
 

 

 
 
 
 
 
 

NORDCEL NH16-sarjan ilmalämpöpumpun 
kaukosäätimen käyttöohjeet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaukosäätimen käyttöohjeet 

 



Käyttöohjeet 

Tekniset tiedot 

6.1 Kaukosäätimen kuvaus 

 
Kaukosäätimen nappulat 

 
ON/OFF (käynnistys-/sammutus-) -nappula 

MODE (tila-) -nappula 

FAN (puhallin-) -nappula 

TURBO-nappula 

 /  -nappula 

     -nappula 

     -nappula 

SLEEP (lepotila-) -nappula 

I FEEL -toiminnon nappula 

Ajastimen käynnistys-/sammutusnappula 

CLOCK (kello-) -nappula 

QUIET (hiljaisen) -toiminnon nappula (Tässä mallissa ei ole tätä 
toimintoa) 
 
X-FAN -toiminnon nappula 

LIGHT (valaisu-) -nappula 

    /     -nappula 

TEMP (lämpötila-) -nappula 

Näytön kuvien selitys 
 

I feel 

Quiet (hiljainen) 
 

Tila 

 
Automaattitila 

Viilennystila 

Kuiva tila 

Puhallintila 

Lämmitystila 

 
 

Kello 

Lepotila 

Valaistus

 

Puhaltimen nopeuden asetus 

Turbotila 

Signaalin lähetys 

Terveellinen tila 

Puhdistustoiminnot 

8 °C lämmitystoiminto 
 

Lämpötilan asetus 

WiFi 

X-FAN-toiminto 
 

Kellonajan asetus 

Ajastimen käynnistys/sammutus 

 

Lapsilukko 

Ylös/alas 

Vasemmalle/oikealle

Lämpötilanäytön tyyppi 

asetettu lämpötila sisälämpötila 

ulkolämpötila 

 
 

Kaukosäätimen nappuloiden selitys 
 
Huomautus: 

 Tämä on yleiskäytettävä kaukosäädin, jota voidaan käyttää monikäyttöisten ilmastointilaitteiden ohjaamiseen. Jos vastaavassa mallissa ei ole 
toimintoa, jää laitteen toiminta muuttumattomaksi, kun vastaavaa kaukosäätimen nappulaa painetaan. 

 Ilmastointilaitteesta tulee käynnistyksen jälkeen äänimerkki. Toimintavalo ” ” syttyy (punainen valo). Sen jälkeen ilmastointilaitteen toimintaa 
voidaan ohjata kaukosäätimellä. 

 Aktivoidussa tilassa kaukosäätimen nappulaa painettaessa vilkkuu signaali-ikoni ” ” kaukosäätimen näytöllä kerran ja ilmastointilaitteesta 
kuuluu äänimerkki, mikä näyttää, että signaali on lähetetty ilmastointilaitteelle. 

 



 

 

 
1. ON/OFF (käynnistys-/sammutus-) -nappula 
 

Ilmastointilaite voidaan käynnistää tai sammuttaa painamalla tätä nappulaa. Kun ilmastointilaite on käynnistetty, sisälaitteen toimintavalo syttyy ” ” 
(vihreä valo; väri saattaa vaihdella eri malleissa) ja laitteesta kuuluu äänimerkki. 

 
2. MODE-toimintanappula 
 
Paina tätä nappulaa valitaksesi haluamasi toiminnon. 
 

AUTO VIILENNYS KUIVA PUHALLIN LÄMMITYS 

 
 
 

 Kun automaattitoiminto on valittu, toimii ilmastointilaite automaattisesti ympäristön lämpötilan mukaisesti. Asetettua lämpötilaa ei voi muuttaa eikä 

sitä näytetä. Puhaltimen nopeutta voidaan säätää nappulalla ”FAN”. Puhaltimen puhallusnurkkaa voidaan säätää nappulalla ” ” / ” ”. 

 Kun viilennystoiminto on valittu, toimii ilmastointilaite viilennystilassa. Laitteen viilennyksen merkkivalo ” ” palaa. Säätääksesi asetettua 
lämpötilaa, paina nappulaa ”” tai ””. Säätääksesi puhaltimen nopeutta, paina nappulaa ”FAN”. Säätääksesi puhaltimen puhallusnurkkaa, paina 

nappulaa ” ” / ” ”. 

 Kun kuivaustila on valittu, toimii ilmastointilaite hitaalla nopeudella. Laitteessa palaa valo ” ”. Puhaltimen nopeutta ei voi säätää kuivaustilassa. 

Säätääksesi puhaltimen puhallusnurkkaa, paina nappulaa ” ” / ” ”. 

 Kun puhallintoiminto on valittu, toimii ilmastointilaite vain puhaltimena eikä viilennä tai lämmitä ilmaa. Yksikään merkkivalo ei pala. Toimintavalo 

palaa. Säätääksesi puhaltimen nopeutta, paina nappulaa ”FAN”. Säätääksesi puhaltimen puhallusnurkkaa, paina nappulaa ” ” / ” ”. 

 Kun lämmitystila on valittu, toimii ilmastointilaite lämmitystilassa. Laitteen lämmityksen merkkivalo ” ” palaa. Säätääksesi asetettua lämpötilaa, 
paina nappulaa ”” tai ””. Säätääksesi puhaltimen nopeutta, paina nappulaa ”FAN”. Säätääksesi puhaltimen puhallusnurkkaa, paina nappulaa ”

” / ” ”. (Lämmitystoiminto ei lähetä signaalia vain viilennystoiminnolla varustetulle laitteelle. Kun lämmitystoimintoa säädetään kaukosäätimellä, 
ei laitetta voi käynnistää ON/OFF-nappulalla.)  
 
Huomautus:  
 Välttääkseen kylmää ilmaa, laite odottaa ilmanpuhalluksen aloittamista lämmitystilan käynnistyksen jälkeen 1-5 minuuttia (todellinen aika riippuu 
sisälämpötilasta). 

 Kaukosäätimellä säädettävä lämpötila: 16-30 °C. Puhaltimen nopeus: automaattinen, hidas, hidas-keskimääräinen, keskimääräinen, 
keskimääräinen-nopea, nopea. 
 

3. FAN (puhallin-) -nappula 
 
Painamalla tätä nappulaa voidaan säätää puhaltimen nopeutta seuraavasti: automaattinen (AUTO)    ja. 

 
Auto- 

maattinen 
 

Hidas nopeus Hidas-keskimääräinen nopeus Keskimääräinen nopeus 

 
Keskimääräinen-suuri nopeus Suuri nopeus 

4. TURBO-nappula 
 

Paina tätä nappulaa viilennys- tai lämmitystilassa käynnistääksesi nopean viilennyksen tai lämmityksen. Kaukosäätimessä näkyy ikoni ” ”. 

Poistuaksesi turbotilasta, paina uudelleen samaa nappulaa; ikoni ” ” sammuu. Kun tämä toiminto käynnistetään, viilentää tai lämmittää laite hyvin 
suurella puhallinnopeudella, jotta asetettu lämpötila saavutetaan mahdollisimman nopeasti. 
 

5. Nappula  /   
 

 Paina nappulaa ”” tai ”” kerran suurentaaksesi tai pienentääksesi asetettua lämpötilaa 1 °C. Kun nappulaa ”” tai ”” pidetään alhaalla, 
muuttuu asetettu lämpötila kaukosäätimessä 2 sekunnin kuluttua nopeasti. Kun nappula vapautetaan, muuttuu lämpötilan merkkivalo laitteessa 
vastaavasti. (Lämpötilaa ei voi säätää automaattitilassa.) 

 Käynnistääksesi tai sammuttaaksesi ajastimen tai asettaaksesi kellon, paina kellonajan säätämiseksi nappulaa ”” tai ””. (Kts. kellon ja 
ajastimen käynnistys-/sammutusnappulat.)  
 

6. Nappula   
 
Painamalla tätä nappulaa voit siirtää kääntökulmaa vasemmalle ja oikealle. Voit valita puhaltimen puhallusnurkan alla tuodussa järjestyksessä: 

 
 

tila puuttuu 
(pysähtyy tämänhetkisessä asennossa) 

 
Huomautus: 

 Jos tätä nappulaa pidetään painettua yli 2 sekuntia, liikkuu päälaite edes-takaisin vasemmalta oikealle. Kun nappula vapautetaan, lopettaa laite 
liikkumisen ja säilyttää eturistikon senhetkisen asennon. 

Vasemmalle ja oikealle liikkumistoiminnossa, kun tila on laitettu pois päältä olevasta tilaan  , muuttuu tila  heti sammutustilaan, jos tätä 
nappulaa painetaan 2 sekunnin kuluessa uudelleen. Jos samaa nappulaa painetaan uudelleen 2 sekunnin kuluessa, noudattaa kääntökulman 
muutos ylhäällä olevaa järjestystä. 
 



Käyttöohjeet 

Tekniset tiedot 

 

7. Nappula    
 
Painamalla tätä nappulaa voidaan valita kallistuma ylös tai alas. Puhaltimen puhallusnurkan voi valita alla näytetyssä järjestyksessä: 

 
 

tila puuttuu 
(vaakaristikko pysähtyy 
tämänhetkiseen tilaan) 

 Kun on valittu tila ” ”, käyttää ilmastointilaite puhallinta automaattisesti. Vaakaristikko liikkuu automaattisesti ylös ja alas maksimaalisessa 
nurkassa. 

 Kun on valittu tila ” ”, toimii ilmastointilaitteen puhallin tietyssä asennossa. Vaakaristikko pysähtyy annettuun asentoon. 

 Kun on valittu tila ” ”, toimii ilmastointilaitteen puhallin tietyssä nurkassa. Vaakaristikko suuntaa ilmaa annetusta nurkasta. 

 Asettaaksesi halutun kääntönurkan, paina nappulaa ” ” 2 sekuntia. Kun haluttu nurkka on saavutettu, vapauta nappula. 
 
Huomautus: 

 Valikkoja ” ” ei ehkä voi käyttää. Kun ilmastointilaite saa vastaavan signaalin, alkaa puhallin toimia automaattisesti. 

 Jos painat tätä nappulaa 2 sekuntia, liikkuu päälaite edes-takaisin ylhäältä alas. Kun vapautat nappulan, lopettaa laite liikkumisen ja säilyttää 
eturistikon senhetkisen asennon.  

 Ylös ja alas liikkumistoiminnossa, kun tila on laitettu pois päältä olevasta tilaan , muuttuu tila  heti sammutustilaan, jos tätä nappulaa 
painetaan 2 sekunnin kuluessa uudelleen. Jos samaa nappulaa painetaan uudelleen 2 sekunnin kuluessa, noudattaa kääntymisnurkan muutos 
ylhäällä tuotua järjestystä. 

 

8. SLEEP (lepotila-) -nappula 
 

Tällä nappulalla voit valita tilat Sleep 1 (  ), Sleep 2 (  ) ja Sleep 3 (  ) sekä perua lepotilan. Käynnistyksen jälkeen on vakiona valittu 
lepotilan perumistila. 
Sleep 1 on lepotila 1. Valitessasi tämän tilan viilennystilassa nousee päälaitteelle asetettu lämpötila tunnin toiminnan jälkeen 1 °C, 2 tunnin 
toiminnan jälkeen 2 °C, minkä jälkeen laite jää toimimaan tällä lämpötila-asetuksella. Valitessasi tämän tilan lämmitystilassa putoaa päälaitteelle 
asetettu lämpötila tunnin toiminnan jälkeen 1 °C, 2 tunnin toiminnan jälkeen 2 °C, minkä jälkeen laite jää toimimaan tällä lämpötila-asetuksella.  
 Sleep 2 on lepotila 2, jossa ilmastointilaite toimii ennakkoon asetetun lämpötila-asetuksen mukaan. 

 Sleep 3 on mukautettu lepotilan lämpötila-asetus. 
 (1) Painaessasi ”Turbo”-nappulaa Sleep 3 -tilassa, siirtyy kaukosäädin käyttäjän valitsemaan lepotilan asetustilaan. Kaukosäätimessä näytetään 
kellonajan tilana ”1 tunti”, asetettu lämpötilan tila ”88” näyttää viimeisen asetetun lepotilan lämpötila-asetuksen ja vilkkuu. (Tilan ensimmäisellä 
käyttökerralla kuvataan tehdasasetus).  
(2) Käyttämällä nappuloilla ”+” ja ”-” voit muuttaa asetettua lämpötilaa. Paina asetuksen jälkeen vahvistamiseksi nappulaa ”Turbo”. 
(3) Kaukosäätimen ajastintilaa (1 tunti) suurennetaan automaattisesti (vaihtoehdot: ”2 tuntia”, ”3 tuntia” tai ”8 tuntia”). Asetettu lämpötilanäyttö ”88” 
näyttää viimeisen asetetun lepotilan lämpötila-asetuksen ja vilkkuu. 
(4) Toista ylhäällä olevat kohdat (2) ja (3), kunnes 8-tunnin asetus ja lepotilan lämpötila-asetus on asetettu. Sen jälkeen alkuperäinen ajastinnäyttö 
jatkaa; lämpötilanäyttö jatkaa alkuperäisellä asetetulla lämpötilalla. 

 Sleep 3 – voit valita mukautetun lepotilan lämpötila-asetuksen. 
Käyttäjä voi mukauttaa lepotilan asetusta valitsemalla ennakkoasetetun lepotila-asetuksen, syöttää käyttäjän muokkaaman lepotila-asetuksen, 
mutta ei muuttaa lämpötilaa, ja painaa vahvistamiseksi nappulaa ”Turbo”. Huomautus: jos ennakkoasetus- tai valintakohdassa ei 10 sekunnin 
kuluessa paineta yhtään nappulaa, perutaan lepotilan asetustila automaattisesti ja jatketaan alkuperäisellä näytöllä. Lepotilan asetus tai valintatila 
lopetetaan myös asetus- tai valintakohdassa, jos painetaan nappulaa ”ON/OFF”, asetusnappulaa, ajastinnappulaa tai lepotilanappulaa. 
 

9. I FEEL-toimintonappula 
 

Käynnistäessäsi I FEEL-toiminnon kuvataan kaukosäätimessä kuva ” ”. Tätä toimintoa käytettäessä laite mittaa lämpötilan kaukosäätimen 
sijaintipaikassa ja säätelee huoneen lämpötilaa sen mukaan. 

Peruaksesi I FEEL-toiminnon, paina uudelleen samaa nappulaa; kuva ” ” häviää. 

 Pidä tätä toimintoa asettaessasi kaukosäädin käyttäjän läheisyydessä. Älä aseta kaukosäädintä kuuman tai kylmän kohteen lähelle, jotta 
vältettäisiin epätarkan ympäristön lämpötilan havainnointia. 
 

10. Ajastimen käynnistys-/sammutusnappulat 
 

 Ajastimen käynnistysnappula TIMER ON 

”TIMER ON” -nappulalla voidaan asettaa ajastimen käynnistysaika. Tämän nappulan painamisen jälkeen katoaa ikoni ” ” ja sana ”ON” alkaa 
vilkkua kaukosäätimessä. Asettaaksesi ajastimen käynnistysajan, paina nappulaa ”” tai ””. Jokaisen ”” tai ”” -nappulan painannan jälkeen 
asetus suurenee tai pienenee minuutilla. Pidettäessä nappulaa ”” tai ”” painettuna alkaa aika muuttua 2 sekunnin kuluttua nopeasti. Kun näyttö 

tulee haluttuun aikaan, paina vahvistamiseksi nappulaa ”TIMER ON”. Sana ”ON” lopettaa vilkkumisen. Ikoni ” ” näytetään jälleen. Toiminnon 
peruutus: tilanteessa, jossa TIMER ON -toiminto on käynnistetty, paina sen perumiseksi nappulaa ”TIMER ON”. 
 

 Ajastimen sammutusnappula TIMER OFF 

”TIMER OFF” -nappulalla voidaan asettaa ajastimen sammutusaika. Tämän nappulan painamisen jälkeen katoaa ikoni ” ” ja sana ”OFF” alkaa 
vilkkua kaukosäätimessä. Asettaaksesi ajastimen sammutusajan, paina nappulaa ”” tai ””. Jokaisen ”” tai ”” -nappulan painannan jälkeen 
asetus suurenee tai pienenee minuutilla. Pidettäessä nappulaa ”” tai ”” painettuna alkaa aika muuttua 2 sekunnin kuluttua nopeasti. Kun näyttö 

tulee haluttuun aikaan, paina sen vahvistamiseksi nappulaa ”TIMER OFF”. Sana ”OFF” lopettaa vilkkumisen. Ikoni ” ” näytetään jälleen. 
Toiminnon peruutus: tilanteessa, jossa TIMER OFF -toiminto on käynnistetty, paina sen perumiseksi nappulaa ”TIMER OFF”. 
 
Huomautus: 

 Ajastimen käynnistys- ja sammutustoimintoja voidaan asettaa käynnistys- ja sammutustilassa samaan aikaan. 

 Ennen ajastimen käynnistyksen tai sammutuksen asetusta, säädä kellonaika oikeaksi. 



 

 

 Käynnistys- tai sammutustoiminnon käynnistämisen jälkeen, aseta voimassa oleva jatkuva kierto. Sen jälkeen ilmastointilaite joko käynnistetään 
tai sammutetaan asetetun ajan mukaisesti. ON/OFF-nappula ei vaikuta asetukseen. Jos et tarvitse tätä toimintoa, peru se kaukosäätimellä. 
 

11. CLOCK (kello-) -nappula 
 

Paina tätä nappulaa kellonajan asettamiseksi. Ikoni ” ” alkaa vilkkua kaukosäätimessä. Asettaaksesi kellonajan, paina 5 sekunnin kuluessa 
nappulaa ”” tai ””. Jokainen nappulan ”” tai ”” painallus suurentaa tai vähentää kellonaikaa minuutilla. Kun nappulaa ”” tai ”” pidetään 
painettuna alkaa aika muuttua 2 sekunnin kuluttua nopeasti. Kun näyttö tulee haluttuun aikaan, vapauta nappula. Vahvistaaksesi kellonajan, paina 

nappulaa ”CLOCK”. Ikoni ” ” lopettaa vilkkumisen. 
 
Huomautus: 

 Kello käyttää 24 tunnin muotoa. 

 Kahden toiminnon välinen aika ei saa ylittää 5 sekuntia. Muussa tapauksessa kaukosäädin poistuu asetustilasta. Sama koskee myös ajastimen 
käynnistys- ja sammutusnappuloita. 
 

12. QUIET (hiljainen) -tilanappula (Tässä mallissa ei ole tätä toimintoa) 
 

Painamalla tätä nappulaa voit asettaa Quiet-toiminnon tilaksi Auto Quiet -tilan (esim. ”  ” ja signaali ”AUTO”), Quiet-tilan tai Quiet-tilan 

sammutuksen (signaalia eikä kuvaa ” ” ei ole). Käynnistyksen jälkeen on vakiona Quiet-toiminnon sammutus. 
 
Huomautus:  
 Quiet-toimintoa ei voi asettaa puhallin- tai kuivaustilassa. Quiet-tilassa puhaltimen nopeus ei ole saatavilla. 

 Auto Quiet -tilassa ilmastointilaite siirtyy sen jälkeen, kun huoneen lämpötila saavuttaa asetetun tason, tai 10 minuuttia myöhemmin, Quiet-tilaan. 
Tuona aikana puhaltimen nopeutta ei voi säätää. 
 

13. X-FAN-nappula 

Painamalla tätä nappulaa viilennystilassa tai kuivaustilassa kuvataan ikoni ” ” ja sisäpuhallin jatkaa toimintaa 2 minuutin ajan kuivattaakseen 
sisälaitteen, myös silloin, kun olet sulkenut laitteen. Aktivoinnin jälkeen on vakiona X-FAN OFF. 
X-FAN-tila ei ole saatavilla automaatti-, puhallin- tai lämmitystiloissa. Tämä tila näyttää, että sisälaitteen höyrystimessä oleva kosteus puhalletaan 
laitteen sammuttamisen jälkeen kuivaksi, jotta vältetään homeen syntymistä. 

 Jos X-FAN-tila on päällä: Laitteen sammuttamisen jälkeen nappulalla ON/OFF, jatkaa sisäpuhallin toimintaa hitaalla nopeudella noin 2 minuuttia. 
Sammuttaaksesi sisäpuhaltimen tuona aikana heti, nappulaa X-FAN. 

 Jos X-FAN-tila on pois päältä: Laitteen sammuttamisen jälkeen nappulalla ON/OFF, sammuu koko laite heti. 
 

14. LIGHT (valaistus-) -nappula 

Paina tätä nappulaa sisälaitteen näytön valaistuksen sammuttamiseksi. Ikoni ” ” häviää kaukosäätimestä. Näytön valaistuksen käynnistämiseksi, 

paina samaa nappulaa uudelleen. Ikoni ” ” kuvataan uudelleen. 
 

15. Nappula  /   (Tässä mallissa ei ole tätä toimintoa)  
 
Tällä nappulalla laitetaan toimintotilassa terveellinen ja puhdistustila päälle tai pois. Ensimmäistä kertaa painettaessa voidaan käynnistää 

puhdistustoiminto; näyttöön ilmestyy kuva ” ”. Toisen kerran painettaessa voidaan käynnistää kerralla sekä terveellinen että puhdistustoiminto; 

näyttöön ilmestyvät kuvat ” ” ja ” ”. Kolmannen kerran painettaessa voidaan lopettaa kerralla sekä terveellinen että puhdistustoiminto. Neljännen 

kerran painettaessa käynnistetään terveellinen tila; näyttöön tulee kuva ” ”. Jos nappulaa painetaan sen jälkeen uudelleen, alkaa yllä kuvattu 
järjestys uudelleen. 
 

16. TEMP (lämpötila-) -nappula 
 
Painamalla tätä nappulaa voidaan sisälaitteen näytöltä katsella asetettua sisälämpötilaa, ympäristön sisälämpötilaa tai ympäristön ulkolämpötilaa. 
Asetus kaukosäätimellä tapahtuu alla olevassa järjestyksessä: 
 

kuva puuttuu 

 
 
 

 Jos kaukosäätimellä valitaan kuva ” ” tai kuvan puuttuminen, näyttää sisälaitteen lämpötilaosoitin asetetun lämpötilan. 

 Jos kaukosäätimellä valitaan kuva ” ”, kuvataan laiteen näytöllä laitteessa olevan lämpötila-anturin lämpötila. 

 Jos kaukosäätimellä valitaan kuva ” ”, kuvataan laitteen näytöllä ulkolämpötila (kuvataan vain +C-asteet). 

 
Huomautus:  

 Ulkolämpötila ei joissain malleissa ole saatavilla. Siinä tapauksessa, kun sisälaite saa signaalin ” ”, kuvataan asetetun sisälämpötilan näyttö. 

 Laitteen käynnistyessä, kuvataan vakiona asetettu lämpötilanäyttö. Kaukosäätimessä näyttöä ei kuvata. 

 Vain malleissa, joiden sisälaitteessa on dual-8-näyttö. 

 Kuvattaessa sisä- tai ulkolämpötilaa, on vastaava lämpötila nähtävissä n. 3 sekuntia, minkä jälkeen kuvataan taas asetettu lämpötila. 

 

 
 
 
 



Käyttöohjeet 

Tekniset tiedot 

Yhdistelmänappuloiden toimintojen kuvaus 
 

1. Energiansäästötila 
 
Käynnistääksesi tai sammuttaaksesi energiansäästötilan, paina viilennystilassa yhtä aikaa nappuloita ”TEMP” ja ”CLOCK”. Energiansäästötilan 
käynnistyessä ilmestyy kaukosäätimeen kuva ”SE” ja ilmastointilaite säätää asetetun lämpötilan automaattisesti tehdasasetuksiin vastaavaksi, 
jolloin saavutetaan paras energiaa säästävä tila. Sammuttaaksesi energiansäästötilan, paina uudelleen samaan aikaan nappuloita ”TEMP” ja 
”CLOCK”.  
Huomautus: 

 Energiansäästötilassa puhaltimen nopeus on säädetty vakiona automaattinopeudelle eikä sitä voi säätää. 

 Energiansäästötilassa ei voi säätää asetettua lämpötilaa. Jos painat nappulaa ”TURBO”, kaukosäädin ei lähetä signaalia. 

 Lepotilaa ja energiansäästötilaa ei voi käyttää yhtä aikaa. Jos viilennystilassa on asetettu energiansäästötila, lopettaa lepotilanappulan 
painaminen energiansäästötilan. Jos viilennystilassa on asetettu lepotila, lopettaa energiansäästötilan käynnistys lepotilan. 
 

2. 8 °C lämmitystila (vain tämän tilan sisältävässä toiminnossa) 
 
Käynnistääksesi tai sammuttaaksesi 8 °C lämmitystilan, paina lämmitystilassa yhtä aikaa nappuloita ”TEMP” ja ”CLOCK”. Tämän toiminnon 

käynnistyessä ilmestyy kaukosäätimeen kuvat ” ” ja ”8 °C” ja ilmastointilaite pitää lämmityksen 8 °C. Lopettaaksesi 8 °C lämmitystilan, paina 
uudelleen yhtä aikaa nappuloita ”TEMP” ja ”CLOCK”. 
Huomautus: 

 8°C lämmitystilassa puhaltimen nopeus on säädetty vakiona automaattinopeudelle eikä sitä voi säätää. 

 8°C lämmitystilassa ei säädettyä lämpötilaa voi säätää. Jos painat nappulaa ”TURBO”, kaukosäädin ei lähetä signaalia. 

 Lepotilaa ja 8 °C lämmitystilaa ei voi käyttää yhtä aikaa. Jos viilennystilassa on asetettu 8 °C lämmitystila, lopettaa lepotilanappulan painaminen 8 
°C lämmitystilan. Jos viilennystilassa on säädetty lepotila, lopettaa 8 °C lämmitystilan käynnistys lepotilan. 

 Jos lämpötila on °F, kuvataan kaukosäätimessä kuva 46 °F. 
 

3. Lapsilukkotila 
 
Käynnistääksesi tai sammuttaaksesi lapsilukkotilan, paina yhtä aikaa nappuloita ”” ja ””. Kun lapsilukkotila on aktivoitu, kuvataan 

kaukosäätimessä ikoni ” ”. Kaukosäädintä käytettäessä ikoni ” ” vilkkuu kolme kertaa lähettämättä laitteelle signaalia. 
 

4. Lämpötilanäytön muuttamistila 
 
Paina sammutetussa tilassa yhtä aikaa nappuloita ”” ja ”MODE” ja valitse lämpötilayksiköksi °C tai °F. 
 

5. Nappuloiden ”MODE” ja ”TURBO” yhdistelmä: WiFi-tila 
 
Käynnistääksesi tai sammuttaaksesi WiFi-tilan, paina yhtä aikaa nappuloita ”MODE” ja ”TURBO”. Kun WiFi-tila on päällä, kuvataan 
kaukosäätimessä ikoni ”WIFI”. Painamalla nappuloita ”MODE” ja ”TURBO” yhtä aikaa 10 sekunnin ajan, lähettää kaukosäädin WiFin asetuskoodin 
ja WiFi-tila käynnistetään. Kaukosäätimen aktivoinnin jälkeen, on WiFi-tila vakiona päällä. 
 

Käyttöohje 
 
1. Paina aktivoinnin jälkeen kaukosäätimen nappulaa ”ON/OFF”, jotta ilmastointilaite lähtee käyntiin. 
2. Paina nappulaa ”MODE” valitaksesi halutun tilan: AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT. 
3. Asettaaksesi haluamasi lämpötilan, paina nappulaa ”” tai ””. (Automaattitilassa lämpötilaa ei voi säätää) 
4. Paina nappulaa ”FAN” valitaksesi haluamasi puhallinnopeuden: automaattinen, hidas, keskimääräinen tai nopea nopeus. 
5. Valitaksesi puhaltimen puhallusnurkan, paina kääntämisnappulaa. 
 

Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen 
 

1. Paina kaukosäätimen takapuolella kohtaa ” ” kuten kuvassa ja työnnä sen jälkeen paristopesän suojaa nuolen näyttämään suuntaan. 
2. Vaihda kaksi (AAA 1,5V) paristoa ja varmistu, että napojen ”+” ja ”-” sijoitus on oikea. 
3. Laita paristopesän kansi paikalleen. 
 

Lähetin  paristo 
 
 
 

asennus 
 

poisto 
 
 

 
Paristopesän kansi 

 
 
Huomautus: 

 Suuntaa kaukosäätimen lähetin käytön aikana sisälaitteen vastaanottoalueelle. 

 Etäisyys lähettimen ja vastaanottoalueen välillä ei saa olla yli 8 m eikä signaalin tiellä saa olla esteitä. 

 Huoneessa, jossa on päivänvalolamppu tai langaton puhelin, saattaa esiintyä signaalihäiriöitä. Kaukosäädintä tulee käytön aikana pitää laitteen 
läheisyydessä. 

 Vaihda paristot uusiin samantyyppisiin paristoihin. 

 Jos et käytä kaukosäädintä pidempään aikaan, poista siitä paristot. 

 Jos kaukosäätimen näyttö muuttuu himmeäksi tai puuttuu, vaihda paristot. 


