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KASUTUSJUHEND
• Enne seadme käivitamist loe hoolikalt läbi kasutusjuhend ja 

säilita see ka edaspidiseks kasutamiseks.
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• Enne kasutamist loe ohutusnõudeid tähelepanelikult, sest seadmes 
kasutatakse pöörlevaid osi ja elektrit.

• siintoodud ohutusnõuded on olulised. jälgi neid kindlasti!

• säilita kasutusjuhend koos paigaldusjuhendiga käepärases kohas.

ETTEVAATUST

Märgid ja nende tähendus
vale kasutamine võib kergesti tekitada tõsiseid tagajärgi 
nagu surm, raske vigastus jms.

Ära kasuta seadme vooluvõrku ühendamisel  
pikendusjuhet või vargapesa.
• see võib põhjustada ülekuumenemist, süttimist või 

elektrilööki.
Veendu, et elektrikontakt on tolmuvaba ja ühenda ta 
pistikusse korralikult
• must pistik võib põhjustada süttimist või elektrilööki.
Ära toitejuhet muuda või vigasta, ära aseta sellele raskeid 
esemeid ja jälgi et see ei jookseks üle soojendusseadmete.
• vigane juhe võib põhjustada süttimist või elektrilööki.
Kui seade töötab ärge lülitage välja kaitset ega tõmmake 
pistikust toitejuhet
• see võib põhjustada sädemeid ja süttimist.
• peale toas oleva seadme puldist väljalülitamist, lülita välja ka 

kaitse või tõmba toitejuhe pistikust.
Ära seisa liiga kaua külma õhuvoo all. 
• see võib põhjustada külmetumist.
Seadet ei tohiks kasutaja poolt paigaldada, 
ümberpaigutada või parandada. Kasuta volitatud  
esindaja abi.
• Oskamatu tegevus võib põhjustada süttimist või elektrilööki.
Ära topi näppu, pulka või teisi esemeid õhu sissevõtu või 
väljapuhke avadesse.
• see võib põhjustada vigastusi sest seadmes asuv ventilaator 

pöörleb suurel kiirusel.

vale kasutamine kujutab tõsist ohtu, olenevalt 
konkreetsest juhtumist.

ära kindlasti tee

järgi kasutusjuhendis ettenähtut

ära kunagi sisesta oma sõrme pulka vms.

ära kunagi astu õue/toa seadmele ega aseta nendele esemeid.

Ettevaatust! Elektrilöögi oht.

jälgi, et seade oleks elektrivõrgust lahtiühendatud.

jälgi, et seade oleks väljalülitatud.

ETTEVAATUST

TÄHELEPANU

Kui seade käitub ebatavaliselt (näiteks eritab 
kõrbehaisu) lülita ta välja, ühenda toitejuhe 
vooluvõrgust lahti või lülita kaitse välja.
• seadme kasutamise jätkamine taolistel tingimustel võib 

põhjustada purunemist, süttimist või elektrilööki. võta 
ühenust seadme müüaga.

Kui seade käitub ebatavaliselt (näiteks eritab 
kõrbelõhna), lülita ta välja ja ühenda toitejuhe 
vooluvõrgust lahti.
• seadme kasutamise jätkamine taolistel tingimustel võib 

põhjustada purunemist, süttimist või elektrilööki. võta 
ühendust seadme müüaga.

Ära puutu õhu sissetõmbeava ega alumiinium ribasid 
selle ees.
• see võib tekitada vigastusi.
Ära pritsi seadmesse putukamürki ega tuleohtlike aineid
• see võib põhjustada seadme süttimist või plahvatust.
Ära aseta otsesesse õhuvoolu koduloomi või taimi
• see võib põhjustada nende haigestumist.
Ära aseta teisi elektriseadmeid või mööblit  õue ega toa 
seadme alla.
• seadmest võib eralduda veetilku, mis võib mööblit ja 

elektriseadmeid kahjustada.
Ära kasuta katkist paigaldusrakist.
• seade võib kukkuda ja kedagi/midagi vigastada.

TÄHELEPANU

Ohutusnõuded

Sisukord



Ärge kasutage lülitit märgade kätega.
• võib põhjustada elektrilöögi.

Ohutusnõuded
Ärge peske konditsioneeri veega ega asetage sellele veega 
täidetud anumaid, näiteks vaase.
• võib põhjustada süttimise või elektrilöögi.

Ärge astuge välimisele seadmele ega asetage sellele asju.
• teie või asjade kukkumine võib põhjustada vigastusi.

Paigaldamine

Laske konditsioneer paigaldada spetsialistil.
•	 Paigaldamine	nõuab	spetsiifilisi	teadmisi	ja	oskusi.	Vale	

paigaldus võib põhjustada vee lekkeid, süttimist või elektrilööki.
Taga seadmele piisav toide.
• Ebapiisav toide võib põhjustada ülekuumenemist või 

süttimist.
Ärge paigaldage seadet kohta kus võivad lekkida 
tuleohtlikud gaasid.
• gaaside lekkimine seadme ümber võib põhjustada 

plahvatuse.
Maanda seade korralikult.
• ära ühenda maad gaasitoru või veetoru, äikesekaitse või telefoni 

maanduse külge. Ebaõige maandus võib põhjustada elektrilöögi.

ETTEVAATUST

TÄHELEPANU

TÄHELEPANU
Olenevalt konditsioneeri asukohast võib olla tarvis 
paigaldada ka rikkevoolu kaitse (kõrge õhuniiskusega 
kohad).
• Kui rikkevoolukaitset pole paigaldatud võib see põhjustada 

elektrilöögi.
Veendu, et kondensveevoolik on õigesti paigaldatud.
• sisemisest või välimisest seadmest tilkuv kondensvesi võib 

põhjustada mööbli või põranda vettimist

Ebatavalise käitumise korral
lõpeta koheselt seadme kasutamine ja pöördu volitatud maaletooja poole.

Utiliseerimine
seadme utiliseerimiseks võta ühendust volitatud maaletoojaga.

see sümbol on ainult Eu maade jaoks.
see sümbol on vastavuses direktiiviga 2002/96/
EC artikel 10 informatsioon tarbijatele ja ammex iv.

see mitsuBishi ElECtriC seade on valmistatud kõrgekvaliteedilistest 

materjalidest ja komponentidest, mida saab ümbertoota ja taaskasutada.

Kõrvalolev märk tähistab, et elektrilised ja elektroonilised seadmed tuleks 

kasutamise lõpetamisel utiliseerida majapidamisjäätmetest eraldi.

palun viige seade kohaliku jäätmete kogumis/ümbertöötlemis keskusesse.

Euroopa liidus kogutakse elektrilisted ja elektroonilised jäätmed eraldi.

aita säilitada keskkonda kus me elame!

Ärge puhastage või käivitage seadet seistes ebakindlal 
alusel.
• te võite kukkudes ennast vigastada.
Ärge tõmmake pistikut välja juhtmest.
• see võib toitejuhet, isolatsiooni või pistikut kahjustada, mis 

võib põhjustada süttimist või elektrilööki.
Ärge selleks mitte mõeldud patareisid laadige ega tühjaks 
laadige ning ärge visake neid tulle
• see võib põhjustada tühjaksjooksmist, süttimist või 

plahvatust.
Ärge laske seadmel kõrge õhuniiskusega (80% või rohkem) 
kaua täiskoormusel töötada. Näiteks lahtise akna või uksega
• Konditsioneer võib eraldada palju kondensvett, mis võib 

mööblit kahjustada.
Ärge kasutage seadet eriotstarvetel, nagu 
toidukuivatamiseks, taimede või loomade kasvatamiseks 
• see võib põhjustada toidu riknemise ja kahjustada taimi või 

loomi.
Ärge paigutage põletusseadmeid otsese õhuvoolu alla
• see võib põhjustada kustumist või mittetäieliku põlemist.
Enne seadme puhastamist, lülita ta välja ja eemalda juhe 
pistikust või lülita välja kaitse
• toote töölehakkamine puhastamise ajal võib põhjustada 

vigastusi sest seadmes olev ventilaator töötab suurel kiirusel
Kui seadet kaua aega ei kasutata, ühenda toitejuhe 
vooluvõrgust lahti või lülita kaitse välja.
• seadmesse võib koguneda mustust mis võib põhjustada 

ülekuumenemist või süttimist.
Kasuta juhtimispuldis ainult ühte tüüpi patareisid.
• Eritüübiliste patareide kooskasutamine võib põhjustada 

ülekuumenemist, lekkimist või plahvatust.
Kui patarei vedelik satub riietele või nahale, loputa see 
puhta veega maha.
• Kui patarei vedelik satub silma loputa seda ohtra puhta veega 

ja pöördu koheselt arsti poole.
Kui seade töötab koos kütust põletavate kütteseadmetega 
jälgi, et ruum oleks hästi ventileeritud.
• puudulik ventilatsioon võib vähendada õhu hapnikusisaldust.
Kui on äikeselöögi oht lülita kaitse välja.
• äikeselöök kahjustab seadet.
Kui konditsioneeri on kasutatud mitu hooaega tee lisaks 
tavalisele puhastusele ka seadme kontroll ja hooldus.
• mustus ja tolm võib põhjustada ebameeldivat haisu või 

ummistada torud ja põhjustada lekke sisemises seadmes. 
võta ühendust seadme müüaga ja lase hooldus teha 
spetsialistidel.

Märkus:
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Osade nimed
Sisemine seade

Ekraani osa

puldist tuleva 
signaali vastuvõtja

töötava 
seadme  

tuli

Esimene  
paneel

Õhufilter

õhu sissevõtt

õhu väljalase
ventilaatori kaitse

ventilaator
horisontaalsed 

labad vertikaalsed 
labad

soojusvaheti
soojusvaheti

i-see sensor

lK 7

plasma 
elektrood

plasma 
lõhnaneutra-

liseerimis	filter

plasma 
alergiavastase 
ensüümi	filter

Väline seade
õhu sissevõtt (tagant ja küljelt)

torud

Kondensi voolik

õhu väljalase

vee eraldaja

välise seadme väljanägemine võib mõnedel mudelitel erineda.

Juhtimispult

Ekraan

sisse/välja 
nupp

lK 4

lK 5

töörežiimi 
valimine lK 5

ventilaatori 
kiiruse valimine

lK 6
ECOnO COOl

nupp lK 7
plasma nupp

lK 7
labade 

seadmis nupp
lK 6
ClEan nupp

lK 7
Kaas

avamiseks 
lükka alla

signaali saatja
signaali ulatus 
umbes 6 m
sisemine seade piiksub 
kui signaal on kohale 
jõudnud

temperatuuri nupud
lK 5

taimer välja 
nupp
taimer sisse nupp

lK 7
lK 7

WidE vanE (laiema laba) 
nupp lK 6
timE (aja) nupp
suurendab
vähendab

lK 3, 7

arEa (ruumi) nupp
lK 3ClOCK kella nupp

lK 3lK 4
rEsEt (taaskäivitus) nupp
i-see nupp

lK 4

Juhtimispuldi 
hoidja 

Enne seadme kasutamist
Enne seadme kasutamist: Ühenda pistik vooluvõrku ja lülita kaitse sisse.

Patareide paigaldamine juhtimispulti
vali enne patareide paigaldust puldil sisemise seadme paigalduskoht. lK 4

• paigalda juhtimispuldi 
hoidja kohta, kuhu jõuab 
sisemise seadme signaal

Kasuta vaid seadmega kaasas olevat juhtimispulti. 
ära kasuta seadme juhtimiseks teisi juhtimispulte.

1. Eemalda esimene kate

paigalda 2 aaa 
alkalain patareid

2.
lüka kate tagasi3.

Kellaaja seadmine
1. vajuta rEsEt

2. vajuta ClOCK

3. aja seadmiseks  
vajuta nupule timE.
iga vajutus kasvatab/kahandab 
aega 1 minuti võrra (hoides nuppu 
all pikemalt, kasvab/kahaneb aeg 
10 minuti võrra)

4. vajuta uuesti ClOCK

• vajuta rEsEt nuppu õrnalt kasutades peenikest ora. 
Kui rEsEt nuppu ei vajutata võib juhtimispult  
töötada valesti.

• Kontrolli patareide polaarsust.
• ära kasuta mangaan patareisid. juhtimispult võib mitte töötada.
• ära kasuta akusid
• Kasuta korraga ainult sama tüüpi patareisid
• patareisid võib kasutada umbes 1 aasta jooksul. vanad patareid 

võivad ka vähem kesta.



Cancel

Enne seadme  kasutamist
Paigalduskoha seadmine
ära unusta juhtimispuldis asuvat liuglülitit seadmast positsiooni millesse on 
paigaldatud siseruumides olev seade. 

Paigalduskoht.
vasak: vahemaa vasakul asuvatest objektidest (sein, kapp vms) on väiksem 

kui 50 cm.
Keskel: vahemaa objektidest (sein, kapp vms) on mõlemalt poolt rohkem kui 50 cm.
paremal: vahemaa paremal asuvatest objektidest (sein, kapp vms) on väiksem 

kui 50 cm.

(vasakul) (Keskel) (paremal) liuglüliti

liuglüliti

juhtimispuldi 
ekraan

Koht Vasakul Keskel Paremal

I-see	aktiviseerimiseks	vajuta								COOL	režiimi	ajal.

• vajuta õrnalt kasutades peenikest ora.
•         süttib (ekraanil) 

i-see

deaktiviseerimiseks vajuta uuesti 
i-see

i-see režiim
sensorid mõõdavad pidevalt ruumi õhu, 
põranda ja seina temperatuuri ja hindavad 
ruumis oleva inimese tajutava temperatuuri 
vastavust eelnevalt etteantud temperatuurile.

ruumi
temperatuur

30,9%
niiskus

20,7%

põranda /seina 
temperatuur 
   20,7%

i-see sensor
Kui arEa seadistused ei ole määratud, siis i-see sensori tundlikus võib erineda 
olenevalt seadme paigalduskohast. 

Paigalduskoht Vasakul Keskel Paremal
nähtav ala

ärge i-see sensorit puutuge. see võib sensori rikkuda.
Märkus:

Ruumi määratlused

vajuta           et määrata arEa seadeid. iga vajutus 
muudab seadeid allnäidatud järjekorras:

(autOmaatnE) (vasak) (parem)
tühista

*1

• arEa valimiseks peab i-see kontroll olema aktiivne.

• horisontaalset õhuvoolu               ei saa valida kui arEa on 
määratud.

*1 horisontaalne õhuvool on määratud       lK 6

Et vabastada arEa seaded vajuta           kuni “tühista” 
on valitud.

• Ka          vajutus vabastab arEa seaded. 

Ruum
(autO)... i-see sensor avastab temperatuuri erinevused ja vastavalt 
nendele reguleerib toa temperatuuri ühtlaselt.  

Jahutusrežiimis:

päeval Öösel
soe ala Külm ala

(vasaK) (parEm)
vali ala mida tahetakse jahutada.

Toaseadme märgutuled
horisontaalse õhuvoo suund:

vasak Keskel või Kõigutamine parem

põleb Kustunud



1

2

3
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Töörežiimide valimine

Käivitamiseks vajuta

Töörežiimi	valimiseks	vajuta											.	Iga	vajutus	
muutab	töörežiimi	allnäidatud	järjekorras:

(autOmaatnE)
(jahutus)

(Kuivatus)
(soojendus)

temperatuuri seadmiseks vajuta     või    .
iga vajutus tõstab või langetab temperatuuri 1ºC võrra.

seadme väljalülitamiseks vajuta        .
• seadme uuesti sisselülitamisel vanad seaded säilivad.

AUTOMAATNE režiim
Seade	valib	töörežiimi	vastavalt	valitud	temperatuuri	ja	ruumi	temperatuuri	
erinevusele.	Seade	muudab	töörežiimi	kui	ruumi	erinevus	seatud	
erinevusest on 2°C rohkem kui 15 minutit.

Kui töös on korraga mitu seadet on võimalik et mõni neist ei saa lülituda 
jahutamisele (COOl) või soojendamisele (hEat). sellisel juhul jääb seade 
ootele.

Märkus:

JahuTuSrežiim
naudi jahedat õhku vastavalt soovitud temperatuurile.
Ära	kasuta	Jahutus	(COOL)	režiimi	kui	õues	on	külm	(vähem	kui	-10°C).	
Kondensvesi võib tilkuda ja rikkuda mööblit vms.

KuiVaTuSrežiim
Kuivata ruumi. ruum võib ka natuke jaheneda.
Selles	režiimis	ei	saa	temperatuuri	seadistada.

SooJEnduSrežiim
naudi soojust vastavalt soovitud temperatuurile.

Hädarežiim
Kui juhtimispulti ei saa kasutada...
Hädarežiimi	saab	aktiveerida	sisemisel	seadmel	olevast	hädarežiimi	(E.O.SW)	
nupust.

Iga	vajutus	E.O.SW	nupule	muudab	töörežiimi	sellises	
järjekorras:

Töörežiimi indikaatorlamp

häda jahutus (COOl)

häda soojendus (hEat)

stop

temperatuur 24°C
ventilaatori kiirus keskmine 
(medium)
horisontaalsed labad 
automaatsed (auto)

Märkus:
Esimesed 30 minutit on test. temperatuuri kontroll ei tööta ja 
ventilaatori kiirus on kõrge (high)

Automaatne taasalustamine
voolukatkestuse korral või kui vool töötamise ajal välja lülitatakse toimub 
“automaatne taaskäivitus” ja taastatakse seaded mis olid valitud viimati 
juhtimispuldist. Kui on käivitatud taimer, siis selle seadistused tühistatakse. 
seade läheb tööle niipea kui vool taastub.

Kui Te ei soovi seda funktsiooni palun võtke ühendust seadme volitatud 
maaletoojaga. Seda funktsiooni saab muuta ainult volitatd maaletooja.

Ühe välisseadme taga võib töötada ka mitu sisemist seadet. Kui mitu seadet 
töötavad ei ole võimalik ühte neist soojendama, teist jahutama panna. Kui ühes 
seadmes valitakse jahutus (COOl) ja teises soojendus (hEat) siis viimasena 
seadistatud	seade	asub	ooterežiimi.	Power	tuli	hakkab	vilkuma.

Mitmeseadmeline süsteem
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Ventilaatori kiirus ja õhuvoolu suund 

ventilaatori kiiruse seadmiseks vajuta          . iga 
vajutus	muutab	töörežiimi	allnäidatud	järjekorras:

(autOmaatnE)  
(aeglane)

(Keskmine)
(Kiire)

(väga kiire)

• Kui autOmaatnE (autO) on valitud kostub kaks piiksu.
•	 Ruumi	kiireks	jahutamiseks	kasuta	režiimi											(Väga	kiire)	.
• Kui konditsioneeri surin häirib und, kasuta režiimi     (aeglane).

vertikaalse õhuvoo seadmiseks vajutage          . iga 
vajutus	muutab	töörežiimi	allnäidatud	järjekorras:

(autOmaatnE)  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

(Kõikumine)  

• Kui autOmaatnE (autO) on valitud kostub kaks piiksu.

horisontaalse õhuvoo seadmiseks vajutage           . 
Iga	vajutus	muutab	töörežiimi	allnäidatud	järjekorras:

(Kõikumine)  

auToMaaTnE (auTo)
labad on keeratud kõige effektiivsemasse asendisse. jahutus/
Kuivatus (COOl/drY): suunatud horisontaalselt, sOOjEndus (hEat) 
suunatus alla.

Vertikaalse õhuvoo suund

Käsijuhtimine (Manual)
Effektiivseks jahutuseks suuna jahutusE/KuivatusE (COOl/drY) 
puhul ülesse, sOOjEndusE (hEat) suuna alla. jahutusE/KuivatusE 
puhul, kui labad on pööratud asendisse (4) või (5) keeravad nad ennast 
peale 1 tunni möödumist vee tilkumise vältimiseks ise horisontaalsesse 
asendisse.

Kõikumine (Swing)
labad pöörduvad järjest ülesse-alla.
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Econo jahutusrežiim

ECONO	COOL	režiimi	valimiseks	vajuta	JAHUTUS	

(COOL)	režiimis										.	

Plasmarežiim

lK 5

sõltuvalt temperatuurist, kõigutab seade teatud aja tagant vertikaalseid 
labasid. temperatuur on automaatselt 2°C kõrgem seatust.

ECONO	COOL	režiimist	lahkumiseks	vajuta	taas			       . 

•	 ECONO	COOL	režiimist	saab	lahkuda	ka	vajutades										.

Mis on “ECONO COOL”?
Kõikuv õhuvool (liikuv õhuvool) tundub külmem kui paigalseisev. niisiis isegi 
kui temperatuur sättida 2°C kõrgemaks tundub tulemus sama hea. nii on aga 
võimalik säästa energiat. 

Taimeri seadmine
taimeri seadmiseks vajuta          või          .

(Taimer sees): Seade käivitub taimeris 
seatud ajal.

(Taimer väljas): Seade seiskub taimeris 
seatud ajal.

*          või          vilgub.
* veendu, et seadme kell on õige. lK 3

taimeri aja suurendamiseks vajuta          
vähendamiseks         .
iga vajutus suurendab või vähendab aega 10 minuti võrra.

taimeri peatamiseks vajuta uuesti          või          .

Märkus:
• sisse/välja lülituse taimerit saab kasutada kombineeritult.    sübol näitab 

lülitamise järjekorda.
• Kui vool peaks sellel ajal kui taimeri funktsioon aktiivne on ära kaduma 

käivitub “automaatne taaskäivitus”

Puhastusrežiim

PLASMArežiimi	käivitamiseks	vajuta										.
• Ekraanil läheb plasma lamp põlema.

PLASMArežiimi	peatamiseks	vajuta	uuesti										.

Mis on “PLASMAREŽIIM”?
Plasmarežiim	sisaldab	lõhna	neutaliseerimist	ja	õhu	puhastamist.	Lõhna tekitavad	
aineosakesed püütakse filtrisse. Ka allergiat tekitavad aineosad, nagu õie- või 
majapidamistolm, püütakse plasma allergiavastasesse filtrisse. Filtri töö põhineb 
negatiivsetel ioonidel mis tekitatakse plasma elektroodide poolt.

•	 Seade	läheb	puhastusrežiimi	kui	ta	on							nupust	väljalülitatud	või	
on	ta	peale	JAHUTUS/KUIVATUS	(COOL/DRY)	režiimi	väljalülitunud	
taimeriga. Ekraanil süttib puhastus (ClEan) lamp.

•	 Puhastusrežiim	ei	käivitu	kui	JAHUTUS	(COOL)	režiim	on	töötanud	
vähem	kui	3	minutit	või	KUIVATUS	(DRY)	režiim	on	töötanud	vähem	
kui 6 minutit.

PUHASTUS	(CLEAN)	režiimi	käivitamiseks	vajuta										.

PUHASTUS	(CLEAN)	režiimi	peatamiseks	vajuta	 

uuesti          .

•	 							vajutamine	puhastusrežiimi	ei	peata.

Mis on “PUHASTUSREŽIIM”?
Puhastusrežiim	aitab	seadet	hoida	puhtana	ja	takistab	selles	seente	kasvamist,	
tekitades väikese koguse osooni (*1) ja käivitades umbes 40ks minutiks 
ventilaatori.	Puhastusrežiim	on	soovitatav	alati	sees	hoida.
*1 seda on umbes 0.01 miljondiku osa väljapuhutava õhu hulgast. see on 
umbes sama kogus kui looduseski ega mõjuta elusolendeid.

Märkus:
•	 Puhastusrežiimis	seisab	ventilaator	esimesed	15	minutit	
• mitmeseadmelise süsteemi puhul võib seadmest tulev õhk muutuda soojaks. 

Sellisel	puhul	on	puhastusrežiim	automaatselt	peatatud,	et	vältida	soovimatut	
ruumi soojenemist.
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Puhastamine
Juhised:
• Enne puhastamist lülita seade välja või lülita välja kaitse.
• ära katsu metallosi kätega.
• ära kasuta bensiini, lahustit, poleerimispulbrit ega putukamürki.

• Kasuta ainult lahjendatud, õrnu puhastusaineid.
• ära kuivata osi otseses päikesevalguses, kuumas ega leekides.
• ära kasuta 50°C kuumemat vett.

Õhufilter
• Puhaste kahe nädala tagant.
• ime tolm tolmuimejaga  

või pese veega
• Kuivata varjus  

enne paigaldamist i-see sensor
ära puutu i-see sensorit

Soojusvaheti
• Kanna käte kaitseks kindaid.
• Kasuta Kiirpuhastus 

komplekti. 
Osa number 

• täpsemateks juhisteks tutvu 
Kiirpuhastus komplekti 
kasutusjuhendiga. 

maC-093ss-E

Plasma allergiavastane filter
Kolme kuu tagant:
• ime tolm tolmuimejaga.
Kui mustus ei eemaldu tolmuimejaga:
• leota filtrit koos raamiga leiges vees, seejärel pese.
• peale pesemist kuivata hoolikalt varjus ja aseta taas oma kohale.
Igal aastal:
• tõrgeteta tööks vaheta filter uue vastu.
• Osa number maC-417Ft-E

Plasma lõhnaneutraliseerimisfilter
Kolme kuu tagant:
• ime tolm tolmuimejaga või leota filtrit leiges (30-40ºC) vees umbes 15 

minutit. loputa hoolikalt.
• peale pesemist kuivata hoolikalt varjus ja aseta taas oma kohale.
• Filtrit puhastades lõhnaneutraliseerimisvõime taastub. 
Kui mustus puhastades ei eemaldu:
• vaheta filter uue vastu.
• Osa number maC-417Ft-E

Esipaneel

1. tõsta esipaneeli kuni kuuled klõpsu.
2. hoia hingede juurest kinni ja tõmba nii nagu näidatud joonisel
 • pühi kuiva, pehme rätikuga või pese veega.
 • ära leota vees rohkem kui kaks tundi.
 • Enne paigaldamist kuivata hoolikalt varjus.
3. paigalda paneel tehes protseduure  

eemaldamisele vastupidises  
järjekoras. sulge paneel ja fikseeri  
see surudes noolega näidatud kohtadele.

hing
ava

Märkus:
• parimaks tööks ja voolutarbimise vähendamiseks puhasta filtreid 

regulaarselt.
• ära puutu i-see sensorit.

Õhu väljalase ja Ventilaator (enne puhastamist veendu, et ventilaator on peatunud).
pööra horisontaalsed labad 
tagurpidi. seejärel eemalda 
ülemine laba nagu näidatud 
joonistel  ja 
• Korda  ja  ka alumiste labadl.

lukust lahti

pööra ükshaaval välja kaks 
vertikaalset laba.

puhasta õhu väljalase ja 
ventilaator.
• pühi pehme ja kuiva lapiga.

hoia lapatsist

puhasta ventilaator.
• Kasuta Kiirpuhastus komplekti.  

Osa number
• täpsemateks juhisteks tutvu 

Kiirpuhastus komplekti 
kasutusjuhendiga. 

maC-093ss-E

pane vertikaalsed labad 
ükshaaval, korralikult tagasi oma 
kohale hoidjates.
• vajuta labale kuni kuuled klõpsu.

hoidja

pane horisontaalsed labad tagasi 
tehes protseduure eemaldamisele 
vastupidises järjekorras.
• Kui horisontaalne laba ei saanud 

korralikult paigaldatud hakkavad seadme 
sisselülitamisel kõik lEd lambid vilkuma.

Märkus:
ära kasuta ventilaatori või ventilaatori kaitse juures 
liigset jõudu.



 

 

• K A S U T U S J U H E N D •

Kui ilmnevad vead
Juhul kui vaatamata alljärgnevatele näpunäidetele seade tööle ei hakka, 
ära seda edasi kasuta, vaid pöördu volitatud maaletooja poole.

Sümptom Mida ette võtta
Toa seade
seade ei käivitu • Kas kaitse on sees?

• Kas toitejuhe on taga?
• Kas taimer on sisselülitatud? lK 7

seadme kõik lEd lambid 
vilguvad.

• Kas horisontaalsed labad said paigaldatud 
korralikult? lK 7

horisontaalsed labad ei 
liigu.

• Kas horisontaalsed ja vertikaalsed labad 
said paigaldatud korralikult?

• Ega ventilaatori kaitse pole väändunud?
lK 8

seadet ei saa kasutada 
umbes kolme minuti jooksul 
peale sisselülitamist.

• seade ootab oma mikroprotsessorilt 
juhiseid. palun oota.

õhu väljalaskeavast tuleb 
udu.

• Külm õhk jahutab kiiresti ruumis olevat 
niiskust ja see muutub uduks.

horisontaalse laba 
kõikumine peatub mõneks 
ajaks ja algab siis uuesti.

•	 See	on	kõikumis	režiimi	puhul	
horisontaalse laba puhul normaalne.

õhuvoo suund muutub.
õhuvoo suunda ei saa 
puldist vertikaalse labaga 
muuta.

• Kui seade töötab jahutus (COOl) või 
KUIVATUS	(DRY)	režiimil	puhudes	õhku	
järjest 0,5 kuni 1 tund, muudetakse õhu 
puhumissuund automaatselt asendisse (1) 
vältimaks kondensvee tilkumist.

•	 Kui	soojendusrežiimil	on	õhuvoog	liiga	
külm või kui seade töötab jäätumiskaitse 
režiimil,	keeratakse	horisontaalne	laba	
automaatselt horisontaalsesse asendisse.

Soojendusrežiimi	töö	lakkab	
umbes 10 minutiks.

• seade teeb välise seadme sulatust. 
sulatuse maksimaalne kestvus on 10 
minutit, palun oota. (Kui välistemperatuur 
on liiga madal ja õhk niiske siis võib väline 
seade jäätuda.)

seade läheb voolu 
sisselülitamisel ise käima 
aga teda ei ole puldist 
sisselülitatud.

• seadmed on varustatud automaatse 
taaskäivitusega. Kui vool kaob enne 
seadme puldist väljalülitamist, siis voolu 
taastudes hakkab seade jälle käima samal 
režiimil	kui	enne	voolu	kadumist. 
loe „automaatse taaskäivituse 
funktsioonist” lK 5

seade ei lülitu välja või puhub 
õhku ka siis kui väljalülitus 
nuppu vajutatakse.

• Kas puhastus (ClEan) tuli põleb? 
Kui puhastustuli põleb, tegeleb seade 
puhastusega. lK 7

puhastuslamp (ClEan) põleb. • seade tegeleb puhastusega. lK 7

Toa seade
mittetöötav toas olev seade 
läheb kuumaks ja temast 
kostub veesolinat

• väike kogus külmaainet jääb ringlema 
välise ja sisemise seadme vahel ka siis kui 
seade on väljalülitatud.

Kui	soojensusrežiim	on	valitud	
ei alga soojendus kohe.

• soojenduse alguses tehakse välise 
seadme sulatus. see võib võtta natuke 
aega (kuni 10 minutit) enne kui sooja õhku 
puhuma hakatakse.

Väline seade
väline ventilaator ei pöörle ka 
siis kui kompressor töötab. 
isegi kui ta pöörlema hakkab, 
jääb peagi seisma.

• Kui õuetemperatuur on jahutuse ajal 
madal, töötab ventilaator vaid vahetevahel 
et säilitada piisav jahutusvõime.

välisest seadmest eraldub 
vett.

• jahutus (COOl) ja Kuivatus (drY) 
režiimis	torud	ja	torude	ühendused	
jahtuvad ja see tekitab kondensvett.

•	 Soojendusrežiimis	tilgub	alla	vesi	
soojusvahetist.

•	 Sulatusrežiimis	tilgub	alla	välises	seadmes	
sulanud vesi.

Sümptom Mida ette võtta

Väline seade
Kui välisest seadmest tuleb 
suitsu

•	 Sulatusžiimis	tekib	aur,	mis	võib	paista	
nagu valge suits. 

juhtimispuldi ekraan ei 
tööta või on kujutis tuhm. 
sisemine seade ei reageeri 
juhtimispuldile.

• patareid on tühjad. 
• Kas patareide polaarsus (+, -) on õigesti? 

• Kas mõnda nuppu juhtimispuldil või mõnel 
teisel eletroonilisel seadmel on vajutatud?

Juhtimispult
lK 3

lK 3

Ei jahuta ega soojenda
ruum ei jahtu või ei 
soojene piisavalt.

• Kas temperatuur on õigesti seadistatud? 

• Kas vendilaator on seadistatud? muuda 
ventilaatori seadistus suuremale kiirusele.

• Kas filter on puhas?
• Kas sisemise ja välimise seadme 

ventilaator on puhas?
• Ega midagi ei takista õhu sisse või väljavoolu 

nii sisemisel kui välimisel seadmel?
• Ega aken või uks lahti pole?

lK 5

lK 6
lK 8

lK 8

ruumi ei jahtu piisavalt. • ruumi ventilatsiooni või pliidi kasutamine 
võib suurendada jahutusvajadust üle 
seadme jahutusvõime?

• Kui temperatuur õues on liiga kõrge võib 
seadme jahutusvõime olla ebapiisav.

ruumi ei soojene piisavalt. • Kui temperatuur õues liiga madal võib 
seadme soojendusvõime olla ebapiisav.

Soojendusrežiimis	ei	
puhuta kohe sooja õhku.

• palun oota. seade valmistub sooja õhu 
puhumiseks.

Õhuvool
sisemisest seadmest tulev 
õhk lõhnab imelikult.

• Kas filtrid on puhtad?
• Kas sisemise seadme ventilaator ja 

soojusvaheti on puhtad?
• seade võib imada sisse lõhnu seintelt, 

vaipadelt, mööblilt, riietelt jne ja need koos 
õhuga välja puhuda.

•	 Plasmarežiimis	töötades	võib	tunda,	
väikeses koguses, plasmaelektroodidega 
tekitatud, osooni lõhna. see pole viga.

lK 8

lK 8

Helid
Kuuldub krõpsuvat heli. • see heli võib tekkida esimese paneeli 

paisumisel või kahanemisel temperatuuri 
tõttu.

Kostub vulinat. • see heli tekib tuul väljas asuvat ventilaatorit 
ringi ajab mis omakorda paneb torudes 
vedeliku voolama. heli võib ka tekkida siis 
kui tugev tuul puhub kuivendustorusse.

välimisest seadmest 
kostub klõpsuvat heli.

• Klõpsuv heli tekib ventilaatori sisse/välja 
lülitamisel.

Kostub veevoolamise heli • see heli tekib kui külmaaine või kondents 
seadmetes voolab.

Kostub sisinat • see heli tekib kui külmaaine voolusuunda 
seadmes muudetakse.

Lõpeta seadme kasutamine ja pöördu volitatud esasimüüa poole kui:
• vesi lekib sisemisest seadmest.
• ülemine indikaatorlamp vilgub.
• kaitse ennast korduvalt välja lülitab.
• ruumis, kus kasutatakse päevavalguslampi juhtimispuldi signaal ei jõua 

seadmeni.
• konditsioneeri töötamine segab raadio või televisioonisignaali. võimalik, et on 

tarvis kasutada signaali võimendit. 
• kostub ebatavalist häält.



MSZ-FD25VA MSZ-FD25VA MSZ-FD35VA MSZ-FD35VA
MUZ-FD25VA MUZ-FD25VAH MUZ-FD35VA MUZ-FD35VAH

~ /N, 230 V, 50 Hz ~ /N, 230 V, 50 Hz
kW 2.5 3.2 2.5 3.2 3.5 4.0 3.5 4.0
kW 0.485 0.610 0.485 0.610 0.850 0.865 0.835 0.850
kg 12 12
kg 36 36

 kg 1.15 1.15
IP 20 IP 20
IP 24 IP 24

 LP ps MPa 1.64 1.64
HP ps MPa 4.15 4.15

dB(A) 42/36/29/20 43/36/29/20 42/36/29/20 43/36/29/20 43/36/29/21 44/36/29/21 43/36/29/21 44/36/29/21

dB(A) 46 47 50 47 50

MUZ-FD25/35VA MUZ-FD25/35VAH
32°C DB
23°C WB

46°C DB
—

46°C DB
—

21°C DB
15°C WB

-10°C DB
—

-10°C DB
—

27°C DB
—

24°C DB
18°C WB

24°C DB
18°C WB

20°C DB
—

-15°C DB
-16°C WB

-20°C DB
-21°C WB

27°C DB, 19°C WB
35°C DB
20°C DB
7°C DB, 6°C WB

1

2

3

4

1

2

3

Kuidas valmistada seadet 
ette pikemaks seismiseks 

Sea	kõrgeim	temperatuur	JAHUTUS	(COOL)	režiimis	ja	
lase seadmel 3 kuni 4 tundi töötada.
see kuivatab seadet seest.

lK 5

peata seadme töö vajutades        .

lülita välja kaitse ja/või ühenda toitejuhe pistikust 
lahti.

Eemalda juhtimispuldist patareid.

Kui soovid seadet jälle kasutada:

puhasta õhufilter. lK 8

Kontrolli et õhu sisse ja väljavool oleks 
takistusteta nii sisemisel kui välimisel seadmel.

Kontrolli et maandus oleks korras.

Paigaldamiskoht

Paigaldamise koht ja 
eletritööd

Väldi konditsioneeri paigaldamist järgmistesse kohtadesse:
• Kus on palju masinaõli.
• Kus on kõrge soolasisaldus, näiteks mere ääres.
• Kus on kõrge väävlisisaldus, näiteks kuumaveeallikate ääres.
• Kuhu võib pritsida õli või kus leidub õlist suitsu.
• Kus asuvad kõrgesageduslikud või juhtmevabad seadmed
• Kus välise seadme õhuväljalase on takistatud
• Kus välise seadme töömüra võib segada naabreid.

välise seadme paigalduskoht peab 
olema vähemalt kolme meetri kaugusel 
televisiooni, raadio vms antennist. juhul kui 
signaal on nõrk või kui seade siiski segab 
signaali, peab ta paigutama kaugemale.

päevavalguslamp

vältimaks päe-
vavalguslambist 
tulenevaid häired, 
paiguta seade neist 
nii kaugele kui 
võimalik.

1m või 
rohkem

1m või 
rohkem

juhtmeta 
telefonid 
või 
mobiilid

raadio
3m või 
rohkem

tv

vahemaa 
vajalik 
vältimaks pildi 
moonutusi ja 
müra.

100mm 
või 
rohkem

hästi  
ventileeritud 
kuiv koht.

200mm 
või 
rohkem

sein vms.

Paigaldamiskoht
• taga seadmele omaette toide
• jälgi kaitsme võimsuse sobivust.

Kui sul on küsimusi, konsulteeri volitatud maaletoojaga.

Mudel

Tehnilised andmed
Siseosa
Välisosa

Funktsioon
pinge ja vool
võimsus
sisend

Kaal
siseosa

välisosa
soojusvahetivedeliku hulk (r410a)

ip kood

suurim lubatud 
töösurve

helitugevus

siseosa

välisosa

siseosa (väga kiire/
kiire/keskmine/aeglane)

õues

soojendadesjahutades soojendadesjahutades soojendadesjahutades soojendadesjahutades

soojen-
dus

Garanteeritud töövahemik

jahutus
Ülemine piir

Ülemine piir

alumine piir

alumine piir

Siseosa
Välisosa

Märkus:
soovitatavad tingimused

jahutus

soojendus

toas
väljas
toas
väljas
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