
Kaugjuhtimispuldi juhend
MUDEL: AWI/AWO-70HPDC1F

(Külmaaine R410A)

Täname teid meie toote ostmise eest.
    Toote õige toimimise tagamiseks lugege
kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see alles.
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1 ON/OFF nupp  
 

2 ▲ nupp 
 
3 MODE nupp 
 
4 SWING nupp 
 
5 ▲nupp 
 
6 FAN nupp 
 
7 TIMER OFF nupp 
 
8 CLOCK nupp 
 
9 TIMER ON nupp 

10   SLEEP nupp 

11  TEMP nupp 
 
12  TURBO nupp 
 

13 X-FAN  nupp 
 
14 I FEEL nupp 
 
15  /  nupp 

 

Ekraanikuva ikoonide kirjeldus 
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X-ventilaator  Ventilaatori kiirus 
 

I feel Saadab signaali 
 

8℃ soojendus režiim Turbo režiim 
 

Töörežiim Ventilaatori režiim 
 

Health režiim 
 

Auto režiim 

 

Seadistatud temperatuur  

Jahutus režiim 
 

WiFi (selle funktsioonita)  

Kuivatus režiim 
 

 
 

Ventilaatori režiim Seadistatud aeg 
 

Soojendus režiim TIMER ON/TIMER OFF  

 
 

Kell 
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Unerežiim  

 
 

Tuli Üles & alla õhuvool 
 

 Temperatuuri kuvamine 
 

    :Seadista t. :Siseruumide temp. 
 

:Välistemperatuur 
 



Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus 
 
Märkus: 
● See on üldkasutatav kaugjuhtimispult, seda on võimalik kasutada 

konditsioneeridega millel on multifunktsioon, kui mingil põhjusel antud mudelil 
ei ole multifunktsiooni ja te vajutate puldil nuppu mida seadmel ei ole siis 
seade jätkab töötamist oma orignaalse seadistuse järgi.  

● Pärast seadmele voolu sisselülitamist teeb seade häält. Kui töö indikaator "  
" on „ON“ (punane indikaator) siis on võimalik kasutada kaugjuhtimispulti.  

● Kui seade on „ON“ olekus ja te vajutate kaugjuhtimispuldil nuppu " " siis puldi 
ekraanil toimub vilgutus mille järel peaks konditsioneer tegema „de“ häält andes 
märku sellest, et kaugjuhtimispuldil on konditsioneeriga signaal.  

● Konditsioneeri „OFF“ olekus on kaugjuhtimispuldi ekraanil näha sätestatud 
temperatuuri ja kella. (Kui timer ON, timer OFF valguse funktsioonid on sätestatud 
siis on kaugjuhtimispuldi kuval kuvatud vastavad ikoonid). Konditsioneeri „ON“ 
olekus on ekraanikuval näha kogu sätestatud funktsioonide ikoone.  

1 ON/OFF nupp  
Vajutage seda nuppu, et konditsioneer sisselülitada. Vajutage nuppu uuesti, et 
konditsioneer väljalülitada. 
 

2 ▲ nupp 
 
Vajutage seda nuppu, et suurendada temperatuuri. Hoides nuppu üle 2-sekundi 

allavajutatuna muutub temperatuur kiiresti. Auto režiimis sätestatud temperatuur ei ole 

muudetav. 
 

3 MODE nupp 
 
MODE nuppu vajutades saate muuta töörežiimi. Töörežiimid on antud järjekorras. AUTO, 
COOL, DRY, FAN ja HEAT*.  
AUTO  COOL  DRY   FAN HEAT*  

* Märkus: Ainult soojendusfunktsioonidega 
mudelitel. 

Pärast käivitamist, AUTO režiim on automaatne. AUTO režiimis, seatud temperatuuri ei ole 
kuvatud LCD-l ja seade valib automaatselt töörežiimi toatemperatuuri järgi. 

 4 SWING nupp 
  
Vajutage seda nuppu, et lülitada sisse üles ja alla suunamise funktsioon mis toimub järjekorras: 
 

 

OFF  
 
See pult on universaalne. Kui käsk ,  or  on välja saadetud, siis seade viib läbi nende 

käskude asemel selle käsu   

 näitab žaluusiakna asendi muutmist:   
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Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus
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▲ 

 
nupp 

 
Vajutage seda nuppu, et vähendada temperatuuri. Hoides nuppu üle 2-sekundi 
allavajutatuna väheneb temperatuur kiiresti. AUTO režiimis sätestatud temperatuur ei ole 
muudetav. 
 

6 FAN nupp 
 
See nupp on mõeldud ventilatsioonikiiruse reguleerimiseks mis toimub järjekorras AUTO,  

,  ,  , ja tagasi Auto. 
 

Auto  

 

 Madal kiirus       Keskmine kiirus        Kõrge kiirus 
 

7 TIMER OFF nupp 
 
Vajutage seda nuppu, et algatada auto-off timer. Kui soovite katkestada auto-
timer programmi vajutage seda nuppu uuesti. TIMER-OFF säte on sama mis 
TIMER ON. 
 

8 CLOCK nupp 
 
Vajutage CLOCK nuppu, kui  vilgub siis saate sätestada „▲“ ja „▲„  nuppu kasutades aega. 
Kui nuppu üle 2-sekundi allahoidetuna hoida siis saab suurendada või vähendada aega 1 
minuti võrra iga poole sekundi tagant ja siis 10 minuti võrra iga poole sekundi tagant. Kui 

pärast ajasättimist  vilgub, vajutage CLOCK nuppu uuesti, et kinnitada sätestatud aeg.  

9 TIMER ON nupp 
 
Vajutage nuppu, et algatada auto-on timer. Auto-timeri programmi katkestamiseks vajutage nuppu 

uuesti. Pärast nupu vajutust kaob ikoon  ja „ON“ vilgub. 00:00 on kuvatud „ON“ ajasätte ajal. 5-
sekundi jooksul vajutage „+“ või „-„, et sätestada aeg. Iga nupuvajutus kummalgi nupul muudab aega 1 
sekundi võrra. Nuppu allavajutatuna hoides muutub aeg kiirendatult alguses 1-minuti võrra ja siis 10-
minuti võrra. Viis sekundit pärast sätestamist, vajutage TIMER ON nuppu, et kinnitada valitud aega.  

10 SLEEP button 
 
Vajutage, et sisselülitada töörežiim SLEEP. Vajutage uuesti, et väljalülitada. See funktsioon on 
kasutatav ainult töörežiimides COOL, HEAT (Ainult mudelitel millel on HEAT funktsioon), et säilitada 
kõige mugavam temperatuur.  

11 TEMP button 
 
Vajutage, et näha siseruumidele seadistatud temperatuuri, siseõhu temperatuuri või 
välisõhu temperatuuri siseruumi seadme ekraanil.
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Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus 
 
Temperatuuri saab sätestada puldiga all näidatud järjekorras: 
 

 kuva puudub  
 
 
● Kui valite " " näitab siseruumi seadme ekraan sätestatud temperatuuri.  
● Kui valite "  " näitab siseruumi seadme ekraan siseõhu temperatuuri.  
● Kui valite "  " näitab siseruumi seadme ekraan siseõhu temperatuuri.  
Caution:  
● Välisõhu temperatuuri kuvamine ei ole võimalik teatud mudelitel. Kui siseruumi 

seade saab"  " signaali, kuvatakse siseruumile sätestatud temperatuur.  
• Konditsioneer näitab temperatuuri automaatselt seadme sisselülitamisel.  
(ainult mudelitel, millel on ekraanikuva).  

12 TURBO nupp 
 
Vajutage seda nuppu, et aktiveerida / deaktiveerida TURBO funktsiooni, mis 
võimaldab seadmel kõige kiiremini tagasi muuta sätestatud temperatuurini. COOL 
režiimis puhub seade külma õhku üli kiirelt. HEAT režiimis puhub seade sooja õhku 
üli kiirelt. 
 

13 X-FAN  nupp 
 
X-FAN nuppu vajutades COOL või DRY töörežiimis on kuvatud ikoon ja 
siseseadme ventilaator jätkab töötamist 2-minutiks, et kuivatada seadme 
siseosa.(Isegi, et seade kui väljalülitatud). Pärast käivitamist, X-FAN OFF on algne 
säte. X-FAN’i ei ole võimalik kasutada töörežiimides AUTO, FAN või HEAT.  

 FUNKTSIOON: Vajutage seda nuppu, et sisselülitada ekraanikuva valgustus ja vajutage 

seda nuppu uuesti, et väljalülitada ekraanikuva valgustust.Kui valgustus on sees siis  on 

kuvatud. Kui funktsioon on väljalülitatud, siis kaob ära ekraanikuvalt.  

14 I FEEL nupp 
 
Vajutage, et sisse lülitada I FEEL funktsioon. Seade kohandab automaatselt temperatuuri 
tajutud temperatuuriga samaks. Vajutage uuesti, et välja lülitada 
I FEEL funktsioon  

15 /  nupp 
 
Vajutage seda nuppu, et lülitada sisse või välja tervislik ja puhastamise funktsioon 
töörežiimis. Vajutage esimest korda, et käivitada puhastamise funktsioon (LCD kuvab „ „). 
Vajutage teist korda, et käivitada tervislik ja puhastamise funktsioon sama-aegselt (LCD kuvab 
„ „ ja „ „). Vajutage kolmandat korda, et lülitada välja tervislik ja puhastamise funktsioon 
samaaegselt. Vajutage neljandat korda, et käivitada tervislik funktsioon (LCD kuvab „ „). 
Vajutage nuppu uuesti, et korrata ülaltoodud tegevust.(See funktsioon on olemas ainult osadel 
mudelitel.)  
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Sissejuhatus kombineeritud nuppude 
funktsioonidesse 

 

Lapseluku funktsioon ▲ 
 
Vajutage "▲" ja "▲" samaaegselt, et lukustada või lukust avada klaviatuur. Kui 
kaugjuhitmispuldi klaviatuur on lukus, siis  on kuvatud. Sellisel juhul, ükskõik millist 
nuppu vajutades  vilgutab kolm korda. 
 
 

 
Temperatuurikuva ümberlülitusfunktsioon 
 
 
 Pärast seadme väljalülitamist  
et vahetada ℃ ja ℉ vahel. 

  
 
   
Vajutage „MODE“ nuppu ja „▲“ samaaegselt, 

 

 
 

Energiasäästmis funktsioon 
 

 Vajutage TEMP ja CLOCK nuppu samaaegselt COOL töörežiimis, et alustada 
energiasäästmis funktsiooni. „SE“ on kuvatud puldi Nixie torul. Vajutage TEMP ja 
CLOCK samaaegselt uuesti, et katkestada energiasäästmist. 
 
 

 
 

8°C Soojendusfunktsioon 
 

 
Vajutage TEMP ja CLOCK nuppu samaaegselt HEAT töörežiimis, et algatada 8°C 
Soojendusfunktsioon. Puldil olev Nixie toru kuvab "  " ja temperatuuri "8°C" 
(46°F, kui on Fahrenheit süsteem). Vajutage TEMP ja CLOCK nuppu samaaegselt 
uuesti, et lõpetada 8°C funktsioon. 
 

WIFI funktsioon 
 
Vajutage „MODE“ ja „TURBO“ nuppu samaaegselt, et sisse- või väljalülitada WIFI 
funktsiooni. Kui WIFI funktsioon on sisselülitatud siis " " ikoon on kuvatud 
kaugjuhtimispuldi ekraanikuval; kui „MODE“ ja „TURBO“ nuppu samaaegselt all 
hoida 10 sekundit siis saadab kaugjuhtimispult WIFI lähtestuskoodi ja WIFI 
funktsioon on automaatselt ON režiimis pärast kaugjuhtimispuldi sisselülitamist. 
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Töörežiimi juhised 

 

•  Pärast seadme vooluvõrku ühendamist vajutage kaugjuhtimispuldil 
"ON/OFF" nuppu õhukonditsioneeri sisselülitamiseks. 

• Soovitud režiimi valimiseks vajutage nuppu „MODE“: AUTO, COOL, 
DRY,            FAN, HEAT.  

•  Soovitud temperatuuri seadistamiseks vajutage „+“ või „-„ nuppe. 
(Temperatuuri ei saa muuta automaatrežiimis.) 

• Ventilaatori kiiruse (automaatne, väike, keskmine ja suur kiirus)  
seadistamiseks vajutage nuppu „FAN“.  

•  Vajutage „SWING“ nuppu, et muuta ventilaatori puhumisnurka 
 
 

Patareide vahetus kaugjuhtimispuldil 
 

 

1. Vajutage kaugjuhtimispuldi tagakülge kohas, 
millel on märgistus „     “, nagu joonisel 
näidatud ning seejärel lükake patareide katet 
noolega näidatud suunas. 

2. Vahetage välja kaks 7# (AAA 1,5 V) 
kuivpatareid ja veenduge, et patareide "+" ja "-" 
poolused oleks õiges suunas. 

3. Pange aku kate tagasi. 

 
 
patarei 

 
 

paigald. 
 

eemaldamine 

 
aku kate 
 
 

 
MÄRKUS: 
 

NOTICE 
 

• Kasutamiseks suunake kaugjuhtimispuldi signaali edastaja 
konditsioneeri siseosa anduriakna poole. 

• Signaali edastaja ja anduriakna vaheline kaugus ei tohi ületada 8 m ja 
nende vahel ei tohi olla takistusi. 

• Signaal võib olla häiritud ruumis, kus asub fluorestsentslamp või 
mobiiltelefon; kaugjuhtimispult peab kasutamise ajal olema siseosa 
lähedal. 

• Vahetage patareid välja sama mudeli patareide vastu. 
• Kui te kaugjuhtimispulti pikemat aega ei kasuta, võtke patareid välja. 
• Kui kaugjuhtimispuldi ekraanikuva on hägune või kuva puudub, 

vahetage patareid välja. 
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