
ILMASTOINTILAITE
KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖOHJE

Kiitos ilmastointilaitteemme hankinnasta.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen kyättöä. 
Säilytä ohje tulevaa käyttöä varten.

Varaamme oikeuden laitteen ominaisuuksien muuttamiseen ilman 
erillistä ilmoitusta. Pyydä tarvittaessa lisätietoja laitteen 
maahantuojalta.
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Kaukosäätimen tekniset tiedot

HUOM: 

Tässä ohjeessa olevat kuvat voivat poiketa hieman hankkimastasi tuotteessa.
Tässä ohjeessa esitetään kaikki mallisarjan toiminnot.
Jos hankkimassasi laitteessa ei ole kyseistä toimintoa, painiketta painettaessa ei 
tapahdu mitään. Hankkimasi laitemallin jotkin toiminnot voivat poiketa käyttöohjeessa 
mainitusta.

O O O O-5 C~60 C(23 F~140 F)

Laite täyttää EU-alueen asetuksen ja määräykset
Laite täyttää Kanadan CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) standardin.
Laite täyttää USA:n FCC:n osan 15 vaatimukset.
Laitteen käyttö edellyttää seuraavien ehtojen täyttymistä: 
(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä, ja
(2) Laitteen tulee sietää ulkoisia häiriöitä, myös niitä jotka johtuvat epäsuotuisista

olosuhteista.

Tämä laite on testattu ja todettu täyttävän FCC:n osan 15 Luokan B digitaalilaitteen 
vaatimukset. Nämä vaatimukset on suunniteltu estämään liiallisten häiriöiden syntyminen 
asuinrakennus-ympäristössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja lähettää energiaa 
radiotaajuuksilla. Jos laitetta ei asenneta ohjeen mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriöitä 
radiolaitteille. Häiriöiden mahdollisuutta ei voida täysin pois sulkea kaikissa asennuksissa. Jos 
tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiolaitteille, häiriöitä voidaan yrittää poistaa 
seuraavilla menetelmillä: 

Suuntaa antenni uudelleen.
Siirrä kaukosäädin ja vastaanotinlaite kauemmaksi toisistaan.
Kytke vastaaotinlaitteen ja ilmastointilaitteen virransyöttö eri pistokkeisiin.
Pyydä tarvittaessa lisätietoja laitteen myyjältä/maahantuojalta.
Laitteeseen tehdyt luvattomat muutokset mitätöivät valmistajan laitteelleen 
myöntämän laitetakuun. 

HUOM: 
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TOIMINTOPAINIKKEET

Painike

ON/OFF
Yksikön käynnistys/pysäytys

PUH.NOPEUS
Muuttaa nopeutta 
järjestyksessä: 

   PUH.NOPEUS    
Muuttaa nopeutta 
järjestyksessä: 

AU% 

AU% 

g

g

g

g

 100% 

 20% 

60% 

60% 

 80% 

 40% 

 40% 

 80% 

 20%. 

 100%. 

g

g

g

g

g

g

Säätö

Säätö

Säädä puhallusnopeutta 
    ja    painikkeilla 1% 
portain.

ECO/GEAR Painike
Käynnistää ja pysäyttää 
EO-toiminnon.
Pipdä painettuna 2 
sekuntia käynnistääksesi 
GEAR-toiminnon.

Painike 
Käynnistää ja pysäyttää 
ilmanohjaimien liikkeen.
Painalluksella vaaka 
ilmanohjaimet liikkuvat ylös/
alas suunnassa. Pidä 
painettuna 2 sekuntia, pysty 
ilmanohjaimet liikkuvat oikea/
vasen suunnassa. 

SET Painike
Muuttaa toimintoa 
seuraavasti:

Sisäyksikön näytön ja 
summerin ON/OFF, mikä 
parantaa käyttömukavuutta. 
Tässä tilassa näyttö vilkkuu 
10 sekuntia kun asetuksia 
muutetaan.

MODE

Muuttaa toimintatilaa 
seuraavasti: 

Timer on(       ) Timer off(       )

Sleep(     ) g

g

g

g

 g

g

Turbo(    )

Self Clean(     )
Follow Me(     )Fresh(      )

Lue kaukosäätien käyttöohje ennen ilmastointilaitteen käyttöä. Tarkemmat käyttöohjeet löytyvät 
tämän käyttöohjeen kappaleista Perustoiminnot/Kehittyneet toiminnot.   

HUOM：Älä valitse Lämmitystoimintoa (HEAT) jos hankkimasi laite on pelkästään 
jäähdyttävää mallia.

AUTO gCOOLgDRY

gHEATgFAN

MITÄ TOIMINNOT TEKEVÄT?

Tarkemmat käyttöohjeet löytyvät tämän 
käyttöohjeen kappaleista Perustoiminnot/
Kehittyneet toiminnot.   

HUOMAUTUS
Painikkeet voivat poiketa kuvista.
Jos yksikössä ei ole valittua toimintoa, 
painikkeen painamisella ei ole vaikutusta.

KÄYTTÖVINKKEJÄ

Kaukosätimen kantoalue on 8 metriä. 
Sisäyksikkö piippaa kun se vastaanottaa 
komennon.
Verhot tai auringonvalo voi häiritä 
kaukosäätimen signaalia.
Poista paristot jos laitetta ei käytetä yli 2 
kuukauteen.
Älä kastele kaukosäädintä.
Jos laite häiritsee muita sähkölaitteita, 
siirrä ne kauemmaksi ilmastointilaitteesta.

PARISTOJEN VAIHTO

SEINÄTELINEEN ASENNUS

Säätimen mukana toimitetaan kaksi AAA 
paristoa. Aseta paristot säätimeen ennen 
laitteen käyttöä:
1. Avaa paristokotelo.
2. Asenna paristot ja huomioi (+) ja (-) 

merkit paristokotelon pohjassa.

3. Asenna paristokotelon kansi takaisin 
paikoilleen.

Kaukosäädintä voidaan käyttää myös 
seinätelineessä.

Varmista että asennuspaikka on kantualueen 
sisällä

1. 

2. Asenna teline seinään kahdella ruuvilla.

3. Aseta kaukosäädin telineeseen.

HUOMIO
Optimaalinen toiminta

Älä sekoita uusia ja vanhoja tai 
erityyppisiä paristoja.
Poista paristot jos laitetta ei käytetä yli 2 
kuukauteen.

PARISTOJEN HÄVITTÄMINEN

Paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen 
mukana, vaan ne tulee toimittaa kierrätykseen.

KAUKOSÄÄTIMEN KÄSITTELY

Irrota paristokotelon 
takakansi asentaaksesi 
paristot.

Valittu toiminto vilkkuu 
näytössä, paina     tai    
painiketta vahvistaaksesi. 

Nostaa lämpötilaa 
0.5OC(1OF) portain. Pidä 
painettuna nostaaksesi 
lämpötilaa 1OC(1OF) 
portain. Maks. lämpötila on 
30oC(86OF). 

Laskee lämpötilaa 
0.5OC(1OF) portain. 
Pidä painettuna 
laskeaksesi lämpötilaa 
1OC(1OF) portain.  
Min. lämpötila on 
16OC(60OF). 

Mode

SET

Säädä puhallusnopeutta 
    ja    painikkeilla 1% 
portain.



Mode

SET

Mode

SET
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Ilmanohjaimien 
ylös/alas-liike
Ilmanohjaimien 
vasen/oikea-liike

Sleep-toiminto
Turbo-toiminto

Fresh-toiminto

Follow me-toiminto 

Toimintoa ei tässä 
yksikössä

Toimintoa ei tässä 
yksikössä

Toimintoa ei tässä 
yksikössä

Itsepuhdistus-
toiminto

Silence-toiminto 

Lähetys symboli
Näytössä kun kaukosäädin 
lähettää signaalin

ON/OFF symboli
Näytössä kun laite on käynnissä. 

TIMER ON merkki

LUKITUS merkki 
Näytössä kun painikkeet 
lukittu

Puhallusnopeus
Valittu puhalllusnopeus:

Lämpötila/Ajastin/
Puhallusnopeuden näyttö
Oletuksena asetuslämpötila, 
tai puhallusnopeus tai 
ajastusaika 

Lämpötila-alue: 
16-30oC/60-86OF 
Ajastusalue:
0-24 tuntia
Puh.nopeusalue: 
AU% -100%

Ei näytetä PUHALLUS-
toiminnolla

1. Valitse COOL-toiminto MODE 
painikkeella.

2.

3. Aseta puhallusnopeus  Au%-100%,
FAN painikkeella

4. Käynnistä laite ON/OFF painikkeella.

AUTO -toiminnolla laite valitsee jäähdytyksen, 
lämmityksen, puhalluksen tai kuivauksen 
automaattisesti.
1. Valitse AUTO-toiminto MODE painikkeella.
2. Aseta lämpötila Temp      ja Temp        

painikkeilla..
3. Käynnistä laite ON/OFF painikkeella.

HUOM: Puhallusnopeutta ei voi säätää
AUTO -toiminnon aikana.

ASETUSLÄMPÖTILA

AUTO -toiminto

Lämpötilan asetusalue on 16-30OC/60-86OF.
Lämpötilaa voidaan muuttaa 0.5OC/1OF portailla.

JÄÄHDYTYS -toiminto (COOL)

1

1

3

4

3

2

2

ECO-toiminto 
Näytössä kun ECO-
toiminto käynnissä

Paristonäyttö
Paristot vaihdon 
tarpeessa

LDC-NÄYTÖN SYMBOLIT PERUSTOIMINNOT

Toimintatila (MODE) 
Näyttää laitteen 

toimintatilan:  

Näytössä kun ON-
ajastus asetettu

TIMER OFF merkki 
Näytössä kun OFF-
ajastus asetettu

11%-20%

 1%-10%

 21%-30%

91%-100%

 AUTO 

.................

Puhallusnopeutta ei voi 
säätää AUTO tai KUIVAUS 
-toiminnon aikana.

Huom:

Tässä ohjeessa näytetään kaikkien toimintojen symbolit. Hankkimassasi laitteessa ei 
välttämättä ole kaikkia toimintoja.

Aseta lämpötila Temp      ja Temp        
painikkeilla..
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HUOM: Puhallusnopeutta ei voi säätää
DRY -toiminnon aikana.

HUOM: Lämpötilaa ei voi säätää 
PUHALLUS -toiminnon aikana

KUIVAUS -toiminto (DRY)

PUHALLUS -toiminto (FAN)

LÄMMITYS -toiminto (HEAT)

HUOM: Laitteen lämmitysteho laskee 
ulkolämpötilan laskiessa. Tällöin on 
suositeltavaa käyttää lisälämmitintä 
ilmastointilaitteen tukena.

PERUSTOIMINNOT PERUSTOIMINNOT

1

1

3

3

2

2

1

4

3 2

Mode

SET

Mode

SET

Mode

SET

1. Valitse AUTO-toiminto MODE painikkeella.
2. Aseta lämpötila Temp      ja Temp        

painikkeilla..
3. Käynnistä laite ON/OFF painikkeella.

1. Valitse COOL-toiminto MODE 
painikkeella.

2.

3.

Aseta puhallusnopeus  Au%-100%,
FAN painikkeella
Käynnistä laite ON/OFF painikkeella.

3. Aseta puhallusnopeus  Au%-100%,
FAN painikkeella

1. Valitse AUTO-toiminto MODE painikkeella.
2. Aseta lämpötila Temp      ja Temp        

painikkeilla.

4. Käynnistä laite ON/OFF painikkeella.
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HUOM: Ajastusaika muuttuu 10 tunnin 
rajaan saakka 30 porrastuksella jokaisella 
painalluksella. 10 tunnista 24 tuntiin välillä, 
ajastusaika muuttuu 1 tunnin 
porrastuksella jokaisella painalluksella. 
Ajastin palaa nollaan 24 tunnin jälkeen. 
Voit poistaa molemat ajastukset 
asettamalla ajastusajaksi " 0.0h "  .   

3. Odota 3 sekuntia jotta TIMER ON ajastus 
aktivoituu. Säädin palaa näyttämään 
asetuslämpötilaa.  

"           "symboli ilmaisee että ajastus on 
aktiivinen.

Esimerkki: Asetetaan laite 
käynnistymään 2.5 tunnin jälkeen.

ON/OFF

MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEMP

SLEEP

3sec

x5
1

3

2

4

TIMER OFF ajastus
TIMER OFF ajastuksella laite voidaan 
asettaa pusähtymään haluttuun aikaan, 
esimerkiksi kotiin tultaessa.

1. Paina SET painiketta kunnes symboli         
"         "( Timer on) alkaa vilkkumaan. Laite 
näyttää oletuksena viimeksi asetetun 
ajastusajan.
Huom: Aseta viiveika jonka jälkeen haluat 
laitteen käynnistyvän. 
Jos esimerkiksi asetetaan TIMER ON 
ajaksi 2.5 tuntia, "2.5h" ilmestyy näyttöön 
ja laite käynnistyy 2.5 tunnin kuluttua.

1. 

x10

ON/OFF

MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEMP

SLEEP

3sec

1

3

2

4

TIMER ON ajastus
TIMER ON ajastuksella laite voidaan 
asettaa käynnistymään haluttuun aikaan, 
esimerkiksi kotiin tultaessa.

Ilmastointilaitteessa on kaksi 
ajastinta

TIMER ON- käynnistää laitteen asetettuun 
aikaan.   
TIMER OFF- pysäyttää laitteen haluttuun 
aikaan.

SET

SET

tai

tai

Ajastimen asettaminen

2. Aseta aika Temp      ja Temp        
painikkeilla.

Paina SET painiketta kunnes symboli         
"         "( Timer off) alkaa vilkkumaan. Laite 
näyttää oletuksena viimeksi asetetun 
ajastusajan.
Huom: Aseta viiveika jonka jälkeen haluat 
laitteen pysähtyvän. 
Jos esimerkiksi asetetaan TIMER OFF 
ajaksi 5.0 tuntia, "5.0h" ilmestyy näyttöön 
ja laite pysähtyy 5 tunnin kuluttua.

3. Odota 3 sekuntia jotta TIMER OFF ajastus 
aktivoituu. Säädin palaa näyttämään 
asetuslämpötilaa.

"           "symboli ilmaisee että ajastus on 
aktiivinen.

2. Aseta aika Temp      ja Temp        
painikkeilla.

Esimerkki: Asetetaan laite 
pysähtymään 5.0 tunnin jälkeen.
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Esimerkki: Asetetaan laite käynnistymään 6 tunnin päästä, käyvän 2 tuntia, ja sammuvan 
tämän jälkeen (katso alla oleva kuva)

Kaukosäätimen näyttö

Laite on asetettu 
käynnistymään 6 tunnin päästä

Laite on asetettu pysähtymään 
8 tunnin päästä

Nykyinen 
aika 13:00 

14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

Ajastus
alkaa

Yksikkö
käynnistyy

6 tuntia myöhemmin
8 tuntia myöhemmin

12

TIMER ON ja TIMER OFF ajastusten asetus samanaikaisesti

Huomioi että molemmat ajastukset tarkoittavat aikaa nykyisen kellonajan jälkeen. Jos 
nykyinen kellonaika on esimerkiksi klo 13:00, ja haluat laitteen käynnistyvän automaattisesti 
klo 19:00. Laitteen halutaan käyvän 2 tuntia ja sammuvan klo 21:00. 

Toimi seuraavasti:

ON/OFF

ON/OFF

MODE

MODE

SHORT

SHORT

CUT

CUT

TIMER ON

TIMER ON

TEMP

TEMP

3 

3 

sec

sec

4

8

3

7

X12

X16

2

6

1

5

SET

SET

tai

tai

Yksikkö
pysähtyy
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FOLLOW ME toiminnolla kaukosäädin mittaa 
lämpötilan kaukosäätimen sijaintipaikasta ja 
lähettää tämän tiedon sisäyksikölle 3 
minuutin välein. AUTO, COOL, tai HEAT 
toiminnoilla, lämpötilan mittaus 
kaukosäätimen sijainnista varmistaa että 
käyttäjän ympäristön lämpötila on 
mahdollisimman mukava.

FOLLOW ME toiminto (     )(valinnainen)    

Silence toiminto

LOCK toimintoSLEEP toiminto (       )

SLEEP toiminnolla voidaan laskea laitteen 
energiankulutusta yön aikana (kun ei tarvita 
samaa lämpötilaa kuin päivällä). Toimintoa 
voidaan käyttää vain kaukosäätimellä.
Lisätietoja löytyy ilmastointilaitteen 
"KÄYTTÖOHJEEN" kappaleesta
SLEEP-toiminto.

Huom: SLEEP toiminto ei ole käytettävissä 
PAN ja DRY toiminnoilla. 

Kehittyneet toiminnot Kehittyneet toiminnot

TURBO toiminnolla laite saavutttaa 
asetuslämpötilan mahdollisimman nopeasti.

Jäähdytyksellä TURBO toiminto puhaltaa 
kylmää ilmaa suurimmalla 
puhallusnopeudella.
Lämmityksellä TURBO toiminto puhaltaa 
lämmintä ilmaa suurimmalla 
puhallusnopeudella.

Sisäyksikön kosteaan sisäosaan voi alkaa 
kasvamaan hometta. Normaalissa 
käytössä tämä kosteus haihtuu itsestään. 
Kun SELF CLEAN toiminto käynnistetään, 
yksikkö puhdistaa itsensä ja palaa sen 
jälkeen automaattisesti normaaliin 
toimintaan. 

 Voit käyttää SELF CLEAN toimintoa 
niin usein kuin haluat.
Huom: Toiminto on käytettävissä vain 
COOL ja DRY toiminnoilla.

HUOM: 
Valitse toiminto SET 
painikkeella, ja vahvista 
valinta Temp      tai 
Temp      painikkeella. 
Symboli pysyy näytössä 
niin kauan kuin toiminto 
on käynnissä.
Peruuta toiminto 
toistamalla edellä 
kuvattu toimenpide. 

Paina samanaikaisesti lukitaksesi/
avataksesi painikkeet

SELF CLEAN toiminto (      ) (valinnainen)

TURBO toiminto (       )

FRESH toiminto ( )(valinnainen)    

FRESH toiminto käynnistää Ionizer/
Plasma Pölynkeräimen (mallista riippuen) 
joka poistaa sisäilmasta pölyä ja 
siitepölyä.

Pidä Puhallusnopeus (      ) painike painettuna 2 
sekuntia aktivoidaksesi Silent toiminnon. Laite 
laskee käyntinopeuttaan käyntiäänen 
laskemiseksi, mikä heikentää laitteen lämmitys-/
jäähdytystehoa (vain mallit joissa on Silent 
toiminto).

Voit lukita ja avata painikkeet painamalla
       ja       painikkeita samanaikaisesti.

ECO/GEAR toiminto(        )

HUOM: Toiminto käytettävissä vain COOL 
toiminnolla.

ECO/GEAR painikkeen painalluksella 
energia-toiminto muuttuu seuraavasti:     
ECO     GEAR(75%)      GEAR(50%)      

  Edellinen asetustila       ECO      ......
ECO toiminto:
Jäähdytyksellä tämä toiminto säätää 
asetuslämpötilan 24°C arvoon, ja 
puhallusnopeuden Auto-nopeudelle energian 
säästämiseksi (vain jos asetuslämpötila on 
alle 24°C). Jos asetuslämpötila on yli 24°C, 
puhallusnopeus muuttuu AUTO-nopeudelle.
HUOM:
Lämpötilan säätäminen tai laitteen 
käynnistäminen/pysäyttäminen keskeyttää 
ECO toiminnon.
ECO toiminnolla laitteen jähdytysteho on 
normaalia alhaisempi. Voit keskeyttää 
toiminnon painamalla ECO painiketta 
uudelleen.

GEAR toiminto:
GEAR toiinto muuttaa energiansäästö-
asetusta seuraavasti:    
 75% (75% sähkönkulutus)

 50% ( 50% sähkönkulutus)

Edellinen asetustila
Toiminto käytettävissä vain COOL 
toiminnolla.
GEAR toiminnon aikana säätimen näyttö 
vaihtelee energiankulutuksen ja 
asetuslämpötilan välillä.

14

Kun laite on lämmityksellä ja 
asetuslämpötila on 16°C(60°F), 
painikkeen       painaminen kahdesti 2 
sekunnin sisään käynnistää 8°C (46°F) 
ylläpitolämmityksen ja sisäyksikön 
näytössä näkyy teksti "FP".

Ylläpitolämmitys

Mode

SET

Mode

SET

Pidä       ja        
painikkeet 
painettuina 3 
sekuntia 
vaihtaaksesi 
lämpötilanäyttöä 
Celsius- ja 
Fahrenheit-
asteikkojen välillä.
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