Kaugjuhtimispuldi juhend
MUDEL: AWI/AWO-25HPDC1F
AWI/AWO-35HPDC1F
AWI/AWO-53HPDC1F
(Külmaaine R410A)

Täname teid meie toote ostmise eest.
Toote õige toimimise tagamiseks lugege
kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see alles.
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Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus
Märkus:
• Pärast seadme vooluahelasse ühendamist kõlab õhukonditsioneerist helisignaal ja töö
märgutuli „ “ hakkab põlema (punane tuli). Õhukonditsioneeri tööd saab juhtida
kaugjuhtimispuldi abil.
• Kui seade on sisse lülitatud, vilgub signaali ikoon „
“ puldil iga kord kui nuppe
vajutada. Õhukonditsioneer laseb kuuldavale helisignaali, mis annab teada, et signaal
saadeti õhukonditsioneerile.
• Kui seade on välja lülitatud, kuvatakse kaugjuhtimispuldi ekraanil temperatuuri
seadistamise kuva. Sisselülitatud olekus kuvatakse ekraanil vastava käivitatud
funktsiooni ikoon.
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ON/OFF nupp

Vajutage seda nuppu, et seadet sisse või välja lülitada.
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+/- nupp

Vajutage „-„ nuppu, et vähendada seadistatud temperatuuri. Hoides nuppu alla
rohkem kui 2 sekundit, hakkab temperatuur muutuma kiiremini. AUTO režiimis
funktsioon ei tööta.
Vajutage „+“ nuppu, et suurendada seadistatud temperatuuri. Hoides nuppu alla
rohkem kui 2 sekundit, hakkab temperatuur muutuma kiiremini. AUTO režiimis
funktsioon ei tööta.
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REŽIIM nupp

Vajutades MODE nuppu, saate muuta töörežiimi järgnevalt (vastav ikoon "
läheb põlema, kui režiim on valitud):
AUTO

COOL

DRY

FAN

"

HEAT*

*Märkus: Ainult seadmetele soojendusrežiimiga
Pärast automaatrežiimi valimist töötab õhukonditsioneer automaatselt vastavalt
ümbritsevale temperatuurile. Seadistatud temperatuuri ei saa ümber seadistada ja
seda ei kuvata. Ventilaatori nuppu vajutades saate reguleerida ventilaatori kiirust.
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Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus
4 FAN nupp
Vajutades sellel nupul, muutub ventilaatori kiirus järgnevalt: AUTO,

,

,

,

Auto

Madal kiirus
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Keskmine kiirus

Kõrge kiirus

SWING nupp

Vajutage sellel nupul, et lülitada sisse üles ja alla suunamise funktsioon järgnevalt:

OFF

Kaugjuhtimispult on universaalneKui saadetakse
sooritatakse järgnev funktsioon:

,

or

signaal, siis

Tähistab õhuvoolulabade liikumist järgnevalt:
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I FEEL nupp

Seda nuppu vajutades lülitate sisse I FEEL funktsiooni. Seade sätib temperatuuri
automaatselt tajutava temperatuuri järgi. Vajutage uuesti, et lülitada funktsioon
välja.
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/

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 samaaegselt (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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SLEEP nupp

Vajutades seda nuppu jahutuse või soojenduse režiimis saate käivitada unefunktsiooni. Unerežiimi funktsiooni tühistamiseks vajutage seda nuppu uuesti.
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Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus
9 TEMP nupp
Seda nuppu vajutades kuvatakse seadme siseosa ekraanile siseruumide
seadistustemperatuur, siseruumide tegelik temperatuur või välistemperatuur.
Temperatuuri saab seadistada ringjas järjestuses kaugjuhtimispuldilt:
kuva puudub

• Valides kaugjuhtimispuldil „ “ või kuva puudumise, kuvatakse seadme siseosa
temperatuurinäidikul seadistustemperatuur.
• Valides kaugjuhtimispuldil „ “ või kuva puudumise, kuvatakse siseosa
temperatuurinäidikul siseruumide temperatuur.
• Valides kaugjuhtimispuldil „
“ või kuva puudumise, kuvatakse siseosa
temperatuurinäidikul välistemperatuur.

Märkus:
• Mõnedel mudelitel pole võimalik valida välistemperatuuri kuva. Kui siseosa saab
„
“ signaali, kuvatakse ekraanile siseosa seadistustemperatuur.
• See on võimalik vaid mudelil, mille siseosal on dual-8 ekraan
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TIMER-ON nupp

Seda nuppu vajutades lülitakse sisse automaatne sisselülitusrežiim.
Katkestamiseks vajutage uuesti.
Peale vajutamist,
kaob ja "ON" vilgub. 00:00 kuvatakse ON aja seadistuseks.
5 sekundi jooksul vajutage + või – aja väärtuse muutmiseks.
Iga vajutus muudab väärtust 1 minuti võrra. Nuppu all hoides muutub väärtus
kiiremini, alguses 1 minuti võrra, hiljem 10 minuti võrra.
5 sekundi jooksul peale aja seadistamist vajutage TIMER ON nuppu seadistuse
kinnitamiseks.

11

CLOCK nupp

Vajutage CLOCK nuppu,
vilgub. 5 sekundi jooksul vajutage + või – hetkeaja
muutmiseks. Nuppu all hoides 2 seknudit, suurendate või vähendate kellaaega 1 minuti
võrra 0,5 seknudi jooksul ja edaspidi 10 minutit 0,5 sekundi jooksul. Peale seadistamist,
vilkumise ajal, vajutage CLOCK nuppu uuesti kinnitamiseks ja
kuvatakse.

12 TIMER-OFF nupp
Vajutage seda nuppu, et lülitada sisse automaatne väljalülitusrežiim.
Katkestamiseks vajutage uuesti. TIMER OFF ja TIMER ON on sama seadistusega.
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Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus
13 TURBO nupp
Vajutades seda nuppu jahutus- või soojendusrežiimis, läheb õhukonditsioneer kiire
jahutuse või kiire soojenduse režiimile. Kaugjuhtimispuldi ekraanile kuvatakse
turbo sümbol. Vajutage seda nuppu uuesti turbofunktsioonist lahkumiseks ja
kaugjuhtimispuldi ekraanilt kaob turbo sümbol.
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LIGHT nupp

Seda nuppu vajutades saate välja lülitada seadme siseosa ekraanivalgustuse.
Kaugjuhtimispuldilt kaob „ “ ikoon. Seda nuppu uuesti vajutades saate siseosa
ekraanivalgustuse taas sisse lülitada. Kaugjuhtimispuldile kuvatakse „ “ ikoon.

15

X-FAN nupp

Vajutades X-FAN nuppu COOL või DRY režiimis
sümbol kuvatakse ja
siseruumi ventilaator jätkab tööd 2 minuti jooksul, et kuivatada seade, hoolimata
sellest, et seade on lülitatud välja.
X-FAN ei toimi AUTO, FAN ega HEAT režiimis.

Sissejuhatus kombineeritud nuppude
funktsioonidesse
+ ja – kombinatsioon: lapselukk
Lapseluku funktsiooni sisse- või väljalülituseks vajutage „+“ ja „-“ nuppe samaaegselt. Kui lapseluku funktsioon käivitub, kuvatakse kaugjuhtimispuldile „ “
ikoon. Kaugjuhtimispuldi „ “ ikoon vilgub kolm korda ja kaugjuhtimispult ei saada
signaale edasi.

Temperatuurikuva ümberlülitusfunktsioon
Pärast seadme väljalülitamist kaugjuhtimispuldi abil, vajutage "-" nuppu ja
režiiminuppu samaaegselt, et lülitada °C ja °F vahel.
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Sissejuhatus kombineeritud nuppude
funktsioonidesse
"TEMP" ja "CLOCK" nuppude kombnatsioon:
energiasäästurežiimi kohta
Vajutage TEMP ja CLOCK nuppe samal ajal, et käivitada energiasäästurežiim.
Ekraan kvab SE. Korrage toiminguid, et väljuda režiimist.

"TEMP" ja "CLOCK" nuppude kombinatsioon:
8°C soojendamise funktsiooni kohta
Vajutage TEMP ja CLOCK nuppe samal ajal soojendamisrežiimis, et käivitada
8°C soojendamise režiim. Ekraan kuvab "
" ja valitud temperatuur (8°C)
omandatakse. Korrake toiminguid, et väljuda funktsioonist.

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.

Musta valguse funktsiooni kohta
Seade valgustub 4 sekundiks, kui esimest korda tööle pannakse ja hiljem kolmeks
sekundiks.

★ HEALTH funktsiooni kohta (KÜLM PLASMA)
Lülitage seade sisse, käivitage ventilaator ja vajutage HEALTH nuppu
kaugjuhtimispuldil (kui vastav nupp puudub, siis on HEALTH funktsioon
automaatselt sisse lülitatud).
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Töörežiimide juhised
1. Pärast seadme vooluvõrku ühendamist vajutage kaugjuhtimispuldil "ON/OFF"
nuppu õhukonditsioneeri sisselülitamiseks.
2. Soovitud režiimi valimiseks vajutage nuppu „MODE“: AUTO
(AUTOMAATREŽIIM), COOL (JAHUTUS), DRY (KUIVATUS), FAN
(VENTILAATOR), HEAT (SOOJENDUS).
3. Soovitud temperatuuri seadistamiseks vajutage + või - nuppe. (Temperatuuri
ei saa muuta automaatrežiimis).
4. Ventilaatori kiiruse (automaatne, väike, keskmine ja suur kiirus)
seadistamiseks vajutage nuppu „FAN“.
5. Ventilaatori puhumisnurga valimiseks vajutage nuppu „SWING“:

Kaugjuhtimispuldi patareide vahetus
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
paigaldamine
remove

patareikasti kaas

NOTICE
MÄRKUS:
• 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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