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Kaukosäätimen tekniset tiedot
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Nimellisjännite
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ECO SET TEMP.

ON

OFF

AUTO

AUTO COOL DRY HEAT FAN

HUOM:
Hankkimasi laite saattaa poiketa hieman ohjeen mallikuvista. Kaikki kuvatut toiminnot
suoritetaan kaukosäätimellä.
Jos sisäyksikössä ei ole valittua toimintoa, mitään ei tapahdu vaikka kaukosäätimen
painiketta painetaankin.
Jos "KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖOHJEEN" ja "ILMASTOINTILAITTEEN
KÄYTTÖOHJEEN" välillä on eroavaisuuksia, "ILMASTOINTILAITTEEN KÄYTTÖOHJE"
on se jota tulee noudattaa.

1

2

Painikkeet

Painikkeet

ECO SET TEMP.

ON

OFF

1

ON/OFF painike (
)
Käynnistää ja sammuttaa laitteen.

2

YLÖS painike (
)
Lisää asetuslämpötilaa ja ajastimen
aikaa.

Kun laite on lämmitystoiminnolla
asetuslämpötilalla 17OC,
painikkeen
painaminen kahdesti käynnistää +8°C
ylläpitolämmityksen. Sisäyksikön näytössä
näkyy teksti "FP".

2
5

SET

3

HUOM:

4

Kun painiketta painetaan vähintään 2
sekuntia Silent (Yö) toiminto käynnistyy/
sammuu. Tällöin laitteen käyntinopeus ja
täten myös jäähdytys/lämmitysteho
laskee.
Paina Fan (
) , MODE, ON/OFF tai ECO
painiketta lopettaaksesi Silent toiminnon.

6
7

ECO

MODE

FAN painike (
)
Neljän eri puhallusnopeuden valinta:
HIGH MED LOW AUTO

8
9
10
4

FAN painike (

ON

OFF

AUTO

HUOM:

AUTO COOL DRY HEAT FAN

3

ECO SET TEMP.

ALAS painike (
)
Laskee asetuslämpötilaa ja ajastimen aikaa.

AUTO

1

5

6

AUTO COOL DRY HEAT FAN

2
1

5

)(malleissa RG58E4/BGEF)
Swing painike(
Käynnistää ilmanohjeimien sivusuuntaisen
liikkeen. Jos painike pidetään painettuna yli
2 sekuntia, automaattinen ylös/alas Swingtoiminto käynnistyy.
SET painike
Käytetään seuraavien toimintojen
käynnistämiseen, yhdessä
ja
painikkeiden kanssa
Timer on

Timer off

Fresh

Sleep

(

3

SET

4
6

7

ECO

MODE

Itse puhdistus
Follow me

Valinnainen toiminto)

Valitse haluttu toiminto SET painikkeella,
valittu symboli näkyy näytössä, vahvista
valinta
tai
painikkeella.

8
9

SLEEP toiminto (
)
Säilyttää miellyttävän lämpötilan ja säästää
energiaa. Käytettävissä COOL, HEAT ja AUTO
toiminnoilla.
Lisätietoja "KÄYTTÖOHJEEN" kappaleesta
"SLEEP".

10

)

FRESH toiminto ( )(valinnainen)
Kun FRESH toiminto käynnistetään, Ioni/
Plasmasuodatin (mallista riippuen)
käynnistyy ja poistaa mikrohiukkasia
sisäilmasta.

Neljän eri puhallusnopeuden valinta:
AUTO LOW MED HIGH
YoPuhallusnopeutta ei voi asettaa AUTO
tai DRY toimintojen aikana.
HUOM:

SELF CLEAN toiminto ( )(valinnainen)
SELF CLEAN toiminnon aikana laite
puhdistaa ja kuivattaa sisäyksikön kennon
automaattisesti.

Kun painiketta painetaan vähintään 2 sekuntia
Turbo toiminto käynnistyy/sammuu. Turbo
toiminto mahdollistaa tilapäisen lämmitys/
jäähdytystehon nousun (jos sisäyksikkö ei tue
tätä toimintoa, painikkeen painamisella ei ole
mitään vaikutusta.)

3

)(malleissa RG58B/BGE)
Swing painike(
Käynnistää ilmanohjeimien sivusuuntaisen
liikkeen tai säätää ylös/alas suuntaista
puhallusta. Ilmanohjaimet liikkuvat 6o
jokaisella painalluksella. Jos painike pidetään
painettuna yli 2 sekuntia, automaattinen ylös/
alas Swing-toiminto käynnistyy.

4

Painikkeet

ECO SET TEMP.

ON

FOLLOW ME toiminto ( )(valinnainen)
Kun Follow Me toiminto aktivoidaan,
kaukosäädin aloittaa lämpötilan mittaamisen
omalla lämpöanturillaan. Kaukosäädin
lähettää lämpötilatiedon sisäyksikölle 3
minuutin välein kunnes FOLLOW ME
painiketta painetaan uudelleen.

OFF

7
AUTO

AUTO COOL DRY HEAT FAN

2
1

5

3

SET

4
6

7

ECO

MODE

8
9

ECO painike
Energiansäästösoiminto.
Jäähdytyksellä laite säätää lämpötilan 24OC,
ja puhallusnopeuden Auto-tilaansäästääkseen
energiaa (vain jos lämpötila on asetettu alle
24OC). Jos lämpötila on asetettu välille 24OC 30OC, ECO painike asettaa puhallusnopeuden AUTO-tilaan mutta asetuslämpötila
pysyy muuttumattomana.
HUOM:
ON/OFF painikkeen painaminen, toimintatilan
muuttaminen tai lämpötilan säätäminen alle
24OC lopettaa ECO toiminnon.
ECO toiminnolla asetuslämpötilan tulee olla
24OC tai enemmän. Jos ECO toiminto laskee
laitteen tehoa liikaa, palaa normaaliin
toimintaan painamalla ECO painiketta
uudelleen.

Näytön symbolit
Kaukosäädin näyttää
järjestelmän tilan kun
säätimessä on virrat päällä.

Toimintatila (MODE)

AUTO

ECO SET TEMP.

ON

OFF

10

COOL

DRY

HEAT

)
Sammuttaa sisäyksikön näytön ja summerin,
sekä asettaa puhallusnopeuden LOW
asentoon häiriöiden minimoimiseksi. Toiminto
peruutetaan painamalla painiketta
toistamiseen. DO NOT DISTURB toiminnolla,
näyttö on päällä 10 sekuntia asetusten
muuttamisen jälkeen.

HEAT

Ilmoittaa että näppäimet on lukittu
Näytössä ECO toiminnon aikana

AUTO

ON Näytössä kun TIMER ON on asetettu.
OFF Näytössä kun TIMER OFF on asetettu.
Näyttää huoneen- tai
asetuslämpötilan, sekä ajan
TIMER asetuksissa.

AUTO COOL DRY HEAT FAN

FOLLOW ME toiminto on
käytössä
FRESH toiminto on käytössä

ITSEPUHDISTUS toiminto on käytössä
SILENT toiminto on käytössä
SLEEP (yö) toiminto on käytössä.
Puhallusnopeuden näyttö
Matala nopeus (Low)

9 DO NOT DISTURB painike (

10 LOCK toiminto

Paina ECO ja
painikkeita
samanaikaisesti lukitaksesi näppäimet tai
avataksesi näppäinlukituksen.

5

FANSignaalin

Paristonäyttö (paristonvaihdon osoitin)

FAN

HUOM：Älä valitse HEAT toimintoa jos
hankkimasi laite on pelkästään jäähdyttävää
mallia. HEAT toiminto on käytettävissä vain
lämpöpumppu malleissa.

DRY

Näytössä kun kaukosäädin on ON-tilassa.

8 MODE painike
MODE painike muuttaa laitteen toimintatilaa
seuraavassa järjestyksessä:
AUTO

COOL

Näytössä kun signaali lähetetään.

Keskinopeus (Med)
Korkea nopeus (High)
AUTO

Automaattinen
puhallusnopeus

Huom:
Mallikuvassa näytetään kaikki näytön symbolit.
Laitteen käydessä näytössä näytetään ainoastaan
tarvittavat symbolit.

6

Painikkeiden käyttäminen

Painikkeiden käyttäminen
Sisäilman kuivaus (DRY)

AUTO toiminto

Varmista että laitteen virransyöttö on päällä.
Sisäyksikön OPERATION valo alkaa vilkkua.

Varmista että laitteen virransyöttö on päällä.
Sisäyksikön OPERATION valo alkaa vilkkua.
SET TEMP.

1. Valitse AUTO toiminto MODE painikkeella.
2. Aseta haluttu lämpötila YLÖS/ALAS
painikkeilla. Lämpötila voidaan asettaa välille
17°C - 30°C, 1°C portailla.

SET TEMP.

3. Käynnistä laite ON/OFF painikkeella.

3. Käynnistä laite ON/OFF painikkeella.

AUTO

COOL

DRY

HUOM

2
4

3

SET

3

1. AUTO toiminnolla, laite valitsee automaattisesti
jäähdytys-, lämmitys- tai puhallustoiminnon
asetuslämpötilan ja huoneen lämpötilan
perusteella.
2. AUTO toiminnolla puhallusnopeutta ei voi säätää.
Laite säätää puhallusnopeuden automaattisesti.
3. Jos AUTO toiminto ei miellytä sinua, voit valita
kunkin yksittäisistä toiminnoista manuaalisesti.

1. Valitse DRY toiminto MODE painikkeella.
2. Aseta haluttu lämpötila YLÖS/ALAS
painikkeilla. Lämpötila voidaan asettaa välille
17°C - 30°C, 1°C portailla.

2

HUOM
Ilmankuivaus (DRY) toiminnolla laite toimii
jäähdytystoiminnolla minimiteholla. Tästä johtuen
huoneen lämpötila laskee asetuslämpötilan
alapuolelle.

3

SET

Jäähdytys (Cool) / Lämmitys (Heat) /
ECO

MODE

1

Puhallus (Fan)
Varmista että laitteen virransyöttö on päällä..
1. Valitse COOL (jäähdytys), HEAT (lämmitys) tai
FAN (puhallus) toiminto MODE painikkeella.

ECO

MODE

1

2. Aseta haluttu lämpötila YLÖS/ALAS
painikkeilla. Lämpötila voidaan asettaa välille
17°C - 30°C, 1°C portailla.
3. Valitse jokin neljästä puhallusnopeudesta (Auto,
Low, Med, High) FAN painikkeella.
4. Käynnistä laite ON/OFF painikkeella.

HUOM
FAN (puhallus) toiminnolla lämpötilaa ei voida
säätää.
FAN toiminnolla voidaan suorittaa ainoastaan
kohdat 1, 3 ja 4.

7

7

8

Ajastimen käyttö (TIMER)
SET painikkeella voidaan valita ON ja OFF
ajastimet.
ON-ajastuksen asettaminen
SET TEMP.

ON

1. Paina SET painiketta, kunnes ajastimen symboli
" ON "vilkkuu kaukosäätimen näytössä, edellinen
ajastusaika ja symboli "h" ilmestyy näytöttöön.
Voit nyt asettaa laitteen ON-ajastuksen.

OFF

2. Aseta haluamasi käynnistysaika
tai
painikkeilla. Kellonaika muuttuu puolen tunnin
portailla välillä 0 - 10h, ja tunnin portailla välillä
10 - 24h.

COOL

2

! HUOMIO

Kun ajastusaika aktivoituu, kaukosäädin lähettää signaalin sisäyksikölle. Tämän
vuoksi kaukosäädin tulee jättää paikkaan josta signaali välittyy sisäyksikölle.
Ajastimen aika-asetukset on rajattu seuraaviin kellonaikoihin:
0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5,
10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ja 24.

Ajastus esimerkki

TIMER ON

(Käynnistysajastin)
TIMER ON toimintoa voidaan käyttää
esimerkiksi kun laite halutaan käynnistää
ennen kotiin tuloa. Laite käynnistyy
automaattisesti ajastettuun kellonaikaan.

ON

3. Kun aika on asetettu, kaukosäädin odottaa 3
sekuntia ennen kuin lähettää tiedot sisäyksikölle.
Tämän jälkeen symboli "h" katoaa näytöstä, TIMER
ON symboli pysyy näytössä, ja säädin palaa
näyttämään nykyistä asetuslämpötilaa.

Start
Off

Esimerkki:

SET

1
ECO

MODE

Asetus

OFF-ajastuksen asettaminen
1. Paina SET painiketta, kunnes ajastimen symboli
" OFF " vilkkuu näytössä, edellinen ajastusaika ja
symboli "h" ilmestyy näytöttöön.
Voit nyt asettaa laitteen OFF-ajastuksen.
2. Aseta haluamasi käynnistysaika
tai
painikkeilla. Kellonaika muuttuu puolen tunnin
portailla välillä 0 - 10h, ja tunnin portailla välillä
10 - 24h.

6 tunnin päästä

Laite käynnistetään 6h kuluttua.
1. Valitse TIMER ON painamalla SET painiketta,
edellinen ajastusaika ja symboli "h" ilmestyy
näytöttöön.
2. Aseta ajastimeen aika "6.0h ",
tai
painikkeilla.
3. Näyttö palaa näyttämään lämpötilaa 3
sekunnin kuluttua.
ON " näkyy näytössä kun ON-ajastus on
"
käytössä.

3. Kun aika on asetettu, kaukosäädin odottaa 3
sekuntia ennen kuin lähettää tiedot sisäyksikölle.
Tämän jälkeen symboli "h" katoaa näytöstä,
TIMER OFF symboli pysyy näytössä, ja säädin
palaa näyttämään nykyistä asetuslämpötilaa.

9

10

OFF

Stop
On

Asetus

10 tunnin päästä

TIMER OFF
(Sammutusajastus)
Sammutusajastuksella laite voidaan asettaa
sammumaan haluttuun aikaan.
Esimerkki:
Laite asetetaan sammumaan 10 tunnin kuluttua.
1. Valitse TIMER OFF painamalla SET painiketta,
edellinen ajastusaika ja symboli "h" ilmestyy
näytöttöön.
tai
2. Aseta ajastimeen aika "10.0h ",
painikkeilla.
3. Näyttö palaa näyttämään lämpötilaa 3
sekunnin kuluttua.
OFF " näkyy näytössä kun ON-ajastus
"
on käytössä.
Yhdistetty ajastus
(Samanaikainen ON ja OFF ajastus)

ON

OFF

Start
On
Asetus

TIMER OFF → TIMER ON
(On → Stop → Käynnistys)
Tätä toimintoa voidaan käyttää esimerkiksi kun
laite halutaan sammuttaa nukkumaan mennessä
ja käynnistää uudelleen aamulla.

ON

OFF

Start
Stop

Off
Asetus

2 tunnin päästä

5 tunnin päästä

TIMER ON → TIMER OFF
(Off → Start → Sammutus)
Tätä toimintoa voidaan käyttää esimerkiksi kun
laite halutaan käynnistää aamulla ennen
heräämistä ja sammuttaa silloin kun lähdet pois
kotoa.
Esimerkki:
Laite asetetaan käynnistymään 2 tunnin
kuluttua ja sammumaan 5 tunnin kuluttua
asetushetkestä.
1. Valitse TIMER ON painamalla SET painiketta.
2. Aseta ajastusaika 2.0h
TIMER ON näytössä.

4. Aseta ajastusaika 5.0h
TIMER OFF näytössä.

10 tunnin päästä

Esimerkki:

asetushetkestä.
1. Valitse TIMER OFF painamalla SET painiketta.
2. Aseta ajastusaika 2.0h
tai
painikkeilla
TIMER OFF näytössä.
3. Valitse TIMER ON painamalla SET painiketta.
4. Aseta ajastusaika 10h
tai
painikkeilla
TIMER ON näytössä.
5. Näyttö palaa näyttämään asetuslämpötilaa kolmen
ONja
sekunnin jälkeen. "
OFF " symbolit
näkyvät näytössä ja osoittavat että molemmat
ajastukset ovat käytössä.

11

tai

painikkeilla

5. Näyttö palaa näyttämään asetuslämpötilaa kolmen
ONja
sekunnin jälkeen. "
OFF " symbolit
näkyvät näytössä ja osoittavat että molemmat
ajastukset ovat käytössä.

käynnistymään uudelleen 10 tunnin kuluttua
2 tunnin päästä

painikkeilla

3. Valitse TIMER OFF painamalla SET painiketta.

Asetetaan laite sammumaan 2 tunnin kuluttua ja

Stop

tai
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Kaukosäätimen käsittely

Kaukosäätimen sijainti
Kaukosäädin tulee sijoittaa 8m päähän
sisäyksiköstä ja säätimestä tulee olla suora
näköyhteys sisäyksikköön.
Sisäyksikkö vahvistaa signaalin vastaanoton
äänimerkillä.

8m

HUOMIO

Laite ei toimi jos verhot tai huonekalut estävät
signaalin pääsyn sisäyksikön vastaanottimeen.
Älä kastele kaukosäädintä. Älä sijoita kaukosäädintä
suoraan aurongonpaisteeseen tai muiden
lämmönlähteiden lähelle.
Suora auringonpaiste saattaa häiritä kaukosäätimen
infrapunasignaalia. Sulje verhot jotta auringonpaiste
ei pääse huoneeseen.
Jos jokin toinen sähkölaite (loisteputkivalaisin,
televisio, radio, yms.) häiritsee kaukosäätimen
signaalia, siirrä kyseinen sähkölaite kauemmaksi
kaukosäätimestä.
Älä pudottele kaukosäädintä. Käsittele
kaukosäädintä varovasti.
Älä aseta painavia esineitä kaukosäätimen päälle.
Älä astu kaukosäätimen päälle.

Kaukosäätimen seinätelineen käyttäminen
(valinnainen)
Kaukosäädin voidaan asentaa seinään valinnaisella
seinätelineellä (ei toimiteta laitteen mukana, hankitaan
erikseen).
Valitse seinätelineen paikka siten että kaukosäätimen
signaali välittyy sisäyksikölle valitusta paikasta.
Asenna seinäteline seinään ruuveilla.
Kaukosäädin asetetaan seinätelineeseen ylhäältä
liu'uttamalla.

(1)
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(2)

Paristojen vaihtaminen
Seuraavat oireet ilmoittavat paristojen
vaihtotarpeesta.
Vaihda aina molemmat paristot uusiin.
Sisäyksikkö ei piippaa kun kaukosäädin
lähettää signaalin.
Näyttö on himmeä tai kokonaan pimeä.
Kaukosäätimessä on kaksi alkaliparistoa (R03/
LR03) jotka sijaitsevat säätimen takana
olevassa paristokotelossa.
(1) Irrota paristokotelon kansi
(2) Poista vanhat paristot ja aseta uudet paristot
paikoilleen. Huomioi (+) ja (-) merkit ja
varmista että paristot ovat oikein päin.
(3) Laita paristokotelon kansi takaisin paikoilleen.
HUOM: Kun paristot irrotetaan, kaukosäätimen
asetukset nollautuvat. Kaukosäädin tulee
ohjelmoida uudelleen paristojen vaihdon
jälkeen.
HUOMIO
Vaihda molemmat paristot samanaikaisesti ja
käytä aina keskenään saman tyyppisiä
paristoja.
Poista kaukosäätimen paristot jos laitetta ei
aiota käyttää yli kuukauteen.
Paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana. Toimita käytetyt paristot aina
kunnalliseen kierrätyskeskukseen tai muuhun
paristojen keräsypisteeseen.
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