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läbi lugeda ja tulevikus kasutamiseks alles hoida.



Kasutamine ja hooldus - Nõuanded kasutamiseks

Enne kasutamist lugege järgmine osa hoolikalt läbi.

HOIATUS

Kui ebanormaalne seisund püsib, 
on seade kahjus- tatud ning võib 
tekkida elektrilöögi või tulekahjuoht.

      Ärge käsitsege õhukonditsio-
neeri märgade kätega.

Vastasel juhul tekib elektrilöögi- 
või tulekahjuoht.

       Et tulekahju ei tekiks, kasu-
tage toiteallikale vastavat voolu-
ahelat.

Vastasel juhul võib tekkida elektri-
löögi- või tulekahjuoht.

Vastasel juhul tekitab kogunenud 
tolm ülekuumenemise- või tule-
kahjuohu.

        Vältige elektrijuhtme puru-
nemist ja kasutage alati õiget 
juhet.

Vastasel juhul võib tekkida üle-
kuumenemine või tulekahjuoht.

           Kui hakkate seadet puhas-
tama, siis tuleb see välja lülitada 
ja toiteallikast välja lülitada.

Vastasel juhul võib tekkida elektri-
löögi- või muu kahjustuse oht. 

           Toiteallikas peab vastama 
vooluahelale, milles on ohukait- 
selüliti ja tagama piisava võim- 
suse. Seade lülitub automaatselt 
sisse ja välja vastavalt vajadu- 
sele, Palun ärge lülitage seadet 
liiga tihti sisse ja välja, sest 
sellega võite seadet kahjustada. 

        Kui tunnete kõrbelõhna või 
tekib suits, lülitage palun toite- 
allikas välja ja võtke ühendust 
paigaldajaga. 

   Ärge kunagi lõigake ega 
kahjustage toitejuhet ega juht- 
kaableid. Kui toitekaabel ja 
signaaljuhe on kahjustatud, 
kutsuge pädev hooldemees.

         Kui te konditsioneeri pikka 
aega ei kasuta, tõmmake pistik 
seinast välja.

      Õhu konditsioneer töötab 
pingevahemikus 220-240 V ± 
10%; kui pinge on väga madal, 
siis hakkab kompressor tuge- 
vasti vibreerima ja kahjustab 
jahutussüsteemi. Liiga kõrge 
pinge kahjustab elektrilisi kom- 
ponent. 



     Maandus: Maandus 
peab olema ühendatud!

        Valige kõige sobivaim
temperatuur

See aitab vältida energia raiskamist.

       Ärge blokeerige sise- ja välis-
seadme õhu sisse- ja väljavoolu-
avasid. 

      Hoidke kergesti süttivad ained
vähemalt 1 m seadmetest eemal. 

Tulekahju- või plahvatuseoht.See vähendab konditsioneeri
võimsust ja võib põhjustada rikke.

See vähendab õhu konditsioneeri
töövõimet. 

       Palun kontrollige, kas pai-
galdatud alus on piisavalt tugev.

Seade võib nõrgalt aluselt kuk-
kuda ja vigastuse põhjustada. 

Kui välisseade alla kukub, võib 
see ohtliku olukorra tekitada.  

        Ärge astuge ega asetage 
midagi välisseadme peale. 

       Ärge iseseisvalt õhukondit-
sioneeri parandage.

Nõuanded kasutajale
      Kui te konditsioneeri pikka 
aega ei kasuta , tõmmake
pistik seinast välja.

Kogunenud tolm võib põhjustada 
ülekuumenemis- või tulekahjuohtu. 

See on ohtlik ja võib põhjustada 
elektrilöögi või tulekahju, võtke 
palun ühendust paigaldajaga.

Vastasel korral kutsuge pädev 
hooldemees seda ühendama. 
Ärge ühendage juhet gaasi- 
vee-, kanalisatsioonitoru külge 
ega teistesse ebasobivatesse 
kohtadesse.

Hoidke
toatemperatuur 

välistemperatuurist 
5 ºC 

madalam.

     Ärge hoidke konditsioneeri 
töötamise ajal aknaid ja uksi 
kaua lahti.



      Ärge suunake õhuvoolu otse loomade ja 
taimede peale. See võib neile halvasti mõjuda.

     Ärge sisestage kätt ega mingit muud eset 
õhu sisse- või väljavooluavadesse

     Vältige vee pritsimist õhukonditsioneeri 
peale, sellega võib põhjustada elektrilöögi 
või rikke.

     Ärge paigutage küttekeha õhukonditsioneeri 
lähedale.

Ärge paigutage küttekeha õhukonditsioneeri 
lähedale. Mittetäieliku põlemise tulemusel võib 
tekkida vingumürgitus. 

Ärge laske külma õhku endale peale puhuda.

Selle tagajärjel võib teil tervisehäire tekkida. 

Nõuanded kasutajale

Õhuvõre

     Käesoleva õhukonditsioneeri toitejuhtmetel 
on Y-tüüpi ühendus, palun ärge lõigake ega 
rikkuge toite- ja ühendusjuhtmeid. Kui need 
on rikutud, siis paluge pädeval hooldemehel 
need vahetada. Kui toitejuhe on rikutud, siis 
vahetab selle välja  tooja või hooldemees või 
muu pädev isik, kes oskab ohtu vältida.

  Õhuvool ja selle suunda reguleerimine. 
Kasutamise ajal saab õhuvõre avasid regu- 
leerida, kui vajutate õhuvoolu suunamiseks 
kaugjuhtimispuldil SWING klahvi.

      Ärge kasutage konditsioneeri muul ees-
märgil nagu riiete kuivatamine, toidu säilita-
mine jms. 
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M
udelid ja spetsifikatsioon

Õhu hulk (m3/h)                                                        830                                                                               830             (m3/h)

Mudel

Funktsioon

Jahutusvõimsus (W)                                                   5300                                                                             6500 

Heating capacity(W)                                                   5700                                                                             6800 

Tööpinge (V)

 Jahutus/küte vool (A)                                                                             10.9 / 11.1                                                                                                       13.0/13.0 

Jahutus/küte võimsus (W)                                                                     1640 / 1670                                                                                                    2120 / 2120 

Max. võimsus (W)                                                    2400                                                                             3250

Külmaaine hulk (kg)

Niiskusklass

(Sise/välis) välismõõdud

Kliima tüüp

Isolatsioon

(Sise/välis) kaal (kg)

(WXHXD) cm

Müra (sise/välis) dB(A)

102.0×31.0×22.8

84.8×59.2×32.0

Töösagedus 50Hz

220-240V～

T1

IP24

I

   AWI/O-53HPR1     AWI/O-65HPR1

   Jahutus ja küte        Jahutus ja küte

45/56

R410A  1.7

13/45

48/57

R410A 2.05

13/59

Indoor unit:
Outdoor unit:

102.0×31.0×22.8

95.0×70.0×41.2

 



Kasutusjuhend

Tööpõhimõtted ja erifunktsioonid jahutamisel

Põhimõte:

Külmumiskaitse funktsioon:

Tööpõhimõte ja erifunktsioonid soojendamisel

Olukorrad, milles seade tavaliselt ei tööta
Järgmistes temperatuurivahemikes võib käivituda kaitsefunktsioon, mis peatab töö.

"HEAT"
režiim

Kui suhtelise niiskuse tase on üle 80%(uksed ja aknad avatud) ja jahutamine või niiskuse 
eemaldamine kestab pikka aega, siis tekib õhuava lähedale kastepunkt.

"COOL"
režiim

"DRY"
režiim

Välistemp. üle

Välistemp. üle

Sisetemp. alla

Välistemp.  üle

Sisetemp. alla

Sisetemp. alla

Õhukonditsioneer absorbeerib ruumist soojuse ja suunab selle välja nii, et ümbritsev 
toatemperatuur langeb; ja jahutusvõimsus suureneb või langeb välistemperatuurile 
vastavalt. 

Kui seade töötab COOL-režiimil ja madalal temperatuuril, moodustub soojusvahetile 
härmatis, kui siseseadme soojusvaheti temperatuur langeb alla 0ºC, seiskab mikroarvuti 
siseseadme, et seda kaitsta.

Põhimõte:
Õhukonditsioneer absorbeerib ruumist soojuse ja suunab selle välja nii, et ümbritsev 
toatemperatuur langeb; jahutusvõimsus suureneb või langeb välistemperatuurile 
vastavalt Käesolev kütte- ja õhutsirkulatsioonisüsteem mõjutab toatemperatuuri 
lühikest aega. Kui välistemperatuur langeb, kasutage mõnd teist kütte- või 
ventilatsiooniseadet.

Sulatus:
Kui välistemperatuur on madal ja niiskustase kõrge, siis moodustub pika töötamise 
järel välisseadmele härmatis, mis mõjutab soojusefektiivsust; sel ajal hakkab tööle 
ülessulamisfunktsioon, soojendamine lakkab 8-10 minutiks.

Automaatse sulatuse ajal siseseadme ventilaatori mootorid ja välisseade seiskuvad.

Sulatuse ajal siseseadme indikaator vilgub, välisseadmest võib eralduda auru. Seda 
põhjustab ülessulamine, see ei ole rike.

Pärast sulatuse lõppemist käivitub kütmine automaatselt.

Külmumiskaitse funktsioon:
HEAT-režiimis, kui järgmises olukorras sisemine soojusvaheti ei ole saavutanud teatud 
temperatuuri ja siseseade tööle ei hakka, et külma õhuvoolu vältida (3 minuti jooksul). 
1. Algab soojendamine 2. Pärast automaatset ülessulatamise lõppu. 3. Kütmine madalal 
temperatuuril.



Osade nimetused ja funktsioonid

Siseseade

Kaugjuhtimispult

TÖÖ

JAHUTAMINE
SOOJENDAMINE (ainult seadmes, mis jahutab ja soojendab)

Välisseade

Õhk sisse

Õhk välja

Õhk sisse

Õhk välja

SEADMETEMPERATUUR
KUIVATUS

Käsilüliti

Esipaneel

Filter

Õhuava võre

Vastuvõtuaken

Indikaator

Seinatoru

Kinnitusteip

Ühendusjuhe

Äravoolutoru
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 Kaugjuhtimispuldi klahvid ja nende kasutamine

● Sellele klahvile vajutaddes käivitate 
ruumis asuva seadme. Järgmisel vaju-

SEES/VÄLJAS klahv
ON/OFF

Kaugjuhtimispult

Signaali edastaja

AUTO - AUTOMAATNE

COOL - JAHUTAMINE
DRY - KUIVATUS
FAN - VENTILAATOR
HEAT - SOOJENDAMINE
(ainult jahutus-soojendus seadmel)

si; Vältige kaugjuhtimispuldi kukkumist ja loopimist; Vältige vedelike sattumist kaug-
Märkus: Veenduge, et vastuvõtja ja kaugjuhtimispuldi signaali vahel ei oleks takistu-

Keskmine

tusel lülitub seade välja. 

juhtimispuldile; Ärge jätke kaugjuhtimispulti otsese päikesevalguse ja kuumuse kätte.

 

● Iga kord, kui vajutate klahvile, muudab,  
seade tööreziimi järgnevalt: Auto - Cool - 

REZIIM klahv
MODE

Dry - Fan - Heat - Auto. Automaatne reziim 

on valitud vaikimisi ning temperatuuri ei näi- 
data; Soojendamise reziimis on algne
temperatuur  28℃             ; teistes rezii- 
mides on algtemperatuur 25℃ .

● Klahvile vajutades sisenete või väljute 
olekusse SLEEP. Kui seade sisse lülitada, siis

SÄÄSTUREZIIMI klahv
SLEEP

vaikimis on SLEEP väljas. Kui seade välja 
lülitada, SLEEP-funktsioon tühistatakse.
Peale SLEEP-funktsiooni seadistamist
kuvatakse ekraanile SLEEP. Selles reziimis
saab taimerit muuta.FAN- ja AUTO-reziimis 
ei saa SLEEP-funktsiooni sätestada.

● Klahvile vajutades saab muuta ventilaatori
kiirust allpool näidatud järjekorras. Peale

VENTILAATORI klahv
FAN

sisse lülitamist valitakse vaimisi AUTO-
reziim. Puhumise reziimis saab valida 
ainult madala kiiruse.

Madal
Suur

● Klahvile vajutades saab seadistada kella. Si- 
gnaal       hakkab ekraanil vilkuma. 5 sek. 

KELL klahv
CLOCK

jooksul saab muuta väärtust kasutades 
klahve + ja - ; pidevalt vajutades klahvile 
2 sekundiks poole sekundiste vahedega  
saab muuta minutite väärtust kümne kaupa 
kuni 1ni.  Vajutage kella või kinnitamise klahvile 
kui olete kella seadistanud, ekraanile kuva-
takse      , mis tähendab, et tegevus on 
edukalt lõpetatud. Peale seadme vooluvõrku
ühendamist on kell vaikimisi 12:00 ning 
signaal           kuvatakse ekraanile. Kui seal

kella. Vastasel juhul on ekraanile kuvatud
taimeri aeg.

on           , siis ekraanil olev aeg tähistab

TEMPERATUURI klahv
TEMP

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

(
o
F)82

(
o
F)77

● Klahvile vajutades on võimalik valida ja  
muuta: temperatuuri muutmine, siseruumi 
temperatuur (kuvatakse ruumi temp.),
välistemperatuur (kuvatakse välis-
temperatuur). Kui välistemperatuuri ei ole
vaja kuvada ekraanile, siis ekraanile
kuvatakse algne pilt. 
Märkus: Juhtmevabale kaugjuhtimispuldile
kuvatakse kogu aeg seadistatud temperatuur
juhul kui vajutatakse temperatuuri klahvile.
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Kaugjuhtimispult

mõned selle puldi klahvid ei ole saadaval ja neid alljärgnevalt ei kirjeldata.
Kaugjuhtimispult on universaalne ja seda võib erinevate seadmetega kasutada,  

● Klahvile vajutades saab lülitada sisse-
välja puhumise funktsiooni. COOL- ja DRY

PUHUMINE klahv
BLOW

BLOW; uuesti vajutades lülitatakse puhu- 

Seadme käivitamisel on vaikimisi puhumi- 
ne välja lülitatud. ON/OFF klahvile vaju- 
tades ja muutes tööreziimi COOL või DRY
peale, jääb puhumise funktsioon vastavalt 
seadistusele. Kui seade on välja lülitatud,
saab puhumise funktsiooni katkestada. Seda 
funktsioonei ei saa kasutada Automaatse 
tööreziimi korral ning ekraanile ei kuvata
BLOW märki.

● COOL- ja HEAT reziimis vajutades antud 
klahvile saab käivitada TURBO-funktsiooni.

TURBO klahv
TURBO

Peale käivitamist kuvatakse ekraanile märk
TURBO. TURBO funktsioon katkestatakse
koheselt, kui vahetatakse tööreziimi või 
ventilaatori kiirust.VALGUS klahv

● Klahvile vajutades saate valida LIGHT ON
(valgus sees) või -OFF (valgus väljas).

VALGUS klahv
LIGHT

Seadme käivitamisel on valgus sees.

 

● Temperatuuri määramisel suurendatakse 
väärtust. Vajutades sellele klahvile saab tem-

+ klahv
+

peratuuri väärtust suurendada, pidevalt 
vajutades ja hoides 2 sek. suureneb
väärtus kiiremini kuni klahvi lahti laskmiseni. 
Sel ajal on ekraanile kuvatud kogu aeg ℃
(
o
F) signaal. Temperatuuri ei saa muuta

Automaatses tööreziimis, kuid temp-
eratuuri muutmist on võimalik panna 
ootele selle klahvi abil.
Temperatuuriseadete vahemik on 16-30
kraadi; Fahrenheit puhul on vahemik 
61-86 kraadi. 

● Temperatuuri määramisel vähendatakse 
väärtust. Vajutades sellele klahvile saab tem- 

- klahv
-

peratuuri väärtust vähendada, pidevalt
vajutades ja hoides 2 sek. väheneb
väärtus kiiremini kuni klahvi lahti laskmiseni. 
Sel ajal on ekraanile kuvatud kogu aeg ℃
(
o
F) signaal. Temperatuuri ei saa muuta

Automaatses tööreziimis, kuid tempe-
ratuuri muutmist on võimalik panna 
ootele selle klahvi abil. 

Kaugjuhtimispuldi klahvid ja nende kasutamine

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

mise reziim välja ja ekraanilt kaob märge.

reziimis seda klahvi vajutades käivitate 
puhumise reziimi ja ekraanile kuvatakse
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● Vajutades sellele klahvile saab muuta õhu-  

suunaja asendit järgnevalt:

OFF

See kaugjuhtimispult on universaalne. Kui 
ekraanile kuvatakse järgnevad võimalused, siis
õhusuunaja reziim ei muutu.

Kui õhusuunaja laba on jäänud seisma ühes
asendis edasi-tagasi liikumisel, siis laba uuesti
liikumiseks tuleb muuta reziimi.

näitab, et õhusuunaja laba liigub viies erine-
vas asendis edasi-tagasi nagu näha juures-
olevalt pildilt.

ÕHUSUUNAJA klahv

TIMER ON
TAIMER ON klahv
Taimer On seadistamine: Signaal “ON”  
hakkab vilkuma ja         kaob ekraanilt.
Ekraanil olevad numbrid muutuvad taimeri 
väärtusteks. 5 sekundi jooksul saab alustada 
väärtuste muutmist klahvide ＋ ja － abil.
Väärtuste suurendamine või vähendamine
toimub 1 minuti väärtusega. Hoides all
kauem kui 2 sekundit vastavaid klahve
＋ või －muutub väärtus kiiremini. 2.5 sek. 
allhoidmisel muutub väärtus kümne minuti
suuruse intervalliga ning selliselt saab väär-
tust suurendada või vähendada kiiremini. 
Kui soovitud väärtused on paigas, tuleb 
5 sek. jooksul vajutada Taimeri nupule, et 
kinnitada soovitud väärtus. Kui aeg on kinni-
tatud, siis uuesti klahvile vajutamisel Taimer
tühistatakse. Enne Taimeri seadistamist 
repress the timer button, the Timer On 
tuleb kell õigeks panna.
 
 

TAIMER OFF klahv

●Klahvile vajutades sisenetakse  Taimer
OFF reziimi, antud juhul hakkab vilkuma
TIMER OFF ikoon.
Antud funktsiooni seadistamine käib 

TIMER OFF

sama moodi nagu Taimer ON puhul..

●

Kaugjuhtimispult

mõned selle puldi klahvid ei ole saadaval ja neid alljärgnevalt ei kirjeldata.
Kaugjuhtimispult on universaalne ja seda vıib erinevate seadmetega kasutada,

Kaugjuhtimispuldi klahvid ja nende kasutamine

Kaugjuhtimispuldi kasutamine
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★
Seda funktsiooni kasutatakse pärast seadme välja lülitamist, et kuivatada siseseadme

BLOW-reziim

aurustist tulevat niiskust ja vältida hallitamist.

1. BLOW ON-reziim on seadistatud: Pärast sedme välja lülitamist ON/OFF klahvi abil, jätkab 
sisemine ventilaator oma tööd umbes 10 minutit madalal kiirusel. Kui soovite venti-

   laatorit varem kinni panna vajutage BLOW-klahvile, mille järel ventilaator seiskub.
2. BLOW OFF-reziim on seadistatud: Pärast seadme välja lülitamist ON/OFF klahvi abil,
  jääb seade täielikult seisma.

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

 Sissejuhatus - erifunktsioonid

1. 1.Pärast toiteallika sisselülitamist vajuta ON/OFF-klahvile, seade hakkab
 tööle. (NB: Seadme sisselülitamisel õhuavade võre on automaatselt kinni.) 

2. Vajutage MODE-klahvi, valige sobiv tööreziim või vajutage programmi
 otse sisenemiseks COOL- või HEAT-reziimile.

3. Vajutades + või - klahvile sätestage soovitud temperatuur. (AUTO-reziimis
ei ole vaja temperatuuri sätestada)

4. Vajutades FAN-klahvi, sätestage ventilaatori kiirus. Valida saab AUTO FAN 
(automaatne), LOW (madal), MID (keskmine) või HIGH (suur).

5. Vajutage       -klahvile ning valige õhusuunaja liikumise reziim

1. Vajutage SLEEP-klahvi ja sätestage säästureziim.

2. Vajutage TIMER ON ja TIMER OFF klahvi ning sätestage soovitud aeg

3. Vajutage LIGHT-klahvi ja kontrollige seadmeid, näidikute sisse- ja välja-

lülitamist. (see funktsioon ei ole mõnedes seadmetes saadaval) 

4.Vajutage TURBO-klahvi ja saate TURBO ON/OFF funktsiooni seada.

TIMER ON või TIMER OFF jaoks.

         Kasutusjuhend - üldkäsitlus

        Kasutusjuhend - lisavõimalused

Kui valite AUTO-reziimi, siis kaugjuhtimispuldi LCD displei seadetemperatuuri ei näita,

toatemperatuuri alusel valib seade automaatselt keskkonda sobiva tööreziimi, ilma et 

 kasutaja peaks ise valima.

TURBO-reziim

Seda funktsiooni kasutades töötab seadme ventilaator ülikiirel tööreziimil, et saavutada 

soovitud temperatuuri maksimaalselt lühikese aja jooksul.

★

★

AUTO-reziim
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Klahvide + ja - vajutamisel saab klaviatuuri lahti või likku panna; seadme lukustamisel ku-
vatakse ekraanile         kujutis ning mistahes klahvile vajutades hakkab ekraanil antud süm- 
bol vilkuma kolm korda. Kui seade on lukust lahti, siis tabaluku kujutis kaob ekraanilt.

1. Vajutage õhusuunaja klahvile pidevalt kauem kui 2 sekundit, õhusuunaja hakkab liikuma
üles ja alla ning lastes vabaks klahvi, õhusuunaja peatab oma tll ning õhusuunaja laba jääb 
püsima liikumise hetkel olnud positsioonile.

2. Üles-alla liikumise reziimis, kui funktsiooni staatus muudetakse OFF  ->       ning vajutades
klahvile peale 2 sek.        staatus muutub OFF asendisse automaatselt. Uuesti vajutades 

klahvile 2 sek. jooksul hakkab õhusuunaja liikumine olema sõltuv eespool nimetatud reziimis. 

Celsius ja Fahrenheit kraadide vahetamine
Seadme seiskumisel vajutage samaaegselt klahvidele + ja - , et valida ℃ ja �H vahel.

See näitab: Kaugjuhtimispuldist käivitatud ja seade on olnud sulatamise funktsioonis, siis kui 
seade lülitatakse välja kaugjuhtimispuldi abil, ei lõpeta seade sulatamise reziimi enne kui
protsess on lõpetatud; kui muudetakse tööreziimi, siis seade ei muuda seda enne kui sula-
tamise protsess on läbitud.

Antud funktsioon on sees või väljas: Juhul kui seade on väljas, vajuta MODE ja BLOW klahve 
samaaegselt sisenemaks või katkestamaks seda funktsiooni. Kui seade on sulatamise reziimis, 
siis kaugjuhtimispuldi ekraanile kuvatakse märge H1. Kui seade lülitatakse HEAT-reziimile,
siis H1 vilgub 5 sek. ning sel ajal vajutage + ja - klahve, H1 märge kaob ekraanilt ning
ekraanile kuvatakse temperatuuri seadistamine.
Pärast kaugjuhtimispuldi sisse lülitamist, on sulatamise funktsioon vaikimisi suletud. 

★

★

★

★

Õhusuunaja üles-alla liikumine

LUKK funktsioon

Uus funktsioon - sulatamine

        

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

1.     

4.

2.

3.

★

●

●

●

●

●

Vajutage kergel kaanel oleva noole suunas ja eemaldage patareitasku tagumine kaas.
 (vt. joonis)
2.Võtke vanad patareid välja. (vt. joonis)

 Sisestage kaks uut AAA1,5V kuivpatareid ja kontrollige +/-pooluseid. 
 (vt joonis) 

 Pange puldi tagumine kaas oma kohale tagasi. (vt. joonis)

•Ärge kasutage vanu või teist tüüpi patareisid, kuna selle tagajärjeks

Kui te kaugjuhtimispulti pikka aega ei kasuta, võtke patareid välja,
võib olla rike kaugjuhtimispuldi töös.

et vältida leket, mis kaugjuhtimisipuldi ära võib rikkuda.
 
Kasutage kaugjuhtimispulti õiges töövahemikus.
Kaugjuhtimispulti tuleb hoida TV või stereosüsteemidest vähemalt 1m kaugusel.

Kui kaugjuhtimispult korralikult ei tööta, võtke patareid välja, sisestage 30 sek.
 jooksul uuesti ja kui siis ka ei tööta, vahetage patareid uute vastu välja.

Patareide 
vahetamise skeem

PANE TÄHELE:

Patareide vahetamine, muud nõuanded



Puhastamine ja hooldamine

Ettevaatust

Puhastage esipaneel (kindlasti eemaldage puhastamiseks paneel)

Fig.4

Puhastage filtreid (Soovitav kord kolme kuu jooksul)

Fig. 5

Võtke õhufilter alla
Selleks, et avada nurgast paneel, tõmmake õhufilter allapoole ja võtke 
välja. Vt joonis 5 (a, b).

Puhastage õhufilter
Filtrite külge kogunenud tolmu eemaldamiseks võite kasutada 
tolmuimejat või pesta sooja veega (neutraalne pesuvahend ja vesi mitte 
üle 45 ºC) ning kuivatage varjulises kohas.

Pane tähele: Ärge kunagi kasutage paneeli pesemiseks üle 45 ºC 
vett, sest see võib põhjustada deformatsiooni ja värvikadumist. 
Mitte kuivatada tulel, sest see põhjustab deformatsiooni ja 
värvikadumist.

Asetage õhufilter oma kohale tagasi
Asetage filtrid noole suunas oma kohale tagasi, seejärel paigaldage ja 
kinnitage kaas.

Enne õhukonditsioneeri puhastamist, lülitage toiteallikas välja ja tõmmake pistik seinast välja, vastasel 
juhul tekib elektrilöögioht.
Sise- ja välisseadme puhastamisel ärge pihustage seadme peale vett, sest siis võib tekkida 
elektrilöögioht.
Kergestilenduvad vedelikud (nt lahusti ja bensiin) rikuvad konditsioneeri. (Pühkige seadet kuiva 
pehme lapiga, lappi võib kergelt vee või puhastusvahendiga niisutada.)

Võtke esipaneel ära. 
Tõstke esipaneeli noolega näidatud suunas ja eemaldage 
näidik, hoidke kinni esipaneeli avadest ja tõmmake korraga 
ära.

Pesemine
Peske pehme harja, vee ja neutraalse pesuvahendiga, 
seejärel kuivatage varjulises kohas. (Pane tähele: Enne 
pesemist võtke ära näidik. Seejärel puhastage esipaneel. Et 
vältida veekahjustusi, ärge kunagi kasutage paneeli 
pesemiseks üle 45 ºC vett. See võib põhjustada 
deformatsiooni ja värvikadumist.

Paigaldage paneel oma kohale tagasi.
Asetage toed esipaneeli noolega näidatud avadesse tagasi ja 
vajutage paneel kinni. Vt joonis 4 (a, b)

Pane tähele: Kui õhukonditsioneeri ümbrus on väga tolmune, siis tuleb 
õhufiltreid sageli puhastada. Kui olete filtri eemaldanud, siis ohu vältimiseks 
siseseadme stabilisaatorit sõrmedega mitte puudutada.



Puhastamine ja hooldus

Kontrollige enne kasutamist

Hooldage pärast kasutamist

WEEE

Veenduge, et õhu väljavoolu- ja sissevooluavad ei oleks 
takistatud.
Kontrollige, kas maandusjuhe on korralikult ühendatud.

Kontrollige , kas õhukonditsioneeri patareid on vahetatud.

Kontrollige, kas välisseadme alus on korralik. Vastasel 
juhul võtke ühendust müüjaga.

Lülitage toiteallikas välja.

Puhastage filter, sise- ja välisseadme korpused.

Eemaldage välisseadmelt tolm ja muud ummistused.

Käesolevat toodet ei saa ära visata koos 
majapidamises tekkinud jäätmetega. Käesolev 
seade tuleb teisaldada vastavasse elektri- ja 
elektrooniliste jäätmete ümbertöötlemiskohta.



Veaotsing

VeaotsingOlukord
Kui õhukonditsioneer oli välja lülitatud, siis
ei lase kaitsefunktsioon seadmel enne 
kolme minutit möödumist tööle hakata.

Õhu konditsioneeri ei hakka kohe pärast 
käivitamist tööle.

Pärast seadme käivitamist tuleb väljavoolu-
avast imelikku lõhna.

Töö ajal on kuulda vee voolamist.

COOL-režiimis tuleb õhu väljavooluavast 
vahetevahel auru.

Seadme käivitamisel ja seiskamisel on 
kuulda kriuksuvaid helisid.

waitting

ETTEVAATUST

Ärge püüdke õhu konditsioneeri iseseisvalt parandada. Võib tekkida elektrilöögi- või 
tulekahjuoht. Enne teeninduskeskusesse pöördumist, kontrollige palun järgmisi 
olukordi. Sellega säästate oma aega ja raha.

Seadmel endal ei ole mingit erilist lõhna. 
See tuleneb ümbruskonda kogunenud 
lõhnadest.
Lahendus: Filtri puhastamine (vt lk 16)
Kui probleem püsib, tuleb õhukonditsio- 
neer ära puhastada. (Võtke palun ühen- 
dust paigaldajaga.

Kui seade töötab, siis on kompressori 
käivitumisel ja seiskumisel ning seadme 
seiskumisel vahetevahel kuulda vee 
kohinat ja vulisemist. See ei ole rike, vaid 
ringleva jahutusvedeliku heli.

Kui toatemperatuur ja niiskusetase on 
kõrged, siis võib seda juhtuda. Toaõhku 
jahutatakse kiiresti maha. Pärast mõnda 
aega töötamist toatemperatuur ja niiskus 
langevad, aur kaob.

See tuleneb plastiku deformeerumisest, 
mis on tekkinud erinevate temperatuuride 
mõjul.



Veaotsing

Olukord
Seade ei hakka tööle

Break off

Veaotsing

Jahutamise/Soojendamise efektiivsus on 
madal.

Kaugjuhtimispult ei tööta

Vesi lekib tuppa

Veeleke välisseadme juures

Siseseade müriseb imelikult.

Kas toitevoolu on?
Kas rikkevoolulüliti on tööle hakanud?
Kas pinge on kõrge või madal? (Vt lk 1) 
(testib pädev hooldemees)
Kas TIMER on korralikult seadistatud? 
(Vt lk 9) 

Kas seadetemperatuur on sobiv? (Vt lk 5)
Kas õhu sisse- või väljavooluavad on 
takistustest vabad?
Kas filter on must? (Vt lk 11)
Kas uksed ja aknad on suletud?
Kas siseseadme ventilaator on sätestatud 
madalale kiirusele? 
Kas ruumis on mõni küttekeha?

Seade on häiritud ebanormaalsest või 
sagedasest funktsioonivahetustest ja 
kontrollerid ei tööta. Tõmmake juhe korraks 
välja ja sisestage uuesti.
Kas vastuvõtuvahemik on õige? Kas on 
takistusi? (Vt lk 10)
Juhtimispuldi sees oleva pinge kontrolli- 
mine, vastasel juhul tuleb patareid vahe- 
tada. (Vt lk 10)
Kas kaugjuhtimispult on töökorras? 

Õhuniiskuse tase on väga kõrge.
Kondenseerunud vesi voolab üle.
Siseseadme äravoolutoru on ühendusest 
lahti tulnud.

Kui seade töötab COOL-režiimis, siis vee 
jahtumise tulemusel tekib kondensaat 
torude ühenduskohtades.'
Kui seade töötab Auto-ülessulamisrežiimis, 
siis sulab jää ära ja vesi voolab välja.
Kui seade töötab HEAT-režiimis, siis voolab 
soojusvahetisse kogunenud vesi välja.

Ventilaatori müra või kompressori relee 
lülitub sisse/välja.
Seda kuulda, kui ülessulamine algab või 
seade seiskub. See tuleneb sellest, et 
jahutusvedelik hakkab teisele poole 
voolama.
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