KÄYTTÖOHJE
LANGATON KAUKOSÄÄDIN
IWZA

SUOMI

Käyttöohje Innova IWZA

Kaukosäätimen painikkeet
ON/OFF
PUHALLIN (FAN)
TOIMINTO (MODE)
+/TURBO

KELLO (CLOCK)
ON-AJASTIN /
OFF-AJASTIN
LÄMPÖTILA (TEMP)

I FEEL
SÄÄTIMEN VALAISTUS (LIGHT)
(Kansi auki)

(Kansi kiinni)

X-FAN
HILJAINEN (QUIET)
YÖ-TILA (SLEEP)

Kaukosäätimen NÄYTÖN SYMBOLIT
I feel

Puhallusnopeus
Turbo-toiminto

Hiljainen-toiminto

Signaalin lähetys

TOIMINTATILA

Terveys-toiminto
Puhdistus-toiminto

AUTO

+8°C ylläpito-toiminto
Asetuslämpötila

Jäähdytys
Kosteudenpoisto

Wifi

Pelkkä puhallus

X-Fan
Asetusaika

Lämmitys

ON/OFF-ajastus

Kello

Näppäinlukko
Ilmanohjaimien ylös/alas-liike
Ilmanohjaimien vasen/oikea-liike

Yö-tila
Valaistus

NÄYTETTÄVÄ LÄMPÖTILA
Asetuslämpötila
Ulkoilman lämpötila

Sisäilman lämpötila
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Painikkeiden toiminnot
Huomio:
• Kun laitteeseen virransyöttö kytketään päälle, sisäyksikön punainen merkkivalo sytty palamaan. Laite voidaan
tällöin käyttnistää kaukosäätimen ON/OFF-painikkeella.
• Kaukosäätimen näytössä vilkahtaa symboli
aina kun kaukosäädin lähettää signaalin sisäyksikölle.
Sisäyksikkö piippaa merkiksi siitä että kaukosäätimen lähettämä komento on vastaanotettu.
• Kaukosäätimen näytössä näytetään asetuslämpötila sekä kellonaika (näytössä näytetään tällöin myös asetetut
ajastukset).

1. ON/OFF
Laitteen käynnistäminen ja pysäyttäminen.

2. PUHALLIN (FAN)
Puhallusnopeus muuttuu painikkeen painalluksella seuraavassa järjestyksessä
AUTO (

)

Hidas (

) Keski-hidas (

) Keski-nopea (

) Nopea (

)

AUTO

Huomio:
• Kosteudenpoistolla puhallin pyörii hitaalla nopeudella

3. TOIMINTATILA (MODE)
Laitteen toimintatila muuttuu MODE-painikkeella alla olevan kuvan mukasessa järjestyksessä.
Laite käynnistyy oletuksena AUTO-tilassa.

AUTO

JÄÄHDYTYS

KOSTEUDEN
POISTO

PUHALLUS

LÄMMITYS

4. + / Asetuslämpötilan muuttaminen. Kun painiketta pidetään 2 sekuntia painettuna, lämpötila muuttuu nopeammin.
Kosteudenpoisto- ja kuivaus-toiminnoilla lämpötilaa ei voida säätää. Lämpötilan asetusalue on 16°C - 30°C.

5. TURBO
Turbo-toiminnolla laite saavuttaa asetuslämpötilan normaalia nopeammin suuremman puhallusnopeuden ansiosta.
Turbo-toiminnon aikana kaukosäätimen näytössä näytetään
symboli.
Turbo-toiminto keskeytyy jos toimintatilaa tai puhallusnopeutta muutetaan Turbo-toiminnon aikana.

6.

(PUHALLUSSUUNTA VASEN/OIKEA)

Painike muuttaa puhalluksen suuntaa vasen/oikea-suunnassa seuraavassa järjestyksessä:

7.

(PUHALLUSSUUNTA YLÖS/ALAS)

Painike muuttaa puhalluksen suuntaa ylös/alas-suunnassa seuraavassa järjestyksessä:

Ilmanohjaimet jäävät nykyiseen asentoonsa laitteen pysähtyessä.
asennossa ilmanohjaimet liikkuvat automaattisesti ylös/alas-suunnassa

8. KELLO (CLOCK)
Painikkeella voidaan asettaa kellonaika. Kun symboli
vilkkuu kaukosäätimen näytössä, voit muuttaa kellonaikaa
minuutin välein painamalla tai painiketta. Pitämällä painike painettuna 2 sekuntia, kellonaika muuttuu nopeammin.
Tallenna asetettu kellonaika painamalla CLOCK -painiketta uudelleen

9. ON/OFF-ajastus
•

ON-ajastus (TIMER ON)
Käynnistysaika asetetaan painiketta painamalla. Näytössä vilkkuu symboli "ON". Aseta käynnistysaika +/- painikkeilla.
Asetusaika muuttuu jokaisella painalluksella 1 minuutilla. Aika muuttuu nopeammin kun painike pidetään pohjassa.
Tallenna käynnistysaika painamalla TIMER ON painiketta uudelleen.

•

OFF-ajastus (TIMER OFF)
Pysäytystysaika asetetaan painiketta painamalla. Näytössä vilkkuu symboli "OFF". Aseta pysäytysaika +/- painikkeilla.
Asetusaika muuttuu jokaisella painalluksella 1 minuutilla. Aika muuttuu nopeammin kun painike pidetään pohjassa.
Tallenna pysäytysaika painamalla TIMER OFF painiketta uudelleen.

10. LÄMPÖTILANÄYTTÖ (TEMP)
Painikkeella voidaan muuttaa kaukosäätimessä näytettävää lämpötilaa asetuslämpötilan, mitatun sisäilman lämpötilan ja
mitatun ulkoilman lämpötilan välillä seuraavassa järjestyksessä.
Ei näyttöä

Asetuslämpötilan näyttö.
Mitatun sisäilman lämpötilan näyttö.
Mitatun ulkoilman lämpötilan näyttö.
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11.

TERVEYS-/PUHDISTUS (HEALTH/CLEAN)

Painikkeella käynnistetään Terveys- ja Puhdistus-toiminnot.
Painikkeen painallus käynnistää Puhdistus-toiminnon. Kaukosäätimen näytössä näytetään symboli
.
Toinen painallus käynnistää samanaikaisesti Puhdistus- ja Terveys-toiminnot. Tällöin näytössä näytetään symbolit
ja
.
Kolmas painallus pysäyttää Puhdistus- ja Terveys-toiminnot.
Neljäs painallus käynnistää Terveys-toiminnon. Kaukosäätimen näytössä näytetään symboli
.

HUOMIO: Nämä toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa laitemalleissa.

12. I FEEL
Painikkeella
käynnistetään I FEEL -toiminto. I FEEL -toiminnolla laite mittaa sisäilman todellisen lämpötilan
kaukosäätimen lämpöanturilla kaukosäätimen sijaintipaikasta ja lähettää lämpötilatiledon sisäyksikölle 10 minuutin
välein.
Toiminto pysäytetään painamalla I FEEL painiketta uudelleen.
Varmista että kaukosäädin kantaman sisällä ja säätimestä on näköyhteys sisäyksikköön (älä aseta säädintä
esimerkiksi lipaston laatikkoon).

13. VALAISTUS (LIGHT)
Painikkeella

voidaan käynnistää ja sammuttaa kaukosäätimen ja sisäyksikön valaistus.

14. X-FAN -TOIMINTO
Toiminto käynnistetään X-FAN painikkeella JÄÄHDYTYS- tai KOSTEUDENPOISTO-toiminnoilla. Kaukosäätimen
näytössä näytetään toiminnon aikana symboli
ja sisäyksikön puhallin käy noin 2 minuuttia sisäyksikön sisäosien
kuivaamiseksi, silloinkin kun laite on pysäytettynä (OFF-tilassa). Laite suorittaa X-FAN toiminnon automaattisesti
sähkökatkon jälkeen.
X-FAN -toiminto ei ole käytettävissä AUTO-, PUHALLUS- tai LÄMMITYS-toiminnoilla.

15. HILJAINEN -TOIMINTO (QUIET)
Tällä painikkeella vaihdellaan AUTO-quiet -toiminnon (näytössä näytetään symbolit
toiminnon (näytössä näytetään symbolit
ja Quiet OFF) välillä.
Quiet OFF on oletustoimintona kun laitteeseen kytketään virransyöttö.
Quiet-toiminto ei ole välttämättä käytettävissä kaikissa malleissa.

ja "Auto"), ja normaalin Quiet -
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16. Yö-tila (SLEEP)
Painikkeella käynnistetään ja keskeytetään Yö-tilat 1

,2

ja 3

.

Yö-tila 1 on käytettävissä Jäähdytys- ja Kosteudenpoisto-toiminnoilla:
Yö-tilan aikana laite nostaa 1 käyntitunnin jälkeen asetuslämpötilaa 1°C ja toisen käyntitunnin jälkeen vielä toisen 1°C
ja pitää tämän jälkeen kyseisen asetuslämpötilan. Lämmitystoiminnolla laite laskee asetuslämpötilaa 1°C tunnissa
ensimmäisten kahden tunnin välein ja pitää tämän jälkeen kyseisen asetuslämpötilan.
Yö-tila 2 aikana laite seuraa esiasetettua lämpötilakäyrää.
Jäähdytyksellä:
• Kun Yö-tila käynnistetään asetuslämpötilan ollessa 16°C - 23°C, laite nostaa asetuslämpötilaa 1°C tunnin välein
ensimmäisen 3 käyttötunnin ajan ja pitää sen jälkeen kyseisen asetuslämpötilan. 7 käyttötunnin jälkeen laite laskee
asetuslämpötilaa 1°C ja ylläpitää kyseistä lämpötilaa sen jälkeen.
• Kun Yö-tila käynnistetään asetuslämpötilan ollessa 24°C - 27°C, laite nostaa asetuslämpötilaa 1°C tunnin välein
ensimmäisen 2 käyttötunnin ajan ja pitää sen jälkeen kyseisen asetuslämpötilan. 7 käyttötunnin jälkeen laite laskee
asetuslämpötilaa 1°C ja ylläpitää kyseistä lämpötilaa sen jälkeen.
• Kun Yö-tila käynnistetään asetuslämpötilan ollessa 28°C - 29°C, laite nostaa asetuslämpötilaa 1°C ensimmäisen
käyttötunnin jälkeen ja pitää sen jälkeen kyseisen asetuslämpötilan. 7 käyttötunnin jälkeen laite laskee
asetuslämpötilaa 1°C ja ylläpitää kyseistä lämpötilaa sen jälkeen.
• Kun Yö-tila käynnistetään asetuslämpötilan ollessa 30°C, laite laskee asetuslämpötilaa 1°C asteella 7 käyttötunnin
jälkeen ja ylläpitää kyseistä lämpötilaa sen jälkeen.
Lämmityksellä:
• Kun Yö-tila käynnistetään asetuslämpötilan ollessa 16°C, laite ylläpitää sen jälkeen kyseisen asetuslämpötilan.
• Kun Yö-tila käynnistetään asetuslämpötilan ollessa 17°C - 20°C, laite laskee asetuslämpötilaa 1°C ensimmäisen
käyttötunnin jälkeen ja pitää sen jälkeen kyseisen asetuslämpötilan.
• Kun Yö-tila käynnistetään asetuslämpötilan ollessa 21°C - 27°C, laite laskee asetuslämpötilaa 1°C tunnin välein
ensimmäisen 2 käyttötunnin ajan ja ylläpitää sen jälkeen kyseisen asetuslämpötilan.
• Kun Yö-tila käynnistetään asetuslämpötilan ollessa 28°C - 30°C, laite laskee asetuslämpötilaa 1°C tunnin välein
ensimmäisen 3 käyttötunnin ajan ja ylläpitää kyseistä lämpötilaa sen jälkeen.
Yö-tilassa 3 voidaan asettaa yksilöllinen lämpötilakäyrä:
• (1)Yö-tilassa 3, pidä TURBO-painike painettuna muutaman sekunnin ajan.
Kaukosäätimen näytössä näytetään teksti "1 hour (1. tunti)" ja asetuslämpötila vilkkuu ja näyttää tämän hetkistä
lämpötilakäyrää.
• (2) Aseta lämpötila jonka verran asetuslämpötilaa muutetaan ensimmäisen käyntitunnin jälkeen. Tallenna uusi
asetus painamalla uudelleen Turbo-painiketta.
• (3) Näytössä vilkkuu tässä vaiheessa teksti "2 hour (2. tunti).
• (4) Toista asetus vaiheen (1) mukaisesti aina 8 tuntiin saakka. Tallenna lopuksi lämpötilakäyrän asetuksen
painamalla Turbo-painiketta.
Voit tarkastaa lämpötilakäyrän asetukset Turbo-painikkeella edellä kuvatulla tavalla. Jos mitään painiketta ei paineta
10 sekuntiin, kaukosäädin palaa normaaliin näyttöön tallentamatta tehtyjä muutoksia.
Voit poistua lämpötilakäyrän asetustilasta myös painamalla "ON/OFF", "MODE" "TIMER" tai "SLEEP" painikkeita.
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Toimintojen selitykset
X-FAN toiminto
X-FAN toiminto puhaltaa ilmaa sisäyksikön läpi kuivatakseen sisäyksikön sisäosat ennen laitteen pysäyttämistä ja
estääkseen home- ja muiden itiöiden kasvamisen laitteen sisällä.
1. Kun X-FAN toiminto on aktivoitu: Sisäyksikön puhallin pyörii 2 minuuttia sen jälkeen kun sisäyksikkö on pysäytetty
kaukosäätimen ON/OFF-painikkeella. Voit keskeyttää X-FAN toiminnon painamalla F-FAN painiketta.
2. Kun X-FAN toimintoa ei ole aktivoitu: Sisäyksikön puhallin pysähtyy samaan aikaan kun sisäyksikkö pysähtyy.

AUTO RUN toiminto

AUTO RUN toiminnolla laite säätää asetuslämpötilan automaattisesti suhteessa sisäilman todelliseen lämpötilaan.
Asetuslämpötila näytetään kaukosäätimen näytössä.

TURBO TOIMINTO
Turbo-toiminnolla laite saavuttaa asetuslämpötilan normaalia nopeammin nostamalla sisäyksikön puhallusnopeuden
normaalia korkeammaksi. Toiminto ei varsinaisesti lisää laitteen jäähdytys-/ lämmitystehoa.

Näppäinlukko
Voit lukita ja avata kaukosäätimen näppäimet painamalla samanaikaisesti + ja - painikkeita. Kun näppäimet on lukittu,
kaukosäätimen näytössä näytetään symboli
.

Ilmanohjaimien pystysuuntainen SWING-toiminto
1. Voit käynnistää ilmanohjaimien pystysuuntaisen automaattisen liikkeen painamalla UP / DOWN painiketta 2 sekuntia.
Ilmanohjaimet alkavat liikkumaan automaattisesti ylös/alas -suunnassa.
2. Voit pysäyttää ilmanohjaimet haluamaasi asentoon pitämällä UP / DOWN painiketta uudelleen painettuna 2 sekuntia.

Ilmanohjaimien vaakasuuntainen SWING-toiminto
1. Voit käynnistää ilmanohjaimien vaakasuuntaisen automaattisen liikkeen painamalla LEFT / RIGHT painiketta 2
sekuntia. Ilmanohjaimet alkavat liikkumaan automaattisesti vasen/oikea -suunnassa.
2. Voit pysäyttää ilmanohjaimet haluamaasi asentoon pitämällä LEFT / RIGHT painiketta uudelleen painettuna 2 sekuntia.

Celsius- ja Fahrenheit-asteikot
Voit vaihtaa käytettävää lämpöasteikkoa painamalla samanaikaisesti - ja MODE painikkeita.

TEMP ja CLOCK painikeyhdistelmä:
Energiansäästö-toiminto
Voit käynnistää energiansäästö-toiminnon Jäähdytys-toiminnolla painamalla samanaikaisesti TEMP ja CLOCK
painikkeita. Kaukosäätimen näytössä näytetään teksti "SE" kun energiansäästö-toiminto on aktiivisena.
Voit keskeyttää energiansäästö-toiminnon painamalla TEMP ja CLOCK painikkeita uudelleen.
Ylläpitolämmitys +8°C
Voi käynnistää +8°C ylläpitolämmitys-toiminnon Lämmitys-toiminnolla painamalla samanaikaisesti TEMP ja CLOCK
painikkeita. Kaukosäätimen näytössä näytetään symboli
ja asetuslämpötila 8°C kun ylläpitolämmitys-toiminto on
aktiivisena.
Voit keskeyttää Ylläpitolämmitys-toiminnon painamalla TEMP ja CLOCK painikkeita uudelleen.
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Hiljainen-toiminto (Quiet)
Kun Hiljainen-toiminto aktivoidaan:
1. Jäähdytyksellä: Sisäyksikön puhallin toimii suurella nopeudella mutta laskee matalalle tai hiljaiselle nopeudelle 10
minuutin jälkeen tai kun lämpötila laskee alle 28°C, asetuslämpötilan ja sisäilman todellisen lämpötilan erosta
riippuen.
2. Lämmityksellä: Sisäyksikön puhallin toimii matalalla tai keski-matalalla nopeudella asetuslämpötilan ja sisäilman
todellisen lämpötilan erosta riippuen.
3. Kosteudenpoistolla ja Puhalluksella: Sisäyksikön puhallin toimii matalalla nopeudella.
4. AUTO-toiminnolla: Sisäyksikön puhallin toimii AUTO-nopeudella toimintatilasta riippuen (Jäähdytys-, Lämmitys- tai
Puhallus-toiminto.

Uni-toiminto (SLEEP)
Uni-toiminto (SLEEP) on käytettävissä vain Jäähdytys-, Lämmitys- ja Kosteudenpoisto-toiminnoilla. Uni-toiminto
sammuttaa laitteen 1 tunnin jälkeen toiminnon aktivoinnista.

WIFI-toiminto
WIFI-toiminto käynnistetään ja sammutetaan pitämällä MODE ja TURBO painikkeet samanaikaisesti painettuina 10
sekunnin ajan. Kaukosäätimen näytössä näytetään teksti "WIFI" kun toiminto on aktiviisena.
WIFI-toiminto on oletuksena aktiivisena tehtaalta lähtiessään.
Lue lisätietoja WIFI-toiminnon käytöstä laitteen käyttöohjeesta.

Kosteudenpoisto-toiminto
Kosteudenpoisto-toiminto riippuu hankitusta laitemallista.
Toiminto ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa laitemalleissa.

Käyttöohje
Yleiset käyttöohjeet:
1. Käynnistä ja pysäytä laite ON/OFF-painikkeella.
(Huom: Ilmanohjaimet sulkeutuvat automaattisesti kun laite pysäytetään).
2. Valitse haluamasi toiminta-tila MODE painikkeella.
3. Aseta haluamasi asetuslämpötila + ja - painikkeilla.
(AUTO-toiminnolla asetuslämpötila ei voida säätää).
4. Aseta haluamasi puhallusnopeus FAN painikkeella.
(Matala, Keski-matala, Keski-korkea, Korkea, AUTO).
5. Käynnistä ilmanohjaimien automaattinen liike SWING-painikkeella.
Lisätoiminnot:
1. Käynnistä Uni-toiminto SLEEP painikkeella.
2. Aseta ON- ja OFF-ajastus TIMER ON ja TIMER OFF painikkeilla.
3. Sammuta ja sytytä kaukosäätimen ja sisäyksikön valot LIGHT painikkeella.
4. Käynnistä ja pysäytä Turbo-toiminto TURBO painikkeella.
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Kaukosäätimen paristojen asennus
1. Avaa paristokotelon kansi painamalla
merkin kohdalta ja liu'uta kotelon kansi
auki.
2. Aseta kaksi 1,5V AAA paristoa paikoilleen ja huomioi paristojen oikea napaisuus
("+" ja "-" merkit kotelon pohjassa).
3. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikoilleen.

HUOMIO
•
•
•
•
•

Suuntaa kaukosäädin sisäyksikön vastaanottimeen kaukosäätimen käytön aikana.
Kaukosäätimen kantomatka on maksimissaan 8 metriä.
Loisteputkivalaisimet ja muut sähkölaitteet voivat häiritä kaukosäätimen signaalia.
Vaihda molemmat paristot aina samanaikaisesti ja käytä vain Alkali-paristoja.
Vaihda paristot kun kaukosäädin ei enää lähetä signaalia tai säätimen näyttö on himmeä.

Hätäkäyttö
Laitetta voidaan hätätapauksessa käyttää sisäyksikön AUX-painikkeella jos kaukosäädin on hukkunut tai rikkoutunut.
Hätäkäytön aikana laite toimii AUTO-toiminnolla ja 24°C asetuslämpötilalla.
AUX-painike löytyy sisäyksikön etupaneelin alta.

Etupaneeli

AUX-painike

VAROITUS!
Älä paina AUX-painiketta millään sähköä johtavalla (metalisella) esineellä. Voit käyttää esimerkiksi kynän kärkeä
painikkeen painamiseen.
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