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Siirrettä lmastointilaite

Käyttäjän ohje

Tästä ohjeesta löydät hyödyllisiä ohjeita ilmastointilaitteesi oikeaan käyttöön ja 
huoltoon. Hoitamalla laitetta oikein voit säästää huomattavasti aikaa ja rahaa laitteen 
elinkaaren aikana. Lue tämä ohje huolella ennen laitteen käyttöä ja säilytä ohje 
myöhempää käyttöä varten. 



Lue tämä käyttöohje
Tästä ohjeesta löydät hyödyllisiä ohjeita ilmastointilaitteesi oikeaan käyttöön ja 
huoltoon. Hoitamalla laitetta oikein voit säästää huomattavasti aikaa ja rahaa laitteen 
elinkaaren aikana. Ohjeen ongelmanratkaisutaulukosta löytyy useita vastauksia 
yleisimpiin ongelmatilanteisiin. Tarkista taulukko ongelmatilanteissa jolloin 
yhteydenotto huoltoon ei ole välttämättä tarpeellista.

Varoitus
Tätä laitetta saa käyttää vain kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt.
Henkilöt, joilla on rajoittuneet fyysiset-, henkiset- tai aistikyvyt, tai muuten
riittämätön kokemus ja tieto, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisina tai jos
heille on annettu riittävä opastus laitteen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen
käyttämiseen liittyvät riskit. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lasten ei tule
huoltaa ja puhdistaa laitetta ilman valvontaa ( pätee kaikissa Euroopan maissa).
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joilla on
heikentyneet fyysiset, henkiset tai aistimelliset kyvyt, ellei heillä ole riittävää 
valvontaa ja laitetta koskevaa opastusta näiden henkilöiden turvallisuudesta
vastuussa olevan henkilön toimesta. (Pätee muissa kuin Euroopan maissa.)
Lapsia tulee valvoa laitteen läheisyydessä, jotta he eivät leikkisi laitteella.
Jos laitteen virtajohto on vahingoittunut, se tulee vaihdattaa valmistajalla,
huoltoliikkeellä tai vastaavalla valtuutetulla henkilöllä, jotta vältytään
onnettomuuksilta.
Laitteen asennus on suoritettava kansallisia johdotussääntöjä noudattaen.
Älä käytä laitetta kosteissa tiloissa kuten kylpyhuoneessa tai pyykkihuoneessa.
Laitteet, jossa on sähköinen lämmitin, täytyy sijoittaa vähintään 1 metrin päähän
syttyvistä materiaaleista.
Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon, jos tämä laite vaatii huoltoa tai korjausta.
Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan tämän laitteen asentamisessa.



1 

Sisältö
Vastuulauseke
Vastuulauseke …................................................................................................2

Turvaohjeet
Turvamääräykset.................................................................................................3
Käyttöympäristö....................... ...........................................................................3
Tekniset tiedot....................... .............................................................................4

Laitteen osat
Lisätarvikkeet....................... ...............................................................................4
Osien nimet....................... ..................................................................................5

Ilmastointilaitteen ominaisuudet
Ohjainpaneelin käyttö....................... ...................................................................6

Käyttöohjeet
Laitteen käyttäminen...........................................................................................7

Asennusohjeet
Paikka....................... ...........................................................................................9

Poistoletkun asentaminen....................................................................................12
Veden poisto....................... .................................................................................13

Huolto ja puhdistus
Huolto ja puhdistus...............................................................................................14

Ongelmanratkaisuohjeet
Ongelmanratkaisu....................... .........................................................................15

Huomio
Energianmerkinnän arvot perustuvat testausolosuhteisiin jossa poistoputkea 

ei ole jatkettu eikä A & B adapteria ole käytetty. (Putki ja A & B adapterit on 

listattu Lisäosat- osiossa tässä käyttöohjeessa.Katso oikealla oleva kuvio.



2 

Kun laitetta käytetään Euroopan maissa, tulee noudattaa seuraavia määräyksiä:

Hävittäminen: Älä hävitä laitetta muun lajittelemattoman kotitalousjätteen seassa. 
Tällainen jäte kerätään erikseen, jotta se voidaan käsitellä asianmukaisella tavalla.

On kiellettyä hävittää tämä laite kotitalousjätteenä.
Laitteen hävittämiseen on useita vaihtoehtoja:
A) Kunnallinen jätteenkeräyspiste, jonne käyttäjä voi jättää sähkö- ja
elektroniikkajätettä ilman maksua.
B) Jos tilalle ostetaan uusi laite, jälleenmyyjä ottaa vanhan laitteen maksutta vastaan.
C) Valmistaja ottaa vanhan laitteen maksutta vastaan.
D) Vanhoissa laitteissa on arvokkaita materiaaleja, joten romunkeräysyritykset voivat
ostaa ne.

Laitteen vastuuton hävittäminen metsään tai muualle luontoon vaarantaa ihmisten ja 
luonnon terveyden, koska vaaralliset aineet voivat valua pintavesiin ja päätyä 
ravintoketjuun.

VAROITUS:
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joilla on
heikentyneet fyysiset, henkiset tai aistimelliset kyvyt, ellei heillä ole riittävää 
valvontaa ja laitetta koskevaa opastusta näiden henkilöiden turvallisuudesta
vastuussa olevan henkilön toimesta.
Lapsia tulee valvoa laitteen läheisyydessä, jotta he eivät leikkisi laitteella.

Vastuulause
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Turvamääräykset
Jotta vältyttäisiin käyttäjään, muihin ihmisiin tai omaisuuteen kohdistuvilta vahingoilta, 
tulee noudattaa seuraavia ohjeita. Laitteen vääränlainen, turvaohjeiden vastainen 
käyttö voi aiheuttaa vahinkoja.

Käyttöympäristö
Tätä ilmastointilaitetta on käytettävä alla olevan taulukon mukaisissa lämpötiloissa.

Tila Huoneen lämpötila

Viilennys 17 (62OF)~35 (95OF) 
Kuivaus 13 (55OF)~35 (95OF) 
Lämmitys ( lämpöpumpullinen malli) 5 (41OF)~30 (88OF) 
Lämmitys ( sähkölämmitteinen malli) <30 /88OF 
Suositellut työkalut ikkunaosan asentamiseen:
1. Ruuvinväännin (keskikokoinen Phillips)

2. Mittanauha tai viivoitin

3. Veitsi tai sakset

4. Saha (Siltä varalta, että ikkunaosaa täytyy pienentää, jos ikkuna on liian kapea.)

TURVAOHJEET

Toimi aina näin:
Ilmastointilaitettasi tulee käyttää niin, että se ei

altistu kosteudelle, esimerkiksi kondensaatio,

vesiroiskeet ym. Älä sijoita tai säilytä laitetta

paikassa, jossa se voi pudota veteen tai muuhun

nesteeseen. Ota virtajohto pois välittömästi.

Siirrä laitetta aina pystyasennossa ja pidä se

tasaisella pinnalla käytön aikana.

Kytke virta pois, jos laitetta ei käytetä.

Ota aina yhteyttä valtuutettuun huoltoon, laitetta

korjatessa. Jos virtajohto on vahingoittunut, sen

saa vaihtaa vain valtuutettu henkilö.

Laitteen ja seinien, huonekalujen ja verhojen väliin

on jätettävä vähintään 30cm tilaa, jotta ilma pääsee

kiertämään.

Jos ilmastointilaite kaatuu sen ollessa käytössä,

sammuta laite ja ota virtajohto välittömästi pois

seinästä.

Älä koskaan toimi näin:
Älä käytä laitetta kosteissa tiloissa kuten kylpyhuoneessa

tai pyykkihuoneessa.

Älä koske laitetta märillä käsillä tai avojaloin ollessa.

Älä paina laitteen ohjauspaneelissa olevia painikkeita

millään muulla kuin sormillasi.

Älä poista pysyvästi kiinnitettyjä suojapaneeleita. Älä 

käytä laitetta, jos se ei toimi oikein tai se on

vahingoittunut.

Älä käynnistä ja sammuta laitetta kytkemällä pelkästään

virtajohto, käytä aina ohjauspaneelin kytkintä.

Älä tuki sisäänotto- ja ulostuloritilöitä.

Älä käytä vaarallisia kemikaaleja laitteen puhdistukseen,

äläkä päästä niitä kosketuksiin laitteen kanssa. Älä käytä 

laitetta helposti syttyvien aineiden ja kaasujen, kuten

alkoholin, hyönteismyrkkyjen, bensiinin ym.

Läheisyydessä.

Älä anna lasten käyttää laitetta ilman valvontaa.

Älä käytä laitetta muuhun kuin käyttöohjeessa kuvailtuun

Energian säästö
Käytä laitetta suositellussa huonekoossa.

Sijoita laite niin, että huonekalut eivät estä ilman virtaamista.

Pidä verhot ja ikkunaluukut kiinni päivän aurinkoisimpina hetkinä.

Pidä suodattimet puhtaina.

Pidä ovet ja ikkunat suljettuina, jotta viileä ilma pysyy sisällä ja lämmin ulkona.
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Turvallisuusvaroitus: oman turvallisuutes
Älä säilytä tai käytä bensiiniä tai muita helposti syttyviä kaasuja tai nesteitä tämän tai minkään

muun sähkölaitteen läheisyydessä.

Vältä palovaaraa ja sähköiskua. Älä käytä jatkojohtoa tai adapteria. Älä poista piikkejä 

virtapistokkeesta.

Varoitus: Tekniset tiedot
Varmista, että virran tarjonta vastaa valitsemaasi mallia. Tarvittavat tiedot löytyvät sarjamerkinnästä,

joka löytyy laitteen sivusta ja ritilän alta.

Varmista, että ilmastointilaite on maadoitettu oikein. Maadoitus on tärkeä sähköiskujen ja

palovaaran välttämiseksi. Virtajohdossa on kolmipiikkinen maadoitettu pistoke sähköiskujen

ehkäisemiseksi.

Ilmastointilaitetta tulee käyttää oikein maadoitetussa seinäpistorasiassa. Jos pistorasia, jossa
laitetta aiotaan käyttää, ei ole oikein maadoitettu tai suojattu viivesulakkeella tai

automaattisulakkeella, kutsu sähköteknikko asentamaan oikeanlainen pistorasia. Varmista ennen

asennusta, että pistorasia on saavutettavissa.

Lisäosat
Osat Osien nimet Määrä 

Poistoletku ja sovitin A ja sovitin B

(Litteä tai pyöreä suu, mallista riippuen.

Ikkunakiinnike ja pultti

1 setti 

Seinäpoisto sovitin A( *) 1 kpl 

Sovitin B(pyöreä suu)( *) 1 kpl 

Jatkoplugi ja puuruuvi (* ) 4 /kpl 

Vaahtoeriste 3 /kpl 

Kauko-ohjain ja paristo (Vain kauko-ohjaimelliset mallit) 1kpl 

Poistoletku ja letkun sovitin(*) 1kpl 

Huomio: valinnainen osa (*), ei kaikissa malleissa

Tarkista että kaikki osat ovat pakkauksessa ja katso käyttöohjeesta ohjeita 
niiden käytöstä. 
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Osien nimet

Laitteen osat

Etupuoli

1 ohjauspaneeli
2 Vaakasuora ilmanohjaussiivet 
(automaattinen liike) 
3 Rulla
4 Kuljetuskahva (kummallakin puolella) 

Takapuoli

5 Ylempi ilmansuodatin (ritilän takana)  
6 Ylempi ilmanottoaukko
7 Ilman poistoaukko  
8 Veden poistoaukko (vain 
lämpöpumppumallit)
9 Virtajohto ja poistoaukko
10 Virtajohdon pidin (Käytä vain 
varastoitaessa)   
11 Veden poistosäiliö
12 Virtapistokkeen pidike (Käytä vain 
varastoitaessa)   
13 Alempi ilmansuodatin (ritilän takana) 
14 Alempi ilman ottoaukko  
15 Veden poistoaukko
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OHJAINPANEELIN KÄYTTÖ
Ennen laitteen käyttöä, tutustu huolella laitteen ohjainpaneelin ja kaukosäätimen käyttöön ja toimintoihin. 

Kuvakkeet osoittavat halutun toiminnon. Tätä laitetta voi ohjata ohjainpaneelilla tai kauko-ohjaimella.

HUOMAA: Tämä käyttöohje ei sisällä kauko-ohjaimen käyttöohjeita. Katso pakkauksen mukana tuleva 

“Kauko-ohjaimen käyttöohjeet”. 

Ilmastointilaitteen ohjainpaneeli

Huomaa: Joissain malleissa ECO-painiketta vastaa SLEEP-painike.

ILMASTOINTILAITTEEN OMINAISUUDET

1 POWER-painike virta päälle / pois
2 SLEEP / ECO -painike, SLEEP / ECO -tilan 
käyttö
3 FAN / ION -painike, (ION on valinnainen)
Ohjaa tuulettimen nopeutta. Paina valitaksesi 

tuulettimen nopeus neljästä vaihtoehdosta -matala 

(LOW),keskitaso (MED), korkea (HI) ja automaattinen 

(AUTO). Tuulettimen nopeuden merkkivalo syttyy 

muissa kuin AUTO-tilassa. Kun AUTO-tila on valittu, 

kaikki tuulettimen merkkivalot sammuvat.

HUOMAA: Paina painiketta 3 sekuntia valitaksesi 

ION-toiminnon. Ionigeneraattori alkaa toimia ja auttaa 

poistamaan ilmasta siitepölyä ja epäpuhtauksia ja 

vangitsee ne suodattimeen. Paina painiketta 

uudestaan 3 sekuntia lopettaaksesi toiminnon.

4 ylös (+) ja alas (-) -painike
Käytetään lämpötila-asetuksen nostamiseen tai 

laskemiseen. (1 /2 F askelin) välillä 17 (62 F) ~ 

30 (88 F) tai ajastimen (TIMER) asettamiseen välillä 

0~24 tuntia.

HUOMAA: Ohjainpaneeli voi näyttää lämpötilan 

fahrenheit- tai celsiusasteikolla. Voit vaihtaa 

asteikkoa painamalla + ja – painikkeet yhtä aikaa 

alas kolmen sekunnin ajaksi.

5 toimintatila (MODE) -painike 
Painikkeella valitaan haluttu toimintatila. Kun 

painiketta painetaan eri toimintatila tulee käyttöön 

järjestyksessä: automaattinen (AUTO), viilennys 

(COOL), kuivaus (DRY), tuuletus (FAN) ja lämmitys 

(HEAT) (ei malleissa, joissa vain viilennys). 

Ilmaisinvalo syttyy valitun toimintatilan kuvakkeen 

kohdalle.

6 TIMER -painike
Painikkeella valitaan yhdessä +& - painikkeiden 

kanssa automaattisen käynnistyksen (AUTO ON) 

alkamisaika ja päättymisaika ( AUTO OFF). 

Ilmaisinvalo osoittaa ajastimen olevan päällä tai pois.

7 SWING -painike
(Vain mallit, joissa on kaihtimen automaattinen 

liiketoiminto (SWING) -toiminto). Painike käynnistää 

kaihtimen automaattisen liikkeen. Kun automaattisen 

kääntymisen tila on käytössä, SWNG-painikkeen 

painaminen pysäyttää kaihtimen haluttuun kulmaan.

8 LED näyttö
Näyttää lämpötilan  tai OF -asteikolla sekä 

ajastimen asetuksen. Kun kuivaus (DRY) ja tuuletus 

(FAN) tila on käytössä, näyttö näyttää huoneen 

lämpötilan.
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Virhekoodit ja turvakoodit:
E1- Huoneen lämpötilasensorin virhe. Ota 

virtajohto pois pistokkeesta ja kytke uudestaan 

pistokkeeseen. Jos virhe toistuu, ota yhteyttä 

huoltoon.

E2- Haihduttimen lämpötilasensorin virhe. Ota 

virtajohto pois pistokkeesta ja kytke uudestaan 

pistokkeeseen. Jos virhe toistuu, ota yhteyttä 

huoltoon.

E3- Kondensaattorin lämpötilasensorin virhe. Ota 

virtajohto pois pistokkeesta ja kytke uudestaan 

pistokkeeseen. Jos virhe toistuu, ota yhteyttä 

huoltoon (tietyt mallit).  

E4- Näyttöpaneelin virhe. Ota virtajohto pois 

pistokkeesta ja kytke uudestaan pistokkeeseen. 

Jos virhe toistuu, ota yhteyttä huoltoon.  

P1- Veden poistosäiliö on täynnä. Kytke 

poistoletku ja poista vesi. Jos turvakoodi ei häviä, 

ota yhteyttä huoltoon.

9 Seuraaminen (FOLLOW ME) / 
lämpötilan tarkkailu (TEMP SENSING) 
-toiminnot
Huomaa: Tämä toiminto voidaan ottaa käyttöön 

vain kauko-ohjaimella. Kaukosäädin toimii 

etätermostaattina, jonka avulla voidaan lämpötila 

säätää mahdollisimman tarkasti kyseisessä 

paikassa. Käynnistä seuraaminen/lämpötilan 

tarkkailu osoittamalla kauko-ohjaimella 

ilmastointilaitteeseen ja painamalla  Follow 

Me/Temp Sensing -painiketta. Kauko-ohjain 

näyttää kyseisessä paikassa vallitsevan 

lämpötilan. Kauko-ohjain lähettää signaalin 

ilmastointilaitteelle aina 3 minuutin välein, kunnes 

Follow Me/Temp Sensing -painiketta painetaan 

uudestaan. Jos ilmastointilaite ei vastaanota 

Follow Me / lämpötilan tarkkailu -signaalia 

seitsemään minuuttiin, laite piippaa merkiksi, että 

Follow ME / lämpötilan tarkkailu -toiminto loppuu.

Käyttöohjeet   
Viilennys (COOL) -toiminto
- Paina MODE-painiketta, kunnes COOL-tilan 

ilmaisinvalo syttyy.

- Paina "+" tai " - " -painikkeita valitaksesi halutun 

huoneen tavoitelämpötilan. Lämpötila voidaan 

asettaa välillä 17 -30 /62OF-88OF.

- Paina FAN SPEED -painiketta valitaksesi 

tuulettimen nopeuden.

Lämmitys (HEAT) -toiminto (ei malleissa, 
joissa vain viilennystoiminto)
- Paina MODE-painiketta, kunnes HEAT-tilan 

ilmaisinvalo syttyy.

- Paina "+" tai " - " -painikkeita valitaksesi halutun 

huoneen tavoitelämpötilan. Lämpötila voidaan 

asettaa välillä 17 -30 /62OF-88OF.

- Paina FAN SPEED -painiketta valitaksesi 

tuulettimen nopeuden. Joissain malleissa 

tuulettimen nopeutta ei voi säätää lämmitys 

(HEAT) -toiminnon ollessa käytössä.

Kuiva(Dry) -toiminto
- Paina MODE-painiketta kunnes DRY-tilan 

ilmaisinvalo syttyy.

- Tässä toimintatilassa ei voida valita tuulettimen 

nopeutta tai säätää lämpötilaa. Tuuletin toimii 

hitaalla (LOW) nopeudella.

- Pidä ikkunat ja ovet suljettuina parhaan 

kuivaustehon saavuttamiseksi.

- Älä aseta poistoputkea ikkunaan.

Automaattinen (AUTO) -toiminto 
Kun ilmastointilaite asetetaan AUTO-tilaan, se 

valitsee automaattisesti viilennys-, lämmitys- (ei 

malleissa, joissa vain viilennys) tai tuuletin -tilan 

asetetun tavoitelämpötilan ja vallitsevan huoneen 

lämpötilan mukaan.

- Ilmastointilaite pyrkii pitämään huoneen 

lämpötilan asettamassasi lämpötilassa.  

- AUTO- tilassa ei voida säätää tuulettimen 

nopeutta.

Tuuletin (FAN) -toiminto
Paina MODE-painiketta kunnes FAN-tilan 

ilmaisinvalo syttyy. 

- Paina FAN SPEED -painiketta valitaksesi 

tuulettimen nopeuden. Lämpötilaa ei voida 

säätää

- Älä aseta poistoputkea ikkunaan.

KÄYTTÖOHJEET 
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Ajastin (TIMER) -toiminto
Kun ilmastointilaite on päällä, Timer-painikkeen 

painaminen aloittaa automaattisen 

sammuttamisen toiminnon. TIMER OFF – tilan 

merkkivalo syttyy. Paina + tai - -painikkeita 

valitaksesi halutun ajan. Jos TIMER- painiketta 

painetaan uudelleen 5 sekunnin sisällä, 

automaattisen käynnistyksen toiminto alkaa ja 

TIMER ON -tilan merkkivalo syttyy.  Paina + tai -

-painikkeita valitaksesi halutun automaattisen 

käynnistyksen ajan.   

- Kun ilmastointilaite on pois päältä, Timer-

painikkeen painaminen aloittaa automaattisen 

käynnistämisen toiminnon. Jos TIMER-painiketta 

painetaan uudelleen 5 sekunnin sisällä, 

automaattisen sammutuksen toiminto alkaa.

- Paina tai pidä pohjassa + tai - -painikkeita 

vaihtaaksesi asetettua aikaa 0.5 tunnin askelin 10 

tuntiin asti, sen jälkeen aika muuttuu 1 tunnin 

askelin 24 tuntiin asti. Ajastin laskee aikaa 

alaspäin toiminnon alkamiseen.

- Jos viiden sekunnin aikana ei aseteta mitään 

toimintoa, näyttöön palautuu aiempi asetettu 

lämpötila. 

-Laitteen käynnistäminen tai sammuttaminen tai

ajastimen asettaminen 0.0 tuntiin kumoaa 

automaattisen sammutuksen ja käynnistämisen 

toiminnon.

- Jos ilmenee jokin virhetila (E1,E2,E3 tai E4) 

automaattisen sammutuksen ja käynnistämisen 

toiminto keskeytyy. 

Unitila (SLEEP / ECO) -toiminto
Tätä painiketta painamalla lämpötila nousee 

(viilennystila) tai laskee (lämmitystila) 1 /2oF verran

30 minuutin ajaksi. Lämpötila nousee (viilennystila) 

tai laskee (lämmitystila) lisää 1 /2oF verran toisen

30 minuutin kuluttua. Tämä uusi lämpötila pidetään 7 

tunnin ajan, jonka jälkeen se palautuu alkuperäiseen 

asetettuun lämpötilaan ja uni /eco -tila päättyy. Laite 

jatkaa toimintaa tämän jälkeen normaalin 

ohjelmoinnin mukaisesti.   

HUOMAA: Tämä toiminto ei ole käytössä tuuletus 

(FAN) tai kuivaus (DRY) -tiloissa.

Muut ominaisuudet
Automaattinen uudelleenkäynnistys (jotkin mallit) 

Jos ilmastointilaite sammuu yllättäen sähkökatkon 

vuoksi, se käynnistyy uudelleen automaattisesti 

edelliseen asetettuun toimintatilaan ja asetuksiin, kun 

virta palaa.

Odota 3 minuuttia ennen toiminnan jatkamista. 
Kun laite on sammutettu, se ei käynnisty uudelleen 

kolmeen minuuttiin. Tämä suojaa laitetta. Toiminta 

jatkuu automaattisesti kolmen minuutin kuluttua. 

Ilman virtauksen suuntaaminen.
ilmanohjaussiipiä voidaan säätää automaattisesti. 

Ilmavirran automaattinen suuntaaminen (kuva 4):  

Kun virta on päällä, kaihdin aukenee kokonaan. 

Paina SWING- painiketta ohjainpaneelissa tai 

kauko-ohjaimessa aloittaaksesi automaattisen 

kääntymisen toiminnon. ilmanohjaussiivet liikkuvat 

tällöin ylös ja alas automaattisesti. Älä säädä 

ilmanohjaussiipiä käsin.



 

Poistoletkun asentaminen:
Poistoletku ja sovitin täytyy asentaa tai poistaa 

käyttötavan mukaisesti.

Viilennys (COOL), lämmitys (HEAT) 

(lämpöpumppumalli), AUTO -tila

Asenna

Tuuletus (FAN), Kuivaus (DEHUMIDIFY) 

tai lämmitys (HEAT) (sähkölämmitteinen 

malli)

Poista

1. Asenna sovittimet B ja I poistoletkuun kuvan

16a tai 16b osoittamalla tavalla. Katso edellisiltä 

sivuilta ohjeet ikkunaosan asentamiseen.

2. Aseta poistoletkun koukku istukkaan

ilmanpoistoaukkoon ja liu'uta poistoletku alas 

nuolen osoittamaan suuntaan. (Katso kuva 17.)

Poistoletku voidaan asentaa seinään
(ei päde malleihin, joissa ei ole mukana sovitin 

A:ta, jatkoplugia ja puuruuveja).

1. Tee seinään reikä. Asenna sovitin A seinään

ulkopuolella neljän jatkoplugin ja puuruuvien 

avulla. Varmista, että kiinnitys on pitävä. (Katso 

kuva 18)

2. Kiinnitä poistoletku seinän poistosovittimeen A.

Huomaa: Peitä reikä sovittimen kannella, kun se 

ei ole käytössä.

Poistoletkua voi tiivistää tai venyttää hieman 

vaatimusten mukaan, mutta on suositeltavaa 

pitää letkun pituus minimissä.

TÄRKEÄÄ: ÄLÄ TAITA POISTOLETKUA LIIKAA 

(Katso kuva 19.) 

VAROITUS:

Varmista, että poistoletkun ilman ulostuloaukon 

lähellä (noin 500mm) ei ole estettä, jotta 

poistojärjestelmä toimii oikein. 

ASENNUSOHJEET 
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Veden poisto

-Kuivaustilan tilan aikana, poista ylempi 

poistotulppa laitteen takaosasta ja liitä poistoliitin 

(5/8” yleinen naarasliitin mender) sekä 3/4” letku 

(itse hankittava). Malleissa, joissa ei ole 

poistoliitintä, liitä poistoletku suoraan aukkoon.  

Aseta poistoliittimen avoin pää suoraan 

vedenpoistoalueen päälle. Katso kuva 20a. 

-Lämpöpumpputilassa, poista alempi poistotulppa 

laitteen takaosasta ja liitä poistoliitin (5/8” yleinen 

naarasliitinlevy sekä 3/4” letku (itse hankittava). 

Malleissa, joissa ei ole poistoliitintä, liitä 

poistoletku suoraan aukkoon.  Aseta 

poistoliittimen avoin pää suoraan 

vedenpoistoalueen päälle. Katso kuva 20b. 

HUOMAA: Varmista, että letku on tiukasti 

paikoillaan, jotta ei tule vuotoja. Suuntaa letku 

suoraan viemäriin ja varmista, että letkussa ei ole 

taitoksia, jotka estävät veden virtauksen. Aseta 

letkun suu viemäriin ja varmista, että letkun suu 

osoittaa alaspäin, jotta vesi virtaa vapaasti. 

(Katso kuvat 20a,20b,21a). Älä aseta sitä 

osoittamaan ylöspäin (katso kuva 21b).

-Kun vesi nousee vedenpoistosäiliössä riittävän 

korkealle tasolle, laite piippaa 8 kertaa ja 

näytössä näkyy “P1”. Tällöin ilmastointi ja 

kuivaustila loppuu välittömästi. Tuulettimen 

moottori jatkaa toimimista, tämä on normaalia.

Siirrä laite varovaisesti paikkaan, jossa vesi 

voidaan poistaa. Avaa alaosan poistotulppa ja 

anna veden valua pois (kuva 22). Aseta pohjan 

poistotulppa takaisin paikalleen ja käynnistä laite 

uudelleen. “P1” merkki häviää näytöltä. Jos 

merkki ei poistu, vaikka säiliö on tyhjä, ota yhteys 

huoltoon.  

HUOMAA: Varmista, että pohjan poistotulppa on 

paikallaan ennen laitteen käyttämistä.

ASENNUSOHJEET 
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HUOLTO JA PUHDISTUS 
TÄRKEÄÄ
1) Varmista, että virtajohto on irrotettu ennen puhdistusta ja

huoltoa.

2) Älä  kä ytä  emikaaleja
laitteen puhdistukseen.

3) Älä pese laitetta suoraan hanan alla tai letkun avulla. Se

voi aiheuttaa sähköiskun vaaran.

4) Jos virtajohto on vahingoittunut, se tulee korjauttaa

valmistajalla tai valtuutetulla huollolla. 

1. Ilmansuodatin
- Puhdista ilmansuodatin aina kahden viikon välein, jotta 

tuulettimen sisään ei kerry pölyä.

- Poisto

Tässä laitteessa on kaksi ilmansuodatinta. Ota ylempi 

suodatin ulos nuolen osoittamaan suuntaan (kuva 23), 

siirrä suodatin syrjään. Irrota alempi suodatin löysäämällä 

ruuvi ja ottamalla suodatin ulos kuvan 23 osoittamalla 

tavalla.

– Puhdistus

Pese ilmansuodatin upottamalla se lämpimään veteen 

(noin 40 /104 ), jossa on neutraalia puhdistusainetta. 

Huuhtele suodatin ja aseta se kuivumaan varjoisaan 

paikkaan.  

– Kiinnittäminen

Aseta ylempi ilmansuodatin paikalleen puhdistuksen 

jälkeen. Kiinnitä alempi suodatin ruuvilla (katso kuva 24). 

2. Laitteen kotelo
- Käytä nukkaamatonta liinaa ja neutraalia 

puhdistusainetta kotelon puhdistamiseen. Viimeistele 

kuivalla ja puhtaalla liinalla. 

3. Laitteen ollessa pois käytöstä pitkän aikaa
- Poista kumitulppa laitteen takaosasta ja liitä poistoletku 

poistoaukkoon. Aseta poistoletkun avoin suu veden 

poistoalueen ylle (katso kuvat 20 & 21).

- Poista tulppa vedenpoistoaukosta ja anna veden valua 

pois (katso kuva 22).

- Anna laitteen käydä tuuletus (FAN) tilassa puolen päivän 

ajan lämpimässä huoneessa, jotta laite kuivuu, eikä 

laitteen sisälle synny hometta.

- Sammuta ilmastointilaite ja ota virtajohto pois. Kerää 

johto kasaan ja teippaa se kiinni (kuva25). Poista paristot 

kauko-ohjaimesta.

- Puhdista ilmansuodatin ja aseta se uudelleen paikalleen.

HUOLTO JA PUHDISTUS 
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ONGELMANRATKAISU

ONGELMA MAHDOLLISET SYYT OHJE 

1. Laite ei käynnisty

painamalla on/off 

-painiketta

- Näytössä näkyy “P1” Poista vesi vesisäiliöstä 

- Huoneen lämpötila on alempi kuin asetettu 

lämpötila. (viilennystila)

Aseta toivottu lämpötila uudelleen. 

2. Tila ei ole riittävän

viileä

- Ikkunat tai ovet eivät ole suljettu. Varmista, että kaikki ikkunat ja ovet ovat 

kiinni. 

- Huoneessa on muita lämmönlähteitä. Poista lämmönlähteet, mikäli mahdollista. 

-Ilmanpoistoputki ei ole liitetty tai se on 

tukossa.

Liitä poistoputki ja varmista, että se toimii 

oikein. 

- Lämpötila on asetettu liian korkeaksi. Alenna lämpötilaa. 

- Ilmansuodatin on pölyn tukkima. Puhdista suodatin. 

3. Melu tai tärinä - Pinta ei ole riittävän tasainen ja suora Aseta laite tasaiselle ja suoralle pinnalle. 

4. Kurlaava ääni - Ääni syntyy, kun jäähdytysneste kiertää 

ilmastointilaitteen sisällä.

Tämä on normaalia. 

5. Virta katkeaa

lämmitystilassa.

- Automaattinen virrankatkaisutoiminto 

sammuttaa laitteen, jos lämpötila ilman 

ulostuloaukolla ylittää 70 /158

Kä ynnistälaite uudelleen, kun se on

.

Muotoilua tai kokoonpanoa voidaan muuttaa ilman aiempaa huomautusta tuotteen 
parantamiseksi. Kysy myyjältä tai valmistajalta lisätietoja.



ILMASTOINTILAITTEEN 
KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖOHJE 

Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella 
ennen ilmastointilaitteen käyttöä.
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Kauko-ohjaimen käsittely

Kauko-ohjaimen sijainti

Käytä kauko-ohjainta 8 metrin sisällä laitteessa ja osoita kohti 

ilmastointilaitteen vastaanotinta. Signaalin vastaanotto vahvistetaan 

äänimerkillä

VAROITUS
Ilmastointilaite ei toimi, jos verhot, ovet tai muut materiaalit estävät signaalin kulun

kauko-ohjaimesta ilmastointilaitteelle.

Varo, että kauko-ohjai melle ei kaadu mitään nestettä. Älä altista kauko-ohjainta suoralle auringon

valolle tai kuumuudelle.

Jos ilmastointilaitteen infrapunavastaanotin altistuu suoralle auringon valolle, se ei toimi välttämättä 

oikein. Käytä verhoja estämään laitteen vastaanottimeen kohdistuva suora auringonvalo.

Jos muut elektroniset laitteet reagoivat kauko-ohjaimeen, siirrä laitteet eri paikkaan tai ota yhteyttä 

myyjään. 

Paristojen vaihtaminen
Kauko-ohjain käyttää kahta kuivaparistoa (R03/LR03X2), jotka 

sijoitetaan kauko-ohjaimen takaosaan suojakannen alle.

(1) Poista kansi painamalla ja liu'uttamalla se pois.

(2) Poista vanhat paristot ja aseta uudet paristot tilalle  (+) ja (-)

navat oikein päin.

(3) Liu'uta kansi takaisin paikalleen.

HUOMAA: Kun paristot poistetaan, kaikki asetetut ohjelmoinnin 

nollautuvat.

Kauko-ohjain täytyy ohjelmoida uudelleen paristojen vaihtamisen 

jälkeen.
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VAROITUS
Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja tai erityyppisiä paristoja.

Älä jätä paristoja kauko-ohjaimeen, jos sitä ei käytetä 2-3 kuukauteen.

Palauta käytetyt paristot kauppojen keräyspisteisiin.

Kauko-ohjaimen tekniset tiedot
Malli RG51B1/(C)EU, RG51B14/(C)E,RG51B31/(C)E 

RG51B/(C)EU, RG51B16/(C)E, RG51B31/(C)EU 
RG51B17/(C)EU, RG51B18/(C)E, RG51B32/(C)EU 
RG51B19/(C)E-M, RG51B20/(C)E,RG51B30/(C)EU 
RG51B25/(C)E, RG51B26/(C)EU;RG51B27/(C)E, 
RG51B30/(C)E. 

Nimellisjännite 3.0V(kuivaparisto R03/LR03×2) 

Alin jännite signaalin lähettämiselle 2.0V 

Signaalin kantama 8m 

Käyttöympäristö -5 -60 (-41 ~140 ) 

HUOMAA:
Lämpötila-asteikot malleittain:
Celsiusasteikko( ): RG51B14/(C)E, RG51B16/(C)E,RG51B18/(C)E,RG51B31/(C)E,RG51B19/(C)E-M,

RG51B20/(C)E,RG51B25/(C)E,RG51B27/(C)E,RG51B30/(C)E

Fahrenheit-asteikko ( ): RG51B/(C)EU, RG51B1/(C)EU,

RG51B30/(C)EU,RG51B32/(C)EU,RG51B31/(C)EU.

RG51B17/(C)EU,RG51B26/(C)EU.

Toiminnot
1. Käyttötila: automaattinen (AUTO), viilennys (COOL), kuivaus (DRY), lämmitys (HEAT) (ei malleissa,

joissa vain viilennystoiminto), ja tuuletus (FAN). 

2. 24 tunnin ajastin/

3. Sisätilan lämpötila välillä: 17 ~30 (62 ~88 ).

4. Nestekidenäyttö (Liquid Crystal Display)

HUOMAA: Kaikki kuvat ovat vain esimerkkejä selitystä varten. Laitteesi voi olla hieman erilainen. 

Laitteen muoto on kuitenkin sama. 
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Toimintopainikkeet

1 Lämpötila (TEMP) ylös
Paina tätä painiketta nostaaksesi sisätilan tavoitelämpötilaa 

1 (2 ) askelin 30 (88 ) asti.

2 Lämpötila (TEMP) alas
Paina tätä painiketta laskeaksesi sisätilan tavoitelämpötilaa 

1 (2 ) askelin 17 (62 ) asti.

3 Toimintatila (MODE)
Painikkeen painaminen vaihtaa toimintatilaa järjestyksessä: 

auto---viilennys---kuivaus---lämmitys---tuuletus   

HUOMAA: Lämmitys-tila on vain malleissa, joissa on lämmitys & 

viilennys-toiminnot

4 Ilmanohjaussiipien liike (SWING) (vain tietyt mallit)
Painikkeen painaminen käynnistää ilmanohjaussiipien 

automaattisen liikkeen tai pysäyttää se, jolloin ilmanohjaussiivet

ohjaavat ilmavirran haluttuun suuntaan.

5 RESET -painike
Kun RESET -painiketta painetaan, kaikki asetukset nollautuvat ja

kauko-ohjain palautuu tehdasasetuksiin.

6 ON/OFF -painike
Painikkeen painaminen käynnistää laitteen. Painaminen toisen 

kerran sammuttaa laitteen.

7 Tuulettimen nopeus (FAN SPEED) 
Painikkeen painaminen valitsee tuulettimen nopeuden 

seuraavassa järjestyksessä: Auto-matala-keskitaso-korkea

Joissain malleissa ei ole keskitason tuulettimen nopeutta.

8 Automaattinen käynnistys (TIMER ON) 
Painikkeen painaminen aloittaa automaattisen käynnistyksen 

ajastamisen. Jokainen painallus lisää ajastimeen 30 minuuttia 10 

tuntiin asti, jonka jälkeen jokainen painallus lisää ajastimeen 1 

tunnin 24 tuntiin asti. Peru ajastus asettamalla ajaksi 0.0. 

9 Unitila (ECONOMY / SLEEP) 
Ota tämä toiminto käyttöön nukkumisen ajaksi. Toiminto pitää yllä 

mukavan huoneen lämpötilan ja säästää energiaa. Toiminto on 

valittavissa viilennys- (COOL), lämmitys- (HEAT) ja AUTO –

tiloissa.

HUOMAA:

RG51B16/(C)E ,RG51B18/(C)E malleissa ei ole automaattista ilmanohjaussiipien liikettä (SWING);

RG51B18/(C)E ,RG51B19/(C)E-M,RG51B20/(C)E malleissa ei ole LED-näyttöä.

RG51B19/(C)E-M mallissa ei ole keskitason tuulettimen nopeutta (MED FAN).

RG51B31/(C)E mallissa ECONOMY-painike SLEEP-painikkeen sijaan.

RG51B30/(C)E mallissa ei ole keskitason tuulettimen nopeutta (MED FAN) eikä automaattista ilmanohjaussiipien iikettä (SWING).

RG51B25/(C)E mallissa ei ole automaattista ilmanohjaussiipien liikettä (SWING).
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Toimintopainikkeet (jatkuu)
HUOMAA: Kun laite on unitilassa (SLEEP) unitila loppuu jos 

ON/OFF, FAN SPEED, SLEEP tai MODE -painikkeita 

painetaan.

10 Automaattinen sammutus(TIMER OFF)
Painikkeen painaminen aloittaa automaattisen sammutuksen 

ajasta misen. Jokainen painallus lisää ajastimeen 30 

minuuttia 10 tuntiin asti, jonka jälkeen jokainen painallus lisää 

ajastimeen 1 tunnin 24 tuntiin asti. Peru ajastus asettamalla 

ajaksi 0.0. 

11 Lukitus (LOCK)
Paina tätä painiketta lukitaksesi kaikki nykyiset asetukset. 

Tämän jälkeen kaukosäädin ei ota vastaan muita komentoja 

kuin lukituksen avaamisen. Käytä lukitusta, kun haluat estää 

asetusten vaihtumisen vahingossa. Avaa lukitus painamalla 

LOCK-painiketta uudestaan. Näyttöön ilmestyy lukon kuva 

kun lukitus on käytössä.

12 Näyttö (LED Display)
Paina tätä painiketta tyhjentääksesi ilmastointilaitteen näytön. 

Paina painiketta uudestaan käynnistääksesi näytön 

uudelleen.

HUOMAA: RG51B18/(C)E ,RG51B19/(C)E-M,RG51B20/(C)E 

malleissa ei ole tätä toimintoa

13 Follow ME / lämpötilan tarkkailu (FOLLOW ME)
Painikkeen painaminen aloittaa FOLLOW ME. Kun FOLLOW 

ME on käytössä, kauko-ohjain näyttää kyseisen sijainnin 

vallitsevan lämpötilan. Kauko-ohjain lähettää signaalin 

ilmastointilaitteelle aina 3 minuutin välein, kunnes Follow Me 

-painiketta painetaan uudestaan. FOLLOW ME ei ole 

käytettävissä kuivaus- (DRY) ja tuuletus (FAN) -tilassa. 

Toimintatilan vaihtaminen tai laitteen sammuttaminen lopettaa 

seuraamistoiminnon automaattisesti.

14 Ionisointi (ION) 
Painikkeen painaminen käynnistää ionigeneraattorin, joka 

auttaa puhdistamaan ilmaa siitepölystä ja epäpuhtauksista.

HUOMAA:

RG51B/(C)EU malleissa ei ole SWING ja FOLLOW ME -painikkeita ;

RG51B1/(C)EU malleissa ei ole FOLLOW ME -painiketta;

RG51B30/(C)EU malleissa ei ole  SWING, FOLLOW ME -painikkeita, eikä keskitason tuulettimen nopeutta (MED

FAN), ja SLEEP -painikkeen tilalla on ECONOMY -painike;

RG51B32/(C)EU malleissa ei ole FOLLOW ME -painiketta eikä keskitason tuulettimen nopeutta (MED FAN), ja

SLEEP- painikkeen tilalla on ECONOMY -painike ;

RG51B31/(C)EU malleissa ei ole FOLLOW ME -painiketta.
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LCD osoitin

Näytön merkinnät
Näyttää käytössä olevan toimintatilan: automaattinen (AUTO), viilennys (COOL), kuivaus 

(DRY), lämmitys (HEAT) (vain mallit, joissa viilennys- ja lämmitys -toiminnot) ja tuuletus (FAN)

Signaalin lähetys
Merkki näkyy, kun kauko-ohjain lähettää signaalia ilmastointilaitteelle

Lämpötila / Ajastin
Näyttää asetetun lämpötilan (17 (62 ) ~ 30 (88 )) tai ajastimen asetuksen (0~24h). 

Jos tuuletustila (FAN) on käytössä, tämä kohta on tyhjä.

ON/OFF -ilmaisin
Tämä merkki näkyy, kun laite on käytössä.

Toimintatilan osoitin (tuuletustila, FAN)

Tuulettimen nopeuden ilmaisin
Näyttää käytössä olevan tuulettimen nopeuden: automaattinen (AUTO), korkea (HIGH), ja 

matala, keskitaso (MED), (LOW). Tässä kohdassa ei näy mitään kun AUTO -tila on valittu. 

AUTO tai DRY -toimintatiloissa tässä kohdassa ei näy mitään.

HUOMAA: RG51B19/(C)E-M mallissa ei ole keskitason tuulettimen nopeutta (MED FAN).

FOLLOW ME ilmaisin
Kun FOLLOW ME/TEMP SENSING -painiketta painetaan viilennys (COOL) tai lämmitys 

(HEAT) -tilassa, kauko-ohjain toimii termostaattina ja näytössä näkyy tämä merkki.

Ajastin
Tämä alue näyttää ajastimen asetuksen. Kun automaattinen käynnistys on käytössä, se näyttää 

automaattisen käynnistyksen asetuksen (TIMER ON). Kun automaattinen sammutus on käytössä, 

se näyttää automaattisen käynnistyksen sammutuksen asetuksen (TIMER OFF). Jos kummatkin 

toiminnot ovat käytössä, näytössä näkyy TIMER ON OFF osoittaen, että olet asettanut sekä 

automaattisen käynnistyksen, että automaattisen sammutuksen ajastuksen.

Lukituksen osoitin
Näytöllä näkyy lukon kuva kun kauko-ohjain on lukittu. Paina LOCK- painiketta vapauttaaksesi 

lukituksen ja lukon kuva häviää. 
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Painikkeiden käyttäminen

Auto-toiminta
Varmista, että virtajohto on kytketty ja virtaa on saatavilla. 

Ilmastointilaitteen näytöllä näkyy OPERATION -ilmaisin.

1. Paina MODE- painiketta valitaksesi Auto-tilan.

2. Paina TEMP- painiketta asettaaksesi halutun lämpötilan.

Lämpötila voidaan asettaa välillä 17 (62 )~ 30 , 1 (2 )

askelin.

3. Paina  ON/OFF -painiketta käynnistääksesi ilmastoinnin.

HUOMAA 
1. Auto-tilassa ilmastointilaite mittaa huoneen lämpötilaa ja

valitsee viilennyksen, tuuletuksen, lämmityksen tai kuivauksen 

kauko-ohjaimen asetetun lämpötilan ja huoneen lämpötilan eron 

perusteella.

2. Auto-tilassa ei voi muuttaa tuulettimen nopeutta, laite ohjaa

sitä automaattisesti.

3. Jos Auto-tila ei tunnu miellyttävältä, valitsen haluamasi tila

käsin. 

Viilennys/lämmitys/tuuletus   
Varmista, että virtajohto on kytketty ja virtaa on saatavilla.

1. Paina MODE- painiketta valitaksesi viilennys (COOL),

lämmitys (HEAT), (vain mallit, joissa lämmitys ja viilennys) tai 

tuuletus (FAN).

2. Paina TEMP- painiketta asettaaksesi halutun lämpötilan.

Lämpötila voidaan asettaa välillä 17 (62 )~ 30  ,  1 (2 )

askelin.

3. Paina FAN SPEED -painiketta valitaksesi tuulettimen

nopeuden: Automaattinen, matala, keskitaso tai korkea.

4. Paina  ON/OFF -painiketta käynnistääksesi ilmastoinnin.

HUOMAA: Tuuletustilassa asetettua lämpötilaa ei näytetä 

kauko-ohjaimen näytöllä, eikä lämpötilaa voida säätää. Tässä 

tilassa voidaan suorittaa vain kohdat 1, 3, ja 4. 
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Ilmankuivaustoiminto  
Varmista, että virtajohto on kytketty ja virtaa on saatavilla. 

Ilmastointilaitteen näyöllä näkyy  OPERATION -ilmaisin.

1. Paina MODE- painiketta valitaksesi ilmankuivaustilan (DRY).

2.Paina TEMP- painiketta asettaaksesi halutun lämpötilan.

Lämpötila voidaan asettaa välillä 17 (62 )~ 30  ,  1 (2 )

askelin. 

3. Paina  ON/OFF -painiketta käynnistääksesi ilmastoinnin.

Huomaa: Ilmankuivaustilassa ei voi muuttaa tuulettimen nopeutta, 

laite ohjaa sitä automaattisesti. 

Ilmanohjaussiipen automaattinen liikkuminen (Swing) (tietyt 
mallit)
Käytä SWING-painiketta säätääksesi ilmavirran suuntaa ylös- tai 

alaspäin.

1. Kun painiketta painetaan kerran nopeasti Ilmanohjaussiivet

liikkuvat jokaisella painalluksella 6o. Aseta Ilmanohjaussiivet

haluamaasi asentoon painamalla tai pitämällä painike pohjassa.

HUOMAA: Joissain malleissa painikkeen painaminen käynnistää 

vain Ilmanohjaussiivet automaattisen liikkeen  

2. Jos painiketta pidetään pohjassa yli 2 sekuntia, automaattinen

liikkuminen käynnistyy, jolloin vaakatasossa oleva 

Ilmanohjaussiivet alkavat liikkua edestakaisin. Uudelleen 

painaminen lopettaa toiminnon.  

HUOMAA: Kun Ilmanohjaussiivet liikkuvat sellaiseen asentoon, 

että se haittaa ilmastointilaitteen toimintaa, Ilmanohjaussiivet

liikkuvat automaattisesti eri asentoon tai vaihtaa liikkeen suuntaa.
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Ajastimen käyttö
Paina TIMER ON -painiketta asettaaksesi ilmastoinnin 

automaattisen käynnistymisen. Paina TIMER OFF -painiketta 

asettaaksesi ilmastoinnin automaattisen sammutuksen.

Automaattisen käynnistyksen ajastaminen.
1. Paina TIMER ON -painiketta. Kauko-ohjaimen näytössä näkyy

“TIMER ON”, viimeisin asetettu aika ja merkki "h". Nyt voit

asettaa uuden automaattisen käynnistyksen ajan.

2. Paina TIMER ON -painiketta uudelleen asettaaksesi halutun

käynnistysajan. Jokainen painallus lisää ajastimeen 30 minuuttia 

10 tuntiin asti, jonka jälkeen jokainen painallus lisää ajastimeen 1 

tunnin 24 tuntiin asti.

3. Ajastimen asetuksen jälkeen, kuluu puoli sekuntia, kun

kauko-ohjain lähettää signaalin ilmastointilaitteen 

vastaanottimeen. Sen jälkeen kuluu noin 2 sekuntia "h" -merkki 

häviää kauko-ohjaimen näytöltä ja siinä näkyy jälleen asetettu 

lämpötila.

Automaattisen sammutuksen ajastaminen.
1. Paina TIMER OFF -painiketta. Kauko-ohjaimen näytössä 

näkyy “TIMER OFF”, viimeisin asetettu aika ja merkki "h". Nyt voit 

asettaa uuden automaattisen käynnistyksen ajan.

2. Paina TIMER OFF -painiketta uudelleen asettaaksesi halutun

käynnistysajan. Jokainen painallus lisää ajastimeen 30 minuuttia 

10 tuntiin asti, jonka jälkeen jokainen painallus lisää ajastimeen 1 

tunnin 24 tuntiin asti.

3. Ajastimen asetuksen jälkeen, kuluu puoli sekuntia, kun

kauko-ohjain lähettää signaalin ilmastointilaitteen 

vastaanottimeen. Sen jälkeen kuluu noin 2 sekuntia "h" -merkki 

häviää kauko-ohjaimen näytöltä ja siinä näkyy jälleen asetettu 

lämpötila.

TÄRKEÄÄ: Kauko-ohjaimella voidaan asettaa vain seuraavat 

aika-arvot: 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.
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Esimerkki ajastuksesta

Automaattinen käynnistys (TIMER ON) 
Automaattisen käynnistyksen ajastaminen on hyödyllistä kun 

haluat ilmastoinnin käynnistyvän esimerkiksi ennen kuin palaat 

kotiin. Ilmastointilaite alkaa toimia haluttuna aikana.

Esimerkki 
Ilmastointilaitteen käynnistäminen 6 tunnin kuluttua

1. Paina TIMER ON -painiketta. Kauko-ohjaimen näytössä 

näkyy “TIMER ON”, viimeisin asetettu aika ja merkki "h". 

2. Paina TIMER ON -painiketta kunnes kauko-ohjaimen näytössä 

näkyy "6:0h" .

3. Odota noin 3 sekuntia kunnes näyttö näyttää jälleen asetetun

lämpötilan. Toiminto on nyt käytössä.
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Automaattinen sammuttaminen (TIMER OFF)  

Automaattisen sammutuksen ajastaminen on hyödyllistä kun 

haluat ilmastoinnin sammuvan automaattisesti kun menet 

nukkumaan. Ilmastointilaite sammuu halutun ajan kuluttua.

Esimerkki
Ilmastoinnin sammuttaminen 10 tunnin kuluttua. 

1. Paina TIMER OFF -painiketta. Kauko-ohjaimen näytössä 

näkyy “TIMER OFF”, viimeisin asetettu aika ja merkki "h".

2. Paina TIMER OFF -painiketta kunnes kauko-ohjaimen

näytössä näkyy "10h".

3. Odota noin 3 sekuntia kunnes näyttö näyttää jälleen asetetun

lämpötilan. Toiminto on nyt käytössä. 

YHDISTETTY AJASTIN
(Sekä automaattisen käynnistyksen että sammumisen 

ajastaminen)

Automaattinen sammutus (TIMER OFF) → automaattinen 

käynnistys (TIMER ON)  (käynnissä → stop → start)

Tämä toiminto on hyödyllinen, kun haluat ilmastoinnin sammuvan, 

kun menet nukkumaan ja käynnistyvän taas aamulla kun heräät 

tai tulet kotiin.

Esimerkki:
Ilmastoinnin sammuttaminen 2 tunnin ja käynnistäminen jälleen 

10 tunnin kuluttua ajastushetkestä

1. Paina TIMER OFF -painiketta.

2. Paina TIMER OFF -painiketta kunnes kauko-ohjaimen

näytössä näkyy "2.0h".

3. Paina TIMER ON -painiketta.

4.Paina TIMER ON -painiketta kunnes kauko-ohjaimen näytössä 

näkyy "10h" .

5. Odota, että kauko-ohjain näyttää jälleen asetetun lämpötilan.
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Automaattinen käynnistys (TIMER ON) → Automaattinen 

sammutus (TIMER OFF)  (Pois päältä → Start → Stop)  

Tämä toiminto on hyödyllinen, kun haluat ilmastoinnin 

käynnistyvän ennen kuin heräät ja sammuvan, kun poistut 

talosta.

Esimerkki
Ilmastoinnin aloittaminen 2 tunnin kuluttua ja sammuttaminen 5 

tunnin kuluttua ajastushetkestä.

1. Paina TIMER ON -painiketta.

2. Paina TIMER ON -painiketta kunnes kauko-ohjaimen

näytössä näkyy "2.0h".

3. Paina TIMER OFF -painiketta.

4. Paina TIMER OFF -painiketta kunnes kauko-ohjaimen

näytössä näkyy "5.0h".

5. Odota, että kauko-ohjain näyttää jälleen asetetun lämpötilan.

VAROITUS
Ajastus (TIMER ON tai TIMER OFF) toimii järjestyksessä siten, 

että se toiminto, jonka asetettu aika kuluu loppuun ensin, 

suoritetaan ensimmäisenä. 

Unitila (SLEEP / ECO) -toiminto
Tätä painiketta painamalla lämpötila nousee (viilennystila) tai 

laskee (lämmitystila) 1 /2oF verran 30 minuutin ajaksi. Lämpötila

nousee (viilennystila) tai laskee (lämmitystila) lisää 1 /2oF

verran toisen 30 minuutin kuluttua. Tämä uusi lämpötila pidetään 

6 (joissain malleissa 7) tunnin ajan, jonka jälkeen se palautuu 

alkuperäiseen asetettuun lämpötilaan ja uni /eco -tila päättyy. 

Laite jatkaa toimintaa tämän jälkeen normaalin ohjelmoinnin 

mukaisesti. 

HUOMAA: Joissain malleissa lämpötila nousee (viilennystila) tai 

laskee (lämmitystila) 1 /2oF verran tunnin ajaksi ja saman

verran toisen tunnin kuluttua. Tämä tila pidetään 5 tunnin ajan, 

jonka jälkeen laite sammuu.

HUOMAA: Unitila (SLEEP / ECO) -toiminto on käytössä vain 

viilennys-, lämmitys- ja auto-tiloissa. 
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