Kaugjuhtimispult
Kaugjuhtimispult

Signaalisaatja

Vastuvõtja

Ekraan (LCD)
• Kuvab valitud sätted.
(Sellel joonisel on iga sektsioon
selgituse huvides kujutatud koos
täieliku kuvaga.)

• Kaugjuhtimispuldi kasutamiseks
suunake saatja siseseadmele. Kui
kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel
blokeerib miski signaali, siis seade
ei tööta.
• Ärge laske kaugjuhtimispuldil maha
kukkuda. Ärge tehke seda märjaks.
• Side maksimumkaugus on
umbes 7 m.

TEMPERATUURi
reguleerimise nupud
• Muudab temperatuuri sätet.
Lehekülg 12


VENTILAATORi sätte nupp
• See valib õhuvoolu taseme sätte.
Lehekülg 14


SISSE/VÄLJA-nupp
• Töö alustamiseks vajutage seda
nuppu üks kord.
Peatamiseks vajutage veel üks kord.
Lehekülg 11


Nupp VÕIMAS
• Funktsioon VÕIMAS.

Lehekülg 18

Esikaas
• Avage esikaas.

Mudel
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Lehekülg 8

■■Avage esikaas

REŽIIMi valikunupp
• Valib töörežiimi.
(AUTOMAATNE/KUIV/JAHE/
KÜTE/VENTILAATOR)
Lehekülg 11

Nupp ÖKONOOMNE/
VAIKNE
• Funktsioon ÖKONOOMNE /
VAIKNE VÄLISSEADE.

Lambi ereduse sätte
Lehekülg 9
nupp

Lehekülg 19

SUUNA-nupp

MUGAVUSE/
ANDURI-nupp

• Õhuvoolu suuna
reguleerimine.

Lehekülg 13

• Funktsioon MUGAV
ÕHUVOOL / INTELLIGENTNE
SILM. Lehekülg 15
: NÄDALA-nupp

Nupp TAIMER VÄLJA
(režiim ÖINE SÄTE)


: PROGRAMMI-nupp

Lehekülg 21

: KOOPIA-nupp
: TAGASI-nupp

Nupp TÜHISTA
TAIMER

: EDASI-nupp
• Funktsioon NÄDALA
Lehekülg 23
TAIMER.

• Tühistab taimeri sätte.


Lehekülg 21, 22

• Seda ei saa kasutada
funktsiooniga NÄDALA
TAIMER.

Nupp TAIMER SISSE


Lehekülg 22

VALIMISE nupp
• Muudab funktsioonide
TAIMER SISSE/VÄLJA ja
NÄDALA TAIMER sätteid.

KELLA-nupp

Lehekülg 10

Lehekülg 21, 22, 23
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Kasutamiseks ettevalmistamine
■■Patareide paigaldamine

2

1

3

Paigutage + ja
– õigesti!

Kaugkontroller

1. Libistage esikaas küljest.
2. Paigaldage kaks patareid AAA.LR03 (leelis).
3. Pange esikaas tagasi peale.
■■Kaugjuhtimispuldi hoidiku kinnitamine seinale

1. Valige koht, kust signaalid jõuavad
seadmeni.

2. Kinnitage hoidik oma kruvidega seinale,
postile või sarnasesse kohta.

Kruvid

3. Pange kaugjuhtimispult kaugjuhtimispuldi
hoidikusse.

Kaugkontrolleri
hoidik

■■Ekraani heleduse valimine
• Valida saab siseseadme heledust.

Vajutage
Kõrge

.
Madal

Väljas

MÄRKUS

■■Märkused patareide kohta

• Patareide vahetamisel kasutage sama tüüpi patareisid ja vahetage mõlemad patareid korraga.
• Kui süsteemi pikka aega ei kasutata, võtke patareid välja.
• Patareid kestavad ligikaudu üks aasta. Kui aga enne aasta möödumist hakkab kaugjuhtimispuldi ekraan muutuma häguseks
ja vastuvõtuvõimsus halveneb, vahetage mõlemad patareid uute patareide AAA.LR03 (leelis) vastu.
• Lisatud patareid on mõeldud süsteemi esmaseks kasutamiseks.
Patareide kasutusaeg võib olenevalt kliimaseadme tootmiskuupäevast olla lühike.

■■Märkused kaugjuhtimispuldi kohta

• Ärge jätke kunagi kaugjuhtimispulti otsese päikesevalguse kätte.
• Tolm signaalisaatja või -vastuvõtja peal vähendab tundlikkust. Pühkige tolm pehme lapiga ära.
• Kui ruumis on elektroonilise starteri tüüpi luminofoorlamp (inverter-tüüpi lambid), võib signaaliside olla blokeeritud. Sel juhul küsige
nõu teenindusest.
• Kui kaugjuhtimispuldi signaalid mõjuvad mõnele muule seadmele, paigutage see seade mujale või küsige nõu teenindusest.
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■■Lülitage kaitselüliti sisse
• Pärast toite sisselülitamist avanevad ja sulguvad siseseadme klapid ühe korra,
et leida lähtepunkt.

■■Kella seadistamine

1. Vajutage

.
• LCD-ekraanile kuvatakse "
• "
" ja "
" vilguvad.

".

2. Nädalapäeva valimiseks vajutage
3. Vajutage

.
• "

" vilgub.

4. Kellaaja seadistamiseks vajutage
• Nupu

või

5. Vajutage

.

.

all hoidmine suurendab või vähendab kiiresti kuvatavat aega.

.

• Nuppe vajutades suunake kaugjuhtimispult siseseadmele.
• " " vilgub.

MÄRKUS

■■Märkus kella seadistamise kohta

• Kui siseseadme sisemine kell ei ole seatud õigele ajale, ei toimi funktsioonid TAIMER SISSE, TAIMER VÄLJA ja NÄDALA TAIMER
punktuaalselt.
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Funktsioonid AUTOMAATNE · KUIV ·
JAHE · KÜTE · VENTILAATOR
Kliimaseade töötab teie valitud töörežiimil.
Järgmisel sisselülitamisel töötab kliimaseade samal töörežiimil.

■■Töö alustamine

1. Vajutage

ja valige töörežiim.

• Iga nupuvajutus viib režiimisätet järjestuses ühe koha edasi.

AUTOMAATNE

KUIVATUS

2. Vajutage

JAHUTUS

KÜTE

VENTILATSIOON

.

• LCD-ekraanile kuvatakse "
• TÖÖ-lamp süttib roheliselt.

".

Ekraan

■■Töö peatamine
Vajutage uuesti

.

•"
" kaob LCD-ekraanilt.
• TÖÖ-lamp kustub.

MÄRKUS
REŽIIM

KÜTE
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Märkused iga töörežiimi kohta
• Kuna see kliimaseade kütab ruumi välisõhust soojust sisse tuues, muutub selle soojendusvõimsus madalama
välistemperatuuri korral väiksemaks. Kui soojendustegur pole piisav, on soovitatav kasutada koos kliimaseadmega veel
muud kütteseadet.
• Soojuspump kütab ruumi, hoides sooja õhku kogu ruumis ringluses. Pärast funktsiooni KÜTE käivitamist kulub ruumi
soojenema hakkamiseks natuke aega.
• Funktsiooni KÜTE kasutamisel võib välisseadmele koguneda härmatis, mis soojendusvõimsust vähendab. Sellisel juhul
lülitub süsteem härmatise eemaldamiseks sulatusele.
• Sulatuse ajal ei tule siseseadmest sooja õhku.
• Kui sisetemperatuur jõuab soovitud väärtuseni, lõpetab seade kütmise. Siseventilaator jääb aga tööle. See on tavatingimus.

JAHE

• See kliimaseade jahutab suumi, lastes ruumis oleva soojuse välja.
Seetõttu võib kõrge välistemperatuuriga kliimaseadme jõudlus olla väiksem.

KUIV

• Arvutikiip püüab toast niiskust eemaldada, hoides samal ajal võimalikult ühtlast temperatuuri. See juhib temperatuuri
ja õhuvoolu taset automaatselt, seega ei ole neid funktsioone käsitsi võimalik reguleerida.

AUTOMAATNE

• Funktsiooni AUTOMAATNE kasutamisel valib süsteem vastavalt sise- ja välistemperatuurile sobiva töörežiimi
(JAHE või KÜTE) ning alustab tööd.
• Süsteem valib regulaarse intervalliga automaatselt uue sätte, et viia temperatuur ruumis kasutaja valitud tasemele.

VENTILAATOR

• See režiim kehtib ainult ventilaatorile.

■■Temperatuuri sätte muutmine
Vajutage

.

• LCD-ekraanile kuvatud kirjed muutuvad iga kord, kui ühte nuppudest vajutatakse.
Funktsioon JAHE

Funktsioon KÜTE

Funktsioon
AUTOMAATNE

18–32°C

10–30°C

18–30°C

Vajutage temperatuuri tõstmiseks
langetamiseks
.

ja temperatuuri

Funktsioon KUIV või
VENTILAATOR
Temperatuuri säte ei ole
muudetav.

■■Töötingimused

■■Soovituslik temperatuurisäte
• Jahutamiseks: 26–28°C
• Kütmiseks: 20–24°C

■■Nõuanded energia säästmiseks

• Hoiduge ruumi ülejahutamisest (kütmisest).
Temperatuuri sätet tuleb energia säästmiseks hoida mõõdukal tasemel.
• Katke aknad ruloo või kardinaga.
Välise päikesevalguse ja õhu tõkestamine parandab jahutamise (kütmise) efektiivsust.
• Ummistunud õhufiltrid põhjustavad efektiivsuse langust ja raiskavad energiat. Puhastage neid umbes kord kahe nädala tagant.

■■Märkused töötingimuste kohta

• Kliimaseade tarbib kogu aeg vähesel määral energiat, ka siis, kui see ei tööta.
• Kui te kliimaseadet pikka aega ei kasuta (näiteks kevadel või sügisel), lülitage see kaitselülitist välja.
• Kasutage kliimaseadet järgmistes tingimustes.
• Kui kliimaseade töötab väljaspool tabelis kirjeldatud niiskus- või temperatuurivahemikku, võib ohutusseade süsteemi töö blokeerida.
REŽIIM

Töötingimused

Kui tööd jätkatakse väljaspool seda vahemikku

JAHE

Välistemperatuur: –10...46°C
Sisetemperatuur: 18–32°C
Siseniiskus: kuni 80%

• Ohutusseade võib töö blokeerida.
• Siseseadmel võib esineda kondenseerumist ja tilkumist.

KÜTE

Välistemperatuur: <RXLS, RXL, ARXL> –25...24°C
Sisetemperatuur: 10–30°C

• Ohutusseade võib töö blokeerida.

KUIV

Välistemperatuur: –10...46 °C
Sisetemperatuur: 18–32 °C
Siseniiskus: kuni 80%

• Ohutusseade võib töö blokeerida.
• Siseseadmel võib esineda kondenseerumist ja tilkumist.
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Õhuvoolu suuna ja taseme
reguleerimine
Saate enda mugavuse suurendamiseks reguleerida õhuvoolu suunda.

■■Automaatse pöörlemise käivitamine
Õhuvoolu suund üles ja alla

Vajutage

.

• LCD-ekraanile kuvatakse "
".
• Klapid (horisontaallabad) hakkavad pöörlema.

Õhuvoolu suund paremale ja vasakule

Vajutage

.

• LCD-ekraanile kuvatakse "
".
• Ventilatsioonirest (horisontaallabad) hakkab pöörlema.

3-D õhuvoolu suund

Vajutage

ja

.

• LCD-ekraanile kuvatakse " " ja "
".
• Klapid ja ventilatsioonirest liiguvad vaheldumisi.
• 3-D õhuvoolu tühistamiseks vajutage
uuesti
või
.
Klapid või ventilatsioonirest lõpetavad liikumise.

■■Klappide või ventilatsiooniresti soovitud asendisse
seadmine

• See funktsioon on efektiivne, kui klapid ja ventilatsioonirest on automaatse pöörlemise
režiimis.

Kui klapid või ventilatsioonirest on soovitud
asendis, vajutage
ja
.
• 3-D õhuvooluga liiguvad klapid ja ventilatsioonirest vaheldumisi.
• " " või "
" kaob LCD-ekraanilt.
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■■Õhuvoolu taseme sätte reguleerimine
Vajutage
• Iga nupu

.

vajutus viib õhuvoolu taseme sätet järjestuses ühe koha edasi.

Automaatne

Vaikne siseseade

Kõrge

Madal

Keskmiselt kõrge

Keskmiselt
madal

Keskmine

• Kui õhuvoolu sätteks valitakse "
", käivitub siseseadme vaikne töö ja seadme
tehtav müra muutub vaiksemaks.
• Siseseadme vaikse töö režiimis on õhuvoolu tase nõrk.
• Kui ei õnnestu saavutada soovitud temperatuuri, muutke õhuvoolu taseme sätet.
• Režiimis KUIV ei ole õhuvoolu taseme säte muudetav.

MÄRKUS

■■Märkused klappide nurkade kohta

• Klapi pöördeulatus oleneb kasutatavast funktsioonist. (Vaata joonist.)
JAHUTAMINE ja
KUIVATAMINE
Talitluse seiskumine
35°

KÜTMINE

VENTILEERIMINE
Talitluse seiskumine

Talitluse seiskumine

MUGAV
ÕHUVOOL
Ülemine piir 40°
90°
Alumine piir

60°
Ülemine piir 40°
Ülemine piir

100°
95°

90°
MUGAV ÕHUVOOL

Alumine piir

Alumine piir

• Pöörlemisega jahutamise ajal ülemine klapp ei liigu. See ei ole rike.
Kui pöörlemine peatatakse, muutub ülemise klapi nurk vastavalt alumise klapi nurgale.

■■Märkus klappide nurkade kohta

• 3-D õhuvoolu kasutamine hoiab ringluses külma õhku, mis kaldub kogunema ruumis alla, ning sooja õhku, mis kaldub kogunema ruumis
üles, takistades külma ja kuuma õhu taskute tekkimist.

■■Märkus õhuvoolu taseme sätte kohta

• Väiksema õhuvoolu taseme sättega on ka jahutuse (kütte) efekt väiksem.

ETTEVAATUST
• Kasutage klappide ja ventilatsiooniresti nurkade reguleerimiseks alati kaugjuhtimispulti. Kui te püüate klappe ja ventilatsiooniresti pöörlemise
ajal käsitsi jõuga liigutada, võib mehhanism puruneda.
• Kasutage ventilatsiooniresti nurkade reguleerimiseks alati kaugjuhtimispulti. Õhu väljalaske sees pöörleb suurel kiirusel ventilaator.
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Funktsioon MUGAV ÕHUVOOL /
INTELLIGENTNE SILM
■■Funktsioon MUGAV ÕHUVOOL
Režiimis JAHE on õhuvool suunatud üles ja režiimis KÜTE alla: nii on ruumis mõnus tuul, mis ei puhu
inimestele otse peale.

JAHUTAMINE

KÜTMINE

■■Funktsioon INTELLIGENTNE SILM
"INTELLIGENTNE SILM" on infrapunaandur, mis tuvastab inimeste liikumist.
Kui ruumis ei ole kedagi kauem kui 20 minutit, lülitub töö automaatselt energiasäästu režiimile.
Andur INTELLIGENTNE SILM töötab oludest olenevalt erinevalt.
[Näide]

■■Inimene tuvastatakse alas 1.
1. ala

2. ala

■■Inimesed tuvastatakse mõlemas alas.
1. ala

■■Inimene tuvastatakse alas 2.
1. ala

2. ala

■■Inimesi ei tuvastata kummaski alas.

2. ala

Kasutage funktsiooni INTELLIGENTNE SILM
koos funktsiooniga MUGAV ÕHUVOOL.

Kliimaseade läheb 20 minuti möödudes
energiasäästurežiimi.
*Tuule suund võib pildil kujutatust erineda,
olenedes aladel olevate inimeste tegevusest
ja liikumisest.

Funktsioon INTELLIGENTNE SILM on kasulik energia säästmiseks
■■Energiasäästurežiim

• Kui 20 minuti jooksul ei tuvastata ühtegi kohalviibijat, käivitub energiasäästurežiim.
• See muudab temperatuuri seadistusega võrreldes –2°C režiimis KÜTE / +2°C režiimis JAHE / +2°C režiimis KUIV.
Kui sisetemperatuur ületab 30°C, muudab funktsioon seadistusega võrreldes temperatuuri +1°C režiimis JAHE / +1°C režiimis KUIV.
• See funktsioon vähendab režiimis VENTILAATOR pisut õhuvoolu taset.

■■Funktsioonis MUGAV ÕHUVOOL ja INTELLIGENTNE SILM koos.
Kliimaseade saab töötada korraga režiimides MUGAV ÕHUVOOL ja INTELLIGENTNE SILM.
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■■Töö alustamine
Vajutage

ja valige soovitud režiim.

• Iga kord, kui vajutatakse nuppu
, kuvatakse LCD-ekraanil erinev sättevalik.
• Funktsiooni INTELLIGENTNE SILM lamp süttib roheliselt.

Ekraan

• Kui valite järgmiste ikoonide seast "
", töötab kliimaseade korraga režiimides
MUGAV ÕHUVOOL ja INTELLIGENTNE SILM.
MUGAV
ÕHUVOOL

NUTIKAS
SILMAANDUR

Kombinatsioon

tühi
Säte puudub

• Kui klapid (horisontaallabad) pöörlevad, peatab ükskõik millise ülalkirjeldatud režiimi
valimine klappide liikumise.
• Lamp süttib, kui tuvastatakse inimese liikumine.

■■Töö tühistamine
Vajutage

ja valige LCD-ekraanilt "tühi".

• Funktsiooni INTELLIGENTNE SILM lamp kustub.
Ekraan

Töörežiim
MUGAV ÕHUVOOL

INTELLIGENTNE SILM

•
Tühi

MUGAV ÕHUVOOL ja
INTELLIGENTNE SILM
Funktsioon puudub

Selgitus
Klapid reguleerivad õhuvoolu jahutamisel ülespoole ja
kütmisel allapoole. Lehekülg 15
Andurid tuvastavad jälgitavates alades inimeste
liikumise ja ventilatsioonirest reguleerib õhuvoolu
suuna kohta, kus inimesi ei ole. Kui jälgitavates
alades ei ole inimesi, läheb kliimaseade
energiasäästurežiimi. Lehekülg 15
Kliimaseade töötab korraga režiimides MUGAV
ÕHUVOOL ja INTELLIGENTNE SILM. Lehekülg 15
−
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Funktsioon MUGAV ÕHUVOOL /
INTELLIGENTNE SILM
MÄRKUS

■■Märkused funktsiooni MUGAV ÕHUVOOL kohta

• Klappide asend muutub, takistades õhu puhumist otse ruumis viibijate peale.
• Funktsioone VÕIMAS ja MUGAV ÕHUVOOL ei saa samal ajal kasutada.
Prioriteetne on funktsioon, mille nuppu vajutati viimasena.
• Õhuvoolu tasemeks määratakse AUTOMAATNE. Kui valitakse õhuvoolu suund üles ja alla, tühistatakse funktsioon MUGAV ÕHUVOOL.

■■Märkused funktsiooni INTELLIGENTNE SILM kohta
• Rakendusulatus on järgmine.
Vertikaalnurk 90°
(Külgvaade)

Horisontaalnurk 110°
(Ülaltvaade)

7m

55° 55°

7m

90°

• Kui kliimaseade töötab režiimis INTELLIGENTNE SILM, reguleerib ventilatsioonirest õhuvoolu suunda, kui INTELLIGENTSE SILMAGA
jälgitavates alades on inimesi, nii ei puhu vasakule või paremale suunatud õhuvool inimeste peale.
Kui 20 minuti jooksul ei tuvastata alas 1 ega 2 inimesi, lülitub kliimaseade energiasäästurežiimile, kus valitud temperatuur muutub 2°C.
Kliimaseade võib lülituda energiasäästurežiimile isegi siis, kui alades on inimesi.
See võib tuleneda inimeste seljas olevatest riietest, kui inimesed nendes alades ei liigu.
• Õhuvool suunatakse ventilatsioonirestist vasakule, kui inimesed on nii alas 1 kui 2 või kui inimene on kohe andurite ees, sest siis tuvastavad
andurid inimese mõlemalt küljelt.
• Anduri asukoha tõttu võib inimene jääda siseseadme õhuvoolu teele, kui ta on siseseadme esiküljele liiga lähedal.
Kui siseseadme esikülje lähedal on inimesi või on inimesed mõlemas alas, on soovitatav kasutada samal ajal funktsioone MUGAV
ÕHUVOOL ja INTELLIGENTNE SILM. Kui need on korraga kasutuses, ei suuna kliimaseade õhuvoolu inimestele.
• Andur ei pruugi tuvastada liikuvaid objekte, mis on kaugemal kui 7 m. (Kontrollige õiget vahemikku.)
• Anduri tundlikkus muutub olenevalt siseseadme asukohast, möödujate liikumiskiirusest, temperatuurivahemikust jne.
• Andur tuvastab ekslikult möödujatena lemmikloomi, päikesevalgust, lehvivaid kardinaid ning peegelduvat valgust.
• Funktsioon INTELLIGENTNE SILM ei hakka režiimis VÕIMAS tööle.
• Režiim ÖINE SÄTE

Lehekülg 21 ei hakka tööle koos funktsiooniga INTELLIGENTNE SILM.

■■Märkused funktsioonide MUGAV ÕHUVOOL ja INTELLIGENTNE SILM koos kasutamise kohta.

• Õhuvoolu tasemeks määratakse AUTOMAATNE. Kui valitakse õhuvoolu suund üles ja alla, tühistatakse funktsioon MUGAV ÕHUVOOL.
Prioriteetne on funktsioon, mille nuppu vajutati viimasena.
• Klapid reguleerivad õhuvoolu üles (režiimis JAHE) ja alla (režiimis KÜTE), millega samal ajal funktsiooni INTELLIGENTNE SILM andurid
teevad tööd inimeste liikumise tuvastamiseks. Kui andurid tuvastavad inimesi, suunab ventilatsioonirest õhuvoolu nii, et see ei puhuks otse
nende peale. Kui inimesi ei ole, läheb kliimaseade 20 minuti möödudes energiasäästurežiimi.

ETTEVAATUST
• Ärge pange anduri lähedale suuri esemeid.
Samuti hoidke anduri tuvastusalast väljas kütteseadmed või niisutajad. Andur tuvastab soovimatuid objekte.
• Ärge funktsiooni INTELLIGENTNE SILM andurit lööge ega jõuga vajutage. See võib põhjustada kahjustusi või riket.
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Funktsioon VÕIMAS
Funktsioon VÕIMAS rakendab ükskõik millises töörežiimis kiiresti maksimaalselt
jahutamise (kütte) efekti. Saate kasutada maksimaalset võimsust.

■■Funktsiooni VÕIMAS käivitamine
Vajutage töö ajal

.

• Režiim VÕIMAS lülitub välja 20 minuti pärast. Seejärel töötab süsteem automaatselt
edasi sätetega, mis olid kasutusel enne funktsiooni VÕIMAS.
• LCD-ekraanile kuvatakse "
".

■■Funktsiooni VÕIMAS tühistamine
Vajutage uuesti
•"

.

" kaob LCD-ekraanilt.

[Näide]

■■Tavarežiim
• Kui tahate, et jahutusefekt
oleks kiire, kasutage
funktsiooni VÕIMAS.

■■Funktsioon VÕIMAS

■■Tagasi tavarežiimi

• Funktsioon VÕIMAS
töötab 20 minutit.

MÄRKUS

■■Märkused funktsiooni VÕIMAS kohta

• Režiimis VÕIMAS ei ole osa funktsioone rakendatavad.
• Funktsiooni VÕIMAS ei saa kasutada koos funktsioonidega ÖKONOOMNE, MUGAV ÕHUVOOL ega VAIKNE VÄLISSEADE.
Prioriteetne on funktsioon, mille nuppu vajutati viimasena.
• Funktsiooni VÕIMAS saab valida vaid siis, kui seade töötab. Nupu

vajutamine tühistab sätted ja "

" kaob LCD-ekraanilt.

• Funktsioon VÕIMAS ei suurenda kliimaseadme võimsust, kui see juba töötab täisvõimsusel.
• Režiimides JAHE ja KÜTE
Jahutuse (kütte) efekti suurendamiseks suurendatakse välisseadme võimsust ja õhuvoolu säte fikseeritakse kõrgeimale väärtusele.
Temperatuuri ja õhuvoolu sätted ei ole muudetavad.
• Režiimis KUIV
Temperatuuri sätet vähendatakse 2,5°C ja õhuvoolu taset suurendatakse natuke.
• Režiimis VENTILAATOR
Õhuvoolu tase fikseeritakse kõrgeimale väärtusele.
• Režiimis AUTO
Jahutuse (kütte) efekti suurendamiseks suurendatakse välisseadme võimsust ja õhuvoolu tase fikseeritakse kõrgeimale väärtusele.
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Funktsioon ÖKONOOMNE /
VAIKNE VÄLISSEADE
■■Funktsioon ÖKONOOMNE
Funktsioon ÖKONOOMNE võimaldab maksimaalset voolutarvet piirates tööd tõhustada.
See funktsioon on kasulik juhtumitel, kus tuleb tähelepanelikult jälgida, et kaitselüliti ei lülituks koos teiste
seadmetega töötamisel välja.

[Näide]
Tavarežiim

Funktsioon ÖKONOOMNE

• Kui kliimaseade ja muud suure voolutarbega seadmed on
kasutusel samal ajal, võib kaitselüliti välja lülituda, kui
kliimaseade töötab täisvõimsusel.

• Kliimaseadme maksimaalset voolutarvet saab piirata
funktsiooniga ÖKONOOMNE.
Kaitselüliti väljalülitumine on ebatõenäoline, isegi kui
kliimaseadet kasutatakse teiste seadmetega samal ajal.

Kasutamisaegne voolu- ja võimsustarve
Tavaline
režiim

Maksimaalne tavalise režiimi korral
Maksimaalne režiimi ECONO korral

ECONO
režiim

• See skeem on vaid illustratiivne.
Kliimaseadme maksimaalne läbiv vool ja voolutarve
režiimis ÖKONOOMNE erinevad olenevalt ühendatud
välisseadmest.

Aeg
Käivitamisest kuni seadistatud temperatuuri saavutamiseni

■■Funktsioon VAIKNE VÄLISSEADE.
VAIKNE VÄLISSEADE madaldab välisseadme mürataset, muutes välisseadme ventilaatori sagedust ja pöörlemiskiirust.
See funktsioon sobib hästi öösel kasutamiseks.

[Näide]

Funktsiooni VAIKNE VÄLISSEADE kasutamine öisel ajal.
• Välisseade teeb
vähem müra.
See funktsioon on
kasulik, kui peate
naabruses müraga
arvestama.
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■■Töö alustamine
Vajutage

ja valige soovitud režiim.

• Iga kord, kui vajutatakse nuppu
ECONO

VÄLISEADE
VAIKNE

, kuvatakse LCD-ekraanil erinev sättevalik.
Kombinatsioon

tühi
Säte puudub

■■Töö tühistamine
Vajutage

ja valige LCD-ekraanilt "tühi".

MÄRKUS

■■Märkused funktsiooni ÖKONOOMNE kohta
• Funktsiooni ÖKONOOMNE saab valida vaid siis, kui seade töötab. Nupu

vajutamine tühistab sätted ja "

" kaob LCD-ekraanilt.

• Funktsioon ÖKONOOMNE võimaldab välisseadme voolutarvet (töösagedust) piirates tööd tõhustada.
• ÖKONOOMNE on kasutatav koos funktsioonidega AUTOMAATNE, JAHE, KUIV JA KÜTE.
• Funktsioone VÕIMAS ja ÖKONOOMNE ei saa samal ajal kasutada.
Prioriteetne on funktsioon, mille nuppu vajutati viimasena.
• Kui voolutarve on juba madal, ei langeta funktsioon ÖKONOOMNE voolutarvet.

■■Märkused funktsiooni VAIKNE VÄLISSEADE kohta

• See funktsioon on kasutatav režiimides JAHE, KÜTE JA AUTOMAATNE.
See ei ole kasutatav režiimides VENTILAATOR JA KUIV.
• Funktsioone VÕIMAS ja VAIKNE VÄLISSEADE ei saa samal ajal kasutada.
Prioriteetne on funktsioon, mille nuppu vajutati viimasena.
• Isegi kui töö seisatakse kaugjuhtimispuldist või siseseadme lülitist SISSE/VÄLJA ajal, kui seade töötab režiimis VAIKNE VÄLISSEADE,
jääb "
" kaugjuhtimispuldi ekraanile.
• VAIKNE VÄLISSEADE ei muuda sagedust ega ventilaatori kiirust, kui need juba eelnevalt piisavalt madalad on.
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Funktsioon TAIMER VÄLJA
Taimeri funktsioonid on kasulikud, kui tahate kliimaseadet öösel või hommikul
automaatselt sisse või välja lülitada. Saate funktsioone TAIMER SISSE ja
TAIMER VÄLJA kasutada ka kombineerituna.

■■Funktsiooni TAIMER VÄLJA kasutamine
• Kontrollige, et kell oleks õige.
Vajaduse korral seadistage kellaaeg õigeks.

1. Vajutage

.
• LCD-ekraanile kuvatakse "
• "
" vilgub.

•"

Lehekülg 10

".

" ja nädalapäev kaovad LCD-ekraanilt.

2. Vajutage

, kuni ajasäte jõuab soovitud

kohta.
• Iga vajutus ükskõik kummale nupule suurendab või vähendab ajasätet 10 minutit.
Ükskõik kumma nupu allhoidmine muudab ajasätet kiiresti.

3. Vajutage uuesti

.

• LCD-ekraanile kuvatakse "
" ja sätte aeg.
• TAIMERi lamp süttib kollaselt. Lehekülg 5

Ekraan

■■Funktsiooni TAIMER VÄLJA tühistamine
Vajutage

.

•"
" ja sätte aeg kaovad LCD-ekraanilt.
• LCD-ekraanile kuvatakse " " ja nädalapäev.
• TAIMERi lamp kustub.

MÄRKUS

■■Märkused TAIMERi funktsiooni kohta

• Kui TAIMER on seadistatud, siis praegust aega ei kuvata.
• Kui te seadistate funktsiooni TAIMER SISSE/VÄLJA, hoitakse ajasätet mälus. Mälu kustub kaugjuhtimispuldi patareide vahetamisel.
• Seadme kasutamisel funktsiooniga TAIMER SISSE/VÄLJA võib tegelik töötamise kestus kasutaja sisestatust erineda. (Maksimaalselt umbes
10 minutit)

■■Režiim ÖINE SÄTE

• Kui funktsioon TAIMER VÄLJA on seadistatud, reguleerib kliimaseade temperatuuri automaatselt (0,5°C üles režiimis JAHE, 2,0°C alla
režiimis KÜTE), et hoida ära ülemäärast jahutamist (kütet) teie une ajal.
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Funktsioon TAIMER SISSE
■■Funktsiooni TAIMER SISSE kasutamine
• Kontrollige, et kell oleks õige.
Vajaduse korral seadistage kellaaeg õigeks.

1. Vajutage

Lehekülg 10

.
• LCD-ekraanile kuvatakse "
• "
" vilgub.

•"

".

" ja nädalapäev kaovad LCD-ekraanilt.

2. Vajutage

, kuni ajasäte jõuab soovitud

kohta.

• Iga vajutus ükskõik kummale nupule suurendab või vähendab ajasätet 10 minutit.
Ükskõik kumma nupu allhoidmine muudab sätet kiiresti.

3. Vajutage uuesti

.

• LCD-ekraanile kuvatakse " " ja sätte aeg.
• TAIMERi lamp süttib kollaselt. Lehekülg 5

Ekraan

■■Funktsiooni TAIMER SISSE tühistamine
Vajutage

.

• " " ja sätte aeg kaovad LCD-ekraanilt.
• LCD-ekraanile kuvatakse " " ja nädalapäev.
• TAIMERi lamp kustub.

■■Funktsioonide TAIMER SISSE ja TAIMER VÄLJA
koos kasutamine

• All on ära toodud näide 2 taimeri koos kasutamisest.
(Näide)
Hetkeaeg: 23:00 (seade töötab)
VÄLJALÜLITAMISTAIMERI SÄTE kell 0:00
Kombineeritud
SISSELÜLITAMISTAIMERI SÄTE kell 14:00

MÄRKUS

■■Järgmistel juhtudel tuleb taimer uuesti seadistada.
• Pärast kaitselüliti väljalülitumist.
• Pärast elektrikatkestust.
• Pärast kaugjuhtimispuldi patareide vahetamist.
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Funktsioon NÄDALA TAIMER
Igale nädalapäevale saab salvestada kuni neli taimerisätet. See on mugav, kui NÄDALA TAIMER on
seadistatud vastavalt pere elustiilile.

■■NÄDALA TAIMERi seadistamise näide
Näide. Esmaspäevast reedeni on taimeri sätted samad, kuid nädalavahetusel on need teistsugused.
[Esmaspäev]

Valige taimeri sätted programmidele 1–4.
1. programm
SEES

Lehekülg 24

2. programm

3. programm

8:30

17:30

VÄLJAS

4. programm

SEES

VÄLJAS

25°C

27°C

6:00

SEES

[Teisipäev]
kuni
[Reede]

VÄLJAS

22:00

SEES

VÄLJAS

Kasutage teisipäevast kuni reedeni sätete tegemiseks koopiarežiimi, sest sätted ühtivad esmaspäeva
omadega. Lehekülg 26
1. programm

2. programm

SEES

3. programm

VÄLJAS

4. programm

SEES

VÄLJAS

25°C

27°C

6:00

[Laupäev]
[Pühapäev]

8:30

17:30

22:00

Taimeri sätted puuduvad
Valige taimeri sätted programmidele 1–4.
1. programm
SEES

Lehekülg 24

2. programm
VÄLJAS

25°C
8:00

SEES

4. programm

19:00

21:00

VÄLJAS

SEES

27°C
10:00

VÄLJAS

3. programm

VÄLJAS

27°C

SEES

• NÄDALA TAIMER lubab päeva kohta teha kuni neli reservatsiooni ja nädala kohta kuni 28 reservatsiooni. Koopiarežiimi
tõhus kasutus teeb reservatsioonide tegemise mugavaks.
• Sätete SISSE-SISSE-SISSE-SISSE kasutamine näiteks võimaldab planeerida töörežiimi ja määrata
temperatuurimuutused. Sätete VÄLJA-VÄLJA-VÄLJA-VÄLJA kasutamine aga võimaldab määrata vaid igapäevast
väljalülitamisaega. See lülitab kliimaseadme automaatselt välja, kui kasutaja unustab seda teha.
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■■Funktsiooni NÄDALA TAIMER kasutamine
Seadistusrežiim
• Kontrollige üle, kas nädalapäev ja kellaaeg on seadistatud. Vajaduse korral seadistage
Lehekülg 10
nädalapäev ja kellaaeg õigeks. 
1. programm

2. programm 3. programm

SEES

[Esmaspäev]

VÄLJAS

4. programm

SEES

25°C

VÄLJAS

27°C

6:00

8:30

17:30

22:00

Sätte kuvad

Päev ja number

SISSE/VÄLJA

1. Vajutage

Aeg

Temperatuur

.

• Kuvatakse nädalapäev ja käesoleva päeva reservatsiooni number.
• Päevas saab teha 1 kuni 4 sätet.

2. Soovitud nädalapäeva ja reservatsiooni
numbri valimiseks vajutage
• Nupu

.

vajutamine muudab reservatsiooni numbrit ja nädalapäeva.

3. Vajutage

.

• Seadistatakse nädalapäev ja reservatsiooni number.
•"
" ja "
" vilguvad.

4. Vajutage
• Nupu
Nupule

ja valige soovitud režiim.

vajutamine muudab järjekorras sätet "

" või "

".

vajutamine vahetab ringis järgmisi LCD-ekraanile ilmuvaid kirjeid.

SISSELÜLITAMIS- VÄLJALÜLITAMISTAIMERI SÄTE
TAIMERI SÄTE

tühi

• Kui reservatsioon on juba seadistatud, kustutab valik "tühi" reservatsiooni.
• Valiku "tühi" puhul minge sammu 9.
• Nädalapäeva ja reservatsiooni numbri sätte juurde naasmiseks vajutage

5. Vajutage

.

.

• Seadistatakse režiim TAIMER SISSE/VÄLJA.
•"
" ja aeg vilguvad.
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Funktsioon NÄDALA TAIMER
6. Vajutage

, et valida soovitud aeg.

• Aega saab valida vahemikust 0:00 ja 23:50 10-minutiliste intervallidega.
• Režiimi TAIMER SISSE/VÄLJA sätte juurde naasmiseks vajutage
• Sätte TAIMER VÄLJA puhul minge sammu 9 juurde.

7. Vajutage

.

.

• Seadistatakse aeg.
•"
" ja temperatuur vilguvad.

8. Vajutage

ja valige soovitud temperatuur.

• Temperatuuri saab valida vahemikus 10°C ja 32°C.
JAHE või AUTOMAATNE: seade töötab temperatuuril 18°C, isegi kui valitud on
10 kuni 17°C. Lehekülg 12
KÜTE või AUTOMAATNE: seade töötab temperatuuril 30°C, isegi kui valitud on
31 kuni 32°C. Lehekülg 12
• Aja sätte juurde naasmiseks vajutage
.
• Valitud temperatuuri kuvatakse ainult siis, kui režiimisäte on sees.

9. Vajutage

.

• Suunake kaugjuhtimispult kindlasti siseseadmele ja kontrollige, kas kostab
vastuvõtuheli ja TÖÖ-lamp vilgub.
• Funktsioonis TAIMER SEES seadistatakse temperatuur ja aeg ning funktsioonis
TAIMER VÄLJAS seadistatakse aeg.
• Ilmub järgmine reservatsiooni ekraan.
• Lisasätete tegemiseks korrake protseduuri sammust 4.
• TAIMERi lamp süttib kollaselt. Lehekülg 5

Ekraan

10. Sätte kinnitamiseks vajutage

.

• LCD-ekraanile kuvatakse "
" ja aktiveeritakse NÄDALA TAIMER.
• Juba tehtud reservatsiooni on lihtne kopeerida, et samu sätteid muul nädalapäeval
kasutada. Vaadake koopiarežiimi. Lehekülg 26

MÄRKUS

■■Märkused funktsiooni NÄDALA TAIMER kohta

• Ärge unustage esmalt seadistada kaugjuhtimispuldi kella.

Lehekülg 10

• Funktsioonist NÄDALA TAIMER saab seadistada nädalapäeva, režiimi TAIMER SISSE/VÄLJA, aega ja temperatuuri (ainult režiimile
TAIMER SISSE).
Muud funktsiooni TAIMER SISSE sätted määratakse kasutusel olnud sätete järgi.
• Funktsioone NÄDALA TAIMER ja TAIMER SISSE/VÄLJA ei saa samal ajal kasutada. Funktsioon TAIMER SISSE/VÄLJA on prioriteetse
tähtsusega, kui see seadistatakse ajale, kui NÄDALA TAIMER veel aktiivne on. NÄDALA TAIMER läheb ooterežiimi ja "
" kaob
LCD-ekraanilt. Kui funktsiooni TAIMER SISSE/VÄLJA aeg täis saab, muutub NÄDALA TAIMER automaatselt aktiivseks.
• Kaitselüliti väljalülitamine, elektrikatkestus jms muudab siseseadme kella valeks. Lähtestage kell.
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Lehekülg 10

Koopiarežiim
• Juba tehtud reservatsiooni saab kopeerida muule nädalapäevale. Kopeeritakse kogu
valitud nädalapäeva reservatsioon.
1. programm 2. programm 3. programm
SEES

[Esmaspäev]
DUBLEERIMINE

[Teisipäev]
kuni
[Reede]

VÄLJAS

4. programm

SEES

25°C

VÄLJAS

27°C

6:00

8:30

17:30

22:00

1. programm 2. programm 3. programm
SEES

VÄLJAS

4. programm

SEES

25°C

VÄLJAS

27°C

6:00

8:30

17:30

22:00

Sätte kuvad

Kontrollimine

Kopeeri

Kleebi

Tavaline

1. Vajutage .
2. Kopeeritava nädalapäeva kontrollimiseks
vajutage

3. Vajutage

.
.

• Kopeeritakse kogu valitud nädalapäeva reservatsioon.

4. Sihtnädalapäeva valimiseks vajutage
5. Vajutage
.

.

• Suunake kaugjuhtimispult kindlasti siseseadmele ja kontrollige, kas kostab
vastuvõtuheli ja TÖÖ-lamp vilgub.
• Reservatsioon kopeeritakse valitud nädalapäevale. Kopeeritakse kogu valitud
nädalapäeva reservatsioon.
• Sätete edasi kopeerimiseks muudele nädalapäevadele korrake samme 4 ja 5.
• TAIMERi lamp süttib kollaselt.

6. Sätte kinnitamiseks vajutage
• LCD-ekraanile kuvatakse "

.

" ja aktiveeritakse NÄDALA TAIMER.

MÄRKUS

■■Märkus koopiarežiimi kohta

• Koopiarežiimis kopeeritakse kogu lähtepäeva reservatsioon.
Juhul kui te teete pärast nädala reservatsioonide kopeerimist mingil kindlal nädalapäeval reservatsioonis muudatusi, vajutage
muutke sätteid seadistusrežiimis. Lehekülg 24

ja
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Funktsioon NÄDALA TAIMER
■■Reservatsiooni kontrollimine
• Reservatsiooni saab kontrollida.

Sätte kuvad

Tavaline

Kontrollimine

1. Vajutage

.

• Kuvatakse nädalapäev ja käesoleva päeva reservatsiooni number.

2. Kontrollitava nädalapäeva ja reservatsiooni
numbri valimiseks vajutage
• Nupu

.

vajutamisel kuvatakse reservatsiooni andmed.

• Kontrollitavate reserveeritud andmete muutmiseks valige reservatsiooni number ja
vajutage
.
Režiim läheb seadistusrežiimi. Minge seadistusrežiimi sammu 2 juurde. Lehekülg 24

3. Kontrollrežiimist väljumiseks vajutage

.

■■Funktsiooni NÄDALA TAIMER inaktiveerimine
Vajutage
kuvatud "

, kui LCD-ekraanile on
".

•"
" kaob LCD-ekraanilt.
• TAIMERi lamp kustub.
• Funktsiooni NÄDALA TAIMER uuesti aktiveerimiseks vajutage

.

inaktiveeritud reservatsioon uuesti aktiveeritakse, kasutatakse
• Kui nupust
viimast reservatsioonirežiimi.

ETTEVAATUST
• Kui kõiki reservatsiooni sätteid ei näidata, inaktiveerige üks kord funktsioon NÄDALA TAIMER. Vajutage seejärel uuesti
NÄDALA TAIMER taas aktiveerida.
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, et funktsioon

■■Reservatsioonide kustutamine
Individuaalne reservatsioon.

1. Vajutage

.

• Kuvatakse nädalapäev ja reservatsiooni number.

2. Kustutatava nädalapäeva ja reservatsiooni
numbri valimiseks vajutage

3. Vajutage
•"

" ja "

4. Vajutage
• Nupu

" või "

.

.

" vilguvad.

ja valige " tühi ".

vajutamine muudab režiimi TAIMER SISSE/VÄLJA.

Nupule
vajutamine vahetab ringis järgmisi LCD-ekraanile ilmuvaid kirjeid.
• Valik "tühi" tühistab igasuguse olemasoleva reservatsiooni.

SISSELÜLITAMIS- VÄLJALÜLITAMISTAIMERI SÄTE
TAIMERI SÄTE

5. Vajutage

tühi

.

• Valitud reservatsioon kustutatakse.

6. Vajutage

.

• Kui leidub veel reservatsioone, aktiveeritakse funktsioon NÄDALA TAIMER.

Iga nädalapäeva reservatsioonid
• Seda funktsiooni saab kasutada kõigi nädalapäevade reservatsioonide kustutamiseks.
• Seda saab kasutada reservatsioonide kontrollimise või seadistamise ajal.

1. Kustutatava nädalapäeva valimiseks vajutage
2. Hoidke nuppu
5 sekundit all.

.

• Valitud nädalapäeva reservatsioon kustutatakse.

Kõik reservatsioonid

Hoidke nuppu
tavalises kuvas.

5 sekundit all, kui olete

• Suunake kaugjuhtimispult kindlasti siseseadmele ja kontrollige, kas kostab vastuvõtuheli.
• See toiming ei tööta, kui seadistatakse funktsiooni NÄDALA TAIMER.
• Kustutatakse kõik reservatsioonid.
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