminnon päälle/pois.

Laite voidaan käynnistää ja 
sammuttaa sekä lämpötilaa 
säätää suojakansi suljettuna. 

 
 
 
 

3 Paina DAY painiketta 
asettaaksesi päivän.  

4  Paina uudelleen 
CLOCK 
painiketta. 

2 Paina TIME 
painiketta 
asettaaksesi ajan. 
 
 

1 Paina CLOCK 
painiketta.

Usein käytetty asetus voidaan tallentaa ja aktivoida 
myöhemmin painamalla i-save painiketta. 

i-save

Yksikkö toimii täydellä teholla 15 minuutin ajan. 

POWERFUL

Ilmavirtauksen kääntö tuntuu viileämmältä kuin 
paikallaan pysyvä ilmavirtaus. Joten vaikka lämpötila 
on automaattisesti 2 °C korkeampi, jäähdyttäminen 
tuntuu tehokkaalta. Näin säästetään energiaa. 

 

ECONO COOL

A

B

  (AUTO)  (Silent)  (Low)  (Med.)  (High)  (Super High)
Paina

ilmavirtauksen suuntaa seuraavassa järjestyksessä.

 painikkeita valitaksesi ilmavirtauksen  
suuntauksen pystysuunnassa. Jokainen painallus muuttaa 

  (AUTO)  (1)  (2)  (3)   (4)   (5)  (SWING)

Paina  painiketta valitaksesi ilmavirran suuntauksen vaakatasossa. 

  (SWING) Kahden tilan lämmitys (tai jäähdytys) kaksois-
ohjaussiivekkeiden avulla.

�

C PUHALTIMEN NOPEUDEN JA ILMAVIRRAN SUUNTAUKSEN SÄÄTÄMINEN

FAN

WIDE VANE

L-VANE-R

Jokainen painallus muuttaa ilma-
virtauksen suuntaa seuraavassa 
järjestyksessä.

Paina
puhaltimen nopeuden. Jokainen 
painallus muuttaa puhaltimen nopeutta 
seuraavassa järjestyksessä: 

 painiketta valitaksesi 

VIIKKOAJASTIN

Paina  tai  ohjelmoidaksesi ajastimen.

 (ON timer) :  Yksikkö käynnistyy valittuna aikana.
 (OFF timer) : Yksikkö sammuu valittuna aikana.

*  tai  vilkkuu.
* Varmista, että nykyinen aika ja päivä on asetettu oikein.
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Paina
halutun ajan ajastimelle.  

 (lisää) tai  (vähennä) asettaaksesi 

Jokainen painallus lisää tai vähentää 10 minuuttia.
• Aseta aika kun  tai  vilkkuu.

2

1 Paina  painike aloittaaksesi ajastimen ohjelmoinnin.

2 Paina
(enint. neljä asetusta yhtä päivää kohti). 

    ja valitse päivän ja ajastuksen numeron    

3 Paina  ,  , ja   asettaaksesi päälle/pois ajan ja lämpötilan.

4 Kun kaikki ON/OFF asetukset on tehty paina           vahvistaaksesi valitut ajat ja 
siirtääksesi ne ilmalämpöpumpun sisäyksikölle.  

   ,   

5 Paina  kytkeäksesi viikkoajastimen päälle. ( symboli näkyy ruudussa.)
 

Paina  uudelleen kytkeäksesi ajastimen pois. 

0：30 7：30 8：30

8：00 23：30

Wake up Go to bed

Timer OFF.
Timer ON.

Temp. setting: 27°C
Change temp.

Temp. setting: 28°C

Paina
ajastimelle valitun ajan. 

 tai  uudelleen peruttaaksesi 3

F
PÄÄLLE/POIS AJASTIN VIIKKOAJASTINA
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Night mode (YÖTILA)

Paina tätä painiketta kytkeäksesi tämän toiminnon päälle/pois.

Mikä on ”Air Purifying”?D E

i-see TOIMINTO

3 Paina
lopettaaksesi i-see toiminnon käytön 

  kolmannen kerran

1 Paina  kun käytössä on COOL, DRY,
HEAT tai AUTO toiminto
aktivoidaksesi i-see sensorin.
• Paina varovasti ohuella kärjellä.• 

 symboli näkyy näytöllä ja toiminto on aktivoitu.

• Oletusasetus on ”aktiivinen”.

i-see toiminnon käyttö POISSAOLON HAVAINNOINTI

Air

Virus Bacteria

Dust

Air

Neutralization/Sterilization

Plasma
space

D

2 Paina 
ABSENCE DETECTION.
(poissaolon havaitseminen)

 uudestaan aktivoidaksesi

•  symboli näkyy näytöllä ja toiminto on aktivoitu.

DIRECTION

Paina           Direction aktivoidaksesi 
toiminnon. Tämä toiminto on 
käytettävissä vain i-see-ohjaustilan 
ollessa toiminnassa.

(EPÄSUORA) (SUORA) (POIS)

G

YHDEN KOSKETUKSEN TOIMINNOT

Night mode (YÖTILA) muuttaa toiminnan ilmaisimien 
kirkkautta, poistaa äänimerkin käytöstä ja vähentää 
ulkoyksikön äänenvoimakkuutta. 

Paina tätä painiketta kytkeäksesi toiminnon päälle/pois.

Plasma-suodatin puhdistaa ilman 
epäpuhtauksia ja hajuja. 

Kun huonetilassa ei ole ihmisiä, 
yksikkö siirtyy automaattisesti 
energiansäästötilaan.
 

Jokainen painikkeen             painallus vaihtaa 
ILMANVIRTAUKSEN OHJAUSTA seuraavassa 
järjestyksessä:

10 minuutin kuluttua 
poistumisesta

Automaattinen/hiljainen/hidas/keskinopea/nopea/erittäin nopea

60 minuutin kuluttua 
poistumisesta

Scanoffice Oy, Juvanmalmintie 11, 02970 ESPOO

(EPÄSUORA) : Henkilöön kohdistuu vähemmän
ilmavirtausta. 

(SUORA)        : Lähinnä vain henkilön     
ympäristöä ilmastoidaan. 

(TASAINEN)

(TASAINEN)   : Yksikkö oppii, missä henkiö        
viettää eniten aikaa, ja 

tasaa    alueen lämpötilan. 

TOIMINTALUKKO MODE

Tämä toiminto lukitsee vain toimintatilan. Muut toiminnot, 
kuten katkaisu / kytkentä, lämpö-asetus ja ilmanvirtauksen 
suunta-asetus, ovat käytettävissä.
Ota TOIMINTALUKKO käyttöön / pois pitämällä MODE ja 
VANE-R painettuna samanaikaisesti 2 sekunnin ajan yksikön 
ollessa poissa toiminnasta. Lukitun käytön tilakuvake vilkkuu.
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