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OHUTUS
Kuna seadmel on pöörlevaid või elektrishokki põhjustada võivaid detaile, siis lugege käesolevat
„Ohutuse“ peatükki hoolikalt
Kuna siintoodud ohumärgid on ohutuse seisukohalt olulised, palun neid hoolikalt jälgida
Kui seadme töö on mingil põhjusel häiritud, võtke ühendust seadme müüjaga
Märgid ja nende tähendus
Hoiatus: Vale käsitlemine võib põhjustada surma, raskeid vigastusi jms suure tõenäosusega.
Ettevaatust: Vale käsitlemine võib põhjustada raskeid tagajärgi sõltuvalt tingimustest.

See õhukonditsioneer ei ole mõeldud kasutamiseks lastele või teovõimetutele isikutele ilma järelevalveta.

Hoiatus
Ära kasuta jätkatud elektrikaablit ega pikendusjuhet. Ära ühenda jagatud seinakontakti.
Halvad kontaktid, kehv isolatsioon ja kõikuv elektripinge võivad põhjustada tulekahju või
elektrilöögi.
Eemaldage mustus toitepistikult ning ühendage see kindlalt pistikupesasse. Kui mustus
jääb pistiku külge või pistiku ühendus on kehv, võib see põhjustada tulekahju või elektrišoki.
Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge asetage raskeid esemeid toitejuhtme peale ega kahjustage
toitejuhet muul viisil, see võib põhjustada tulekahju või elektrišoki.
Ärge lülitage lülitit sisse/välja ega ühendage toitejuhet pistikusse või võtke pistikust välja
seadme töötamise ajal. See võib põhjustada sädemeid vms.
Enne lüliti sisse/välja lülitamist või toitejuhtme ühendamist pistikusse või pistikust välja võtmist
lülitage ruumisisene seade kindlasti välja kaugjuhtimispuldist.
Ärge laske paljal nahal külma õhuga pikema aja jooksul kokku puutuda. See võib põhjustada
terviserikke.
Paigaldust, remonti ja ümbertõstmist ei ole kliendil soovitav ise teha. Kui neid töid teha
valesti, siis võib tulemuseks olla tulekahju, elektrišokk või vigastus, mis on põhjustatud seadme
kukkumisest, vee lekkimisest vms. Konsulteerige müüjaga.
Kui toitejuhe on vigastatud, siis müüja või hooldefirma peab selle asendama terve juhtmega, et
ohtu vältida.
Ärge kunagi pange seadme sisse-/väljalaskeavadesse näppu, pulka vms.
Kuna ventilaator töötab suure kiirusega, võib see põhjustada vigastust.
Väikesed lapsed peavad olema järelevalve all, et nad ei mängiks õhukonditsioneeriga.
Kui märkate seadme töös midagi ebatavalist (kõrbelõhn vms), lülitage õhukonditsioneer
välja ning võtke toitejuhe pesast välja ja/või lülitage lüliti välja. Kui seade jätkab tööd
ebatavalistes tingimustes, võib tulemuseks olla tulekahju või mingi muu probleem. Konsulteerige
müüjaga.

Sümbolite tähendus käesolevas kasutusjuhendis

Ettevaatust

Kindlasti mitte teha.
Jälgige kindlasti juhiseid.
Ärge kunagi pange sisse näppu, pulka vms.
Ärge kunagi astuge ega asetage esemeid ruumisisese/-välise seadme peale.
Elektrišoki oht. Olge ettevaatlik.
Võtke toitejuhe pistikupesast kindlasti välja.
Lülitage seade kindlasti välja.
Peale käesoleva kasutusjuhendi lugemist säilitage seda koos paigaldusjuhendiga käepärases kohas,
et seda oleks vajadusel lihtne leida.
Hoiatusmärkide asukohad ja ohutusseadmed

korpus

esipaneel

õhu väljundava
korpus

Õhufiltri eemaldamisel ärge puutuge siseosa metallosi.
See võib põhjustada vigastusi.
Ärge puutuge õhu sisselaskeava või välisosa alumiiniumdetaile.
See võib põhjustada vigastusi.
Ärge asetage vaase või klaase siseosale.
Siseosale tilkuv vesi võib rikkuda seadme isolatsiooni, põhjustades elektrishokki.
Ärge kasutage putukamürki või süttivaid aerosoole.
See võib põhjustada tulekahju või seadme korpuse kahjustumist
Ärge asetage kodutaimi või –loomi seadme õhuavade ette.
See võib vigastada kodutaimi või –loomi.
Ärge asetage mööblit või elektrilisi seadmeid sise- või välisosa alla.
Tilkuv vesi võib neid esemeid kahjustada.
Ärge jätke seadet vigasele paigaldusalusele.
Seade võib kukkuda ning põhjustada vigastusi.
Ärge toetuge ebakindlale pingile vms, kui teete seadmele hooldust.
Ebakindlalt aluselt kukkumine võib põhjustada vigastusi.
Ärge tirige toitejuhet.
Selle tagajärjel võib toitejuhe saada viga ning põhjustada tulekahju.
Ärge laadige ega lõhkuge patareisid ega visake neid tulle.
See võib põhjustada leket, tulekahju või plahvatust.
Ärge laske seadmel pikemat aega töötada suure õhuniiskuse korral, jättes nt ukse või akna lahti.
Jahutavas režiimis suure õhuniiskuse korral (80% või enam) pikka aega töötades võib
kondenseerunud vesi seadmest välja tilkuda, põhjustades mööbli vms riknemist.

OSADE NIMETUSED
Hoiatus
Ärge kasutage seadet:
täppisseadmete, toidu, loomade, taimede ja kunstiobjektide säilitamiseks. See võib põhjustada
mainitud esemete/elusolendite kvaliteedi/tervise halvenemist vms.
Ärge asetage seadet ahju vms otsese õhuvoolu ette.
See võib mõjutada põlemisprotsessi.
Kui seadet hakatakse puhastama, lülitage see välja ja võtke toitejuhe pesast välja ja/või
lülitage lüliti välja.
Kuna ventilaator töötab suure kiirusega, võib see põhjustada vigastusi.
Kui seadet hakatakse puhastama, lülitage see välja ja võtke toitejuhe pesast välja ja/või
lülitage lüliti välja.
Vastasel korral võib mustus koguneda ning põhjustada tulekahju.
Vahetage 2 patareid uute samatüübiliste vastu.
Vana ja uue patarei koos kasutamine võib põhjustada soojuse eraldumist, leket või plahvatust.
Kui patarei vedelik satub nahale või riietele, peske seda korralikult puhta veega.
Kui patarei vedelik satub silma, peske silma korralikult puhta veega ning võtke viivitamatult
ühendust arstiga.
Ventileerige ruumi korralikult, kui seadet kasutatakse koos ahju vms.
Ruumis võib tekkida õhupuudus.
Ärge lülitage lüliteid märgade kätega.
See võib põhjustada elektrishokki.
Ärge puhastage õhukonditsioneeri veega ega asetage vaase või klaase sellele.
Seadmesse sattuv vesi võib rikkuda seadme isolatsiooni, mis võib põhjustada elektrišokki.
Ärge astuge ega asetage ruumisisese või –välise seadme peale mingeid esemeid.
See võib põhjustada vigastusi kui teie või mõni ese kukub.

Siseosa
Õhufilter
(valge lõõtsatüüpi)
(variant)

esipaneel
õhu sisendava

lülitisse
Catechin õhufilter
(koos lõhnastajaga)

toitejuhe

kaugjuhtimispuldi vastuvõtja
õhu väljundava
vertikaalne laba

horisontaalne laba

tööosa

kaugjuhtimispult

näidikupaneel

(kui esipaneel avatud on)

Paigalduseks

Ettevaatust
hädaolukorra lüliti

Konsulteerige müüjaga õhukonditsioneeri paigalduse osas. Kuna paigaldus eeldab spetsiaalseid teadmisi
ja töid, siis klient ei tohiks õhukonditsioneeri ise paigaldada. Kui paigaldustöid teha valesti, siis võib
tulemuseks olla tulekahju, elektrishokk, vigastus või veeleke.

töörežiimi indikaatortuli

kaugjuhtimispuldi
vastuvõtja

Välisosa

Hoiatus
Ärge paigaldage seadet kohta, kus võib esineda tuleohtliku gaasi leket.
Kui gaas lekib ja koguneb seadme ümber, siis võib toimuda plahvatus.
Maandage seade.
Ärge ühendage maandusjuhet gaasi- või veetoru, piksevarda või telefoni maandusjuhtme külge.
Kui maandus on kehv, siis võib see põhjustada elektrishokki.
Paigaldage earth leakage breaker sõltuvalt seadme paigalduse asukohast
(niisked ruumid jms).
Kui earth leakage breaker ei ole paigaldatud, võib see põhjustada elektrishokki.
Äravool peab olema täiesti kuiv.
Kui äravoolukanal pole terve, siis võib vesi seadmest välja tilkuda, mis võib rikkuda mööbli vms.

õhu sisendava

tagapool
& külg

torustik

tagapool

kuivatusvoolik

õhu väljundava

kuivatuse väljundava
Konsulteerige müüjaga kui tilkuv vesi Teid jätkuvalt häirib. Samas kuivatus
ei saa toimida külmas kliimas, sest välisosa võib külmuda.

OSADE NIMETUSED

ETTEVALMISTUSED SEADME TÖÖKS

Kaugjuhtimispult

Automaatkäivituse funktsioon

signaaliedastuse osa

Käesolevad seadmed on varustatud automaatkäivituse funktsiooniga. Kui Te ei soovi seda funktsiooni kasutada, konsulteerige hoolduse esindajaga, et ta saaks seadme ümber häälestada.

näidikupaneeli osa

Automaatkäivituse funktsioon on...
Kui siseosa juhitakse kaugjuhtimispuldiga, siis töörežiim, töötemperatuur ja ventilaatori kiirus säilitatakse
seadme mälus. Kui toimub elektrikatkestus, siis „Automaatkäivituse funktsioon“ paneb seadme automaatselt
tööle režiimis, mis oli viimati enne elektrikatkestust. (Vaadake täpsemalt lk 6)

sisse/välja nupp

Siseosa
temperatuuri nupp

Ühendage toitejuhe toitepesasse ning lülitage lüliti sisse.
Ettevaatust
Eemaldage mustus toitepistikult ning ühendage see kindlalt pistikupesasse.
Kui mustus jääb pistiku külge või pistiku ühendus on kehv, võib see põhjustada tulekahju või elektrišoki.

Avage esikaas

Kaugjuhtimispult
Kuidas seada õhukonditsioneeri tüüpi
märkus
Kasutage ainult seadmega kaasasolevat kaugjuhtimispulti. Teisi
kaugjuhtimispulte mitte kasutada.

See kaugjuhtimispuldi seadistus tuleb teha vastavalt õhukonditsioneeri tüübile (Jahutus & Küte
või Jahutus).
Kui seadistus on vale, siis õhukonditsioneer ei tööta õigesti, seepärast kontrollige, et seadistus
vastaks õhukonditsioneeri tüübile. Seadistus tehke vastavalt allpool toodule.

Käesoleval joonisel on üldvaade

liuglüliti

tüüp

liuglüliti
asend

ventilaatori kiiruse nupp
väljalülituse aja nupp
sisselülituse aja nupp
töörežiimi valiku nupp
ECONO COOL nupp
reseti nupp

tunni/minuti nupud
(kellaaja seadistamise nupud)
kella nupp
vertikaalse laba seadistuse nupp

Jahutus & Küte

Jahutus

ETTEVALMISTUSED SEADME TÖÖKS
Kaugjuhtimispult

Kaugjuhtimispuldi käsitlemine

Kaugjuhtimispuldi tööulatus on ca 6m, kui pult on

Kuidas paigaldada patareisid ja seada kellaaega

suunatud otse siseosa esipaneelile.

Kui kaugjuhtimispulti ei saa kasutada (hädaolukorra režiim)
Kui kaugjuhtimispuldi patareid on tühjad või pult on rikkis, siis saab seadet kasutada hädaolukorra
režiimis, seda saab juhtida hädaolukorra lülitist.


Kui vajutada mõnda puldi nuppu, siis siseosa piiksub 1-2

Eemaldage esipaneel ja paigaldage patareid,
miinusots enne. Kontrollige patareide
polaarsust, seejärel sulgege esipaneel.

korda. Kui siseosa ei piiksu, siis tuleb nuppu uuesti
vajutada.

Kasutage kaugjuhtimispulti hoolikalt. Kui pult kukub

maha või saab märjaks, võib pult rikki minna.

Kuna puldi ekraan on tehtud klaasist, siis võib see puldi

mahakukkudes viga saada.

Kui siseosa puldile ei reageeri, vaadake lk 10.

Seinale vms kohta paigaldus

Jahutus & Küte tüüpi seade

Jahutus tüüpi seade

Vajutage hädaolukorra lülitit.
Iga kord kui hädaolukorra lülitit vajutatakse, muutub
seadme töörežiim järgmiselt: hädaolukorra jahutuse,
hädaolukorra kütte ja seismise režiim.
Kui hädaolukorra lülitit on juba korra vajutatud, siis seade
teeb kõigepealt 30 minutise testi ning läheb seejärel
hädaolukorrarežiimi.

Vajutage hädaolukorra lülitit.
Kui vajutatakse hädaolukorra lülitit, siis seade teeb kõigepealt 30 minutise testi ning läheb seejärel hädaolukorra
jahutusrežiimi.


Paigaldage puldihoidja sellisesse kohta, kus siseosa

piiksud on kuulda, kui puldi sisse/välja nuppu vajutada.

Vajutage RESET nuppu, kasutage selleks terava
otsaga eset.

Kaugjuhtimispuldi paigaldus/eemaldamine

Paigaldus: asetage pult pessa.

Eemaldamine: võtke pult pesast välja

kaugjuhtimispuldi hoidja
Kui RESET nuppu ei vajutata, siis kaugjuhtimispult
ei pruugi õigesti töötada

Vajutage kella nuppu

Vajutage
seadmiseks

ja

nuppe õige kellaaja

Iga tunni nupu vajutus lisab kellaajale 1 tunni ja
iga minuti nupu vajutus lisab kellaajale 1 minuti

Vajutage kella nuppu uuesti ja sulgege
esipaneel

Patareid

Patareide vahetus

Vahetage patareid uute AAA patareide vastu järgnevatel
juhtudel:

Kui siseosa puldile ei reageeri.

Kui puldi ekraan muutub tuhmiks.

Kui peale puldi nupu vajutust lähevad kõik ekraani
sümbolid korraga põlema ning kustuvad koheselt.
Ärge kasutage manganese patareisid, kaugjuhtimispult
võib seetõttu mitte töötada.

Alkaline patarei eluiga on umbes 1 aasta, aga kui patarei
kasutusaeg hakkab läbi saama, siis võib see patarei
tühjeneda tavapärasest kiiremini. Patarei kasutusaeg on
märgitud patarei alumisele küljele.

Vältimaks patarei vedeliku leket võtke patareid puldist
välja, kui pulti pikema aja jooksul ei kasutata.
Hoiatus
Kui patarei vedelik satub nahale või riietele,
peske seda korralikult puhta veega. Kui patarei
vedelik satub silma, peske silma korralikult puhta
veega ning võtke viivitamatult ühendust arstiga.

Ärge kasutage laetavaid akusid.

Vahetage patareid ainult uute samatüübiliste vastu.

Vabanege tühjadest patareidest selleks ettenähtud
teel.

Hädaolukorrarežiimi on täpsemalt kirjeldatud järgnevas
tabelis.
30-minutilise testi ajal tempe-ratuurikontroll ei tööta, seade
on püsivalt töös ning venti-laator töötab astmel „kiire“.
Peale testi tegemist muutub ventilaatori kiirus ning see
hakkab tööle astmel „keskmine“.

Töörežiim
Temperatuur
Ventilaatori kiirus

Jahutus

Küte

Keskmine

Keskmine

Auto

Auto

Horisontaalne laba

Hädaolukorra jahutuse reziimi on täpsemalt kirjeldatud
järgnevas tabelis. 30-minutilise testi ajal temperatuurikontroll ei tööta, seade on püsivalt töös ning ventilaator
töötab astmel „kiire“. Peale testi tegemist muutub
ventilaatori kiirus ning see hakkab tööle astmel
„keskmine“.

Töörežiim
Temperatuur
Ventilaatori kiirus
Horisontaalne laba

Jahutus
Keskmine
Auto

Hetke töörežiimi näitab siseosa töörežiimi
indikaatortuli

Hetke töörežiimi näitab siseosa töörežiimi
indikaatortuli

Jahutus
Jahutus
Küte
Stopp
Hädaolukorrarežiimi lõpetamiseks vajutage
hädaolukorra lülitit 1 kord (kui seade on
hädaolukorra kütte režiimis) või 2 korda (kui
seade on hädaolukorra jahutuse režiimis).

Stopp
Hädaolukorra jahutuse režiimi lõpetamiseks vajutage
veelkord hädaolukorra lülitit.
Iga kord kui hädaolukorra lülitit vajutatakse, muutub
seadme töörežiim hädaolukorra jahutuse ja seismise
režiimi vahel.

I FEEL... AUTOMAATREŽIIM
automaatrežiimi puhul on võimalik määrata optimaalseid toatingimusi
automaatselt ühe nupuvajutusega.

I FEEL... režiimi kirjeldus
Töö kirjeldus

Alustamine
Vajutage

nuppu

Kui on valitud
töörežiim, siis tagab õhukonditsioneer ruumis
ühtlase kindla temperatuuri.

Automaatne režiimi valik

Lõpetamine
Vajutage

Seadme tööle hakates I FEEL reziimis valib seade sõltuvalt ruumi tingimustest ise kas Jahutus, Kuivatus
või Küte režiimi. Kui seade alustab tööd vähem kui 2 tundi peale seadme väljalülitamist, siis hakkab seade
tööle režiimis, mis oli enne seadme väljalülitamist. Sama režiim jääb tööle ka siis, kui ruumi temperatuur
muutub. Kui režiim ei vasta ruumi tingimustele, siis tuleb sobiv režiim valida „mode“ nuppu kasutades.

Ruumi temperatuur
alustades

Kui teil on natuke palav
Vajutage
nuppu temperatuuri alandamiseks.
Iga nupuvajutus vähendab temperatuuri 1 kraadi võrra.
Kui teil on natuke külm
Vajutage
nuppu temperatuuri tõstmiseks.
Iga nupuvajutus tõstab temperatuuri 1 kraadi võrra.
Kui
ei ole valitud, vajutage „mode“ nuppu
niikaua kuni I FEEL on valitud.
Iga nupuvajutuse tulemusena muutub seadme töörežiim
järgmiselt: I FEEL – Jahutus – Kuivatus – Küte/Ventilaator

Jahutus

Jahutus & Küte

nuppu

Saavutatav
temperatuur

Režiim

25°C või rohkem

Jahutus

23-25°C

Kuivatus

23°C või vähem

Küte

umbes

Režiim
Jahutus

Saavutatav
temperatuur
umbes

Kuivatus
umbes

Kuivatus

Märkus
Jahutus: Kui ruumi temperatuur on rohkem kui 2C kõrgem kui määratud temperatuur, siis määratud
temperatuuri ei saa muuta, sest õhukonditsioneer üritab saavutada määratud temperatuuri. Sellisel juhul
palun oodake, kuni ruumi temperatuur ei erine määratud temperatuurist enam üle 2C, siis alles saate
määratud temperatuuri muuta.
Küte: Kui ruumi temperatuur on rohkem kui 2C madalam kui määratud temperatuur, siis määratud
temperatuuri ei saa muuta, sest õhukonditsioneer üritab saavutada määratud temperatuuri. Sellisel juhul
palun oodake, kuni ruumi temperatuur ei erine määratud temperatuurist enam üle 2C, siis alles saate
määratud temperatuuri muuta.
Siseosa ekraan
Siseosa paremas ääres asuv töörežiimi indikaator näitab hetkel töötavat režiimi.
põleb
vilgub
ei põle

indikaatortuli

Seadme töörežiimi indikaatortuli
Automaatkäivituse funktsiooni kirjeldus
Käesolevad seadmed on varustatud automaatkäivituse funktsiooniga. Kui seadme toide sisse lülitada,
siis „Automaatkäivituse funktsioon“ paneb seadme automaatselt tööle režiimis, mis oli viimati enne
seadme väljalülitamist.
Kui seade oli enne toite väljalülitamist kaugjuhtimispuldist väljalülitatud, siis ei hakka seade tööle ka peale
toite sisselülitamist.
Kui seade oli enne toite väljalülitamist hädaolukorra režiimis, siis peale toite sisselülitamist hakkab seade
tööle režiimis, mis oli kaugjuhtimispuldist valitud enne hädaolukorra režiimi.
Kui seade töötas enne toitekatkestust I FEEL režiimis, siis režiim Jahutus, Kuivatus või Küte ei säili
seadme mälus. Kui toide sisse lülitatakse, siis seade hakkab automaatselt tööle, valides ise sobiva
režiimi sõltuvalt ruumi tingimustest.

Kujutis

Töörežiim

Erinevus määratud ja ruumi
temperatuuri vahel

See näitab, et õhukonditsioneer üritab saavutada
määratud temperatuuri. Palun oodake, kuni
määratud temperatuur on saavutatud.

2°C või rohkem

See näitab, et ruumi temperatuur hakkab jõudma
määratud temperatuurini.

2°C või vähem

(Ainult ruumiväliste MXZ seeria seadmete puhul).
Vaadake palun informatsiooni multisüsteemsete
õhukonditsioneeride kohta (lk 7).

KÄSITSI JUHTIMINE (JAHUTUS, KUIVATUS, KÜTE/VENTILAATOR)
Jahutus, Kuivatus või Küte/Ventilaator töörežiimi valimine

Vajutage

ÕHUVOOLU KIIRUSE JA SUUNA MUUTMINE
Õhuvoolu kiirust ja suunda saab muuta vastavalt soovidele.
Õhuvoolu kiiruse muutmiseks vajutage

nuppu

nuppu.

Iga nupuvajutuse tulemusena muutub ventilaatori kiirus järgmiselt:

Valige töörežiim vajutades „mode“ nuppu
Iga nupuvajutusega muutub seadme töörežiim järgmiselt:

Küte/Ventilaator režiim
Sõltuvalt õhukonditsioneeri tüübist.
Tüüp

Režiim

Jahutus & Küte

Küte

Jahutus

Ventilaator

Õhuvoolu vertikaalse suuna muutmiseks vajutage
nuppu.
Iga nupuvajutuse tulemusena muutub horisontaalse laba asend järgmiselt:

Valik „Muutuv“

Lõpetamine
Vajutage

Kasutage valikut „Kiire“, kui soovite ruumi rohkem jahutada/kütta.
Kui ventilaatori müra Teid öösiti häirib, siis kasutage valikut
„Aeglane“.

Kasutage seda valikut, kui soovite õhuvoolu jõudmist ruumi kõikidesse nurkadesse.

nuppu

Kui režiim on varem juba valitud, siis hakkab seade sisse/välja nuppu uuesti
vajutades tööle samas režiimis.

Määratud temperatuuri muutmine

Vajutage

nuppu, iga vajutus vähendab temperatuuri 1C võrra.

Vajutage

nuppu, iga vajutus suurendab temperatuuri 1C võrra.

Kütterežiimis
Kui õhukonditsioneer kogub välisõhust liiga palju kuumust, siis võib see õhukonditsioneeri üle koormata.
Seadme mikroprotsessor võib ülekoormuse vältimiseks välisosa ventilaatori välja lülitada, talvel võib see
põhjustada välisosa korpuse jäätumist, ent see ei mõjuta seadme tööd.
Kuivatusrežiimis

Horisontaalse laba soovituslikud asendid
Kasutage
valikut tavaolukorras.
Kasutage
positsioone režiimi Jahutus
või Kuivatus korral,
positsioone režiimi
Küte korral.

Märkus

Kui Jahutuse režiimi korral on laba positsioonis 4 või 5 olnud tund aega, siis seatakse õhuvoolu
suund automaatselt horisontaalseks, et vältida kondensvee tilkumist seadmest.

Muutke õhuvoolu vertikaalset asendit ainult kaugjuhtimispuldist, laba käega liigutamine võib
kaasa tuua probleeme seadme töös.

Kütterežiimi korral, kui õhuvoolu temperatuur on liiga madal või kui toimub sulatamine, on
horisontaalne laba asendis 1.

Määratud temperatuuri ei saa muuta.
Ruumi temperatuur selle režiimi korral langeb natuke.
Siseosa ekraani sümbolid ja nende tähendus on kirjas lk 6.
Märkus
Kui õhutemperatuur õues on liiga kõrge, siis ei pruugi ruumi temperatuur jõuda määratud temperatuurini,
kuna seade üritab ruumi jahutada suure koormuse all.
Informatsioon multisüsteemsete õhukonditsioneeride kohta (välisosad: MXZ seeria)
Multisüsteemsete õhukonditsioneeride (välisosad: MXZ seeria) puhul on 1 välisosaga võimalik ühendada mitu siseosa.
Sõltuvalt seadmete tootlikkusest võivad 2 või enam seadet töötada samaaegselt.

Kui soovitakse kasutada mitut siseosa koos 1 välisosaga ning panna üks siseosa jahutama ja teine kütma, siis valitakse

selle siseosa režiim, mis töötas esimesena. Teised siseosad, mida tahetakse tööle panna hiljem, ei hakka tööle ja nende
ekraanidel on näha vastav sümbol (vaadake tabel lk 6). Sellisel juhul seadke palun kõik siseosad töötama samas režiimis.

Kui siseosa tööle hakkamisel toimub välisosa ülessoojenemine, siis võib kuluda kuni 10 minutit, enne kui siseosa hakkab

sooja õhku puhuma.

Küte režiimi korral võib mittetöötav siseosa minna soojaks või kuulda võib olla jahutusvedeliku liikumist seadmes, see pole

midagi ebaharilikku, sest jahutusvedelik jõuab siseossa ka selle mitte töötamisel.

Automaatkäivituse funktsiooni kirjeldus
Vaadake lk 6.

Õhuvoolu suuna automaatne juhtimine
Valiku „Auto“ korral seatakse horisontaalse laba
asend vastavalt töörežiimile nii, et oleks tagatud
seadme efektiivne töö.
1) Küte
• Kui õhuvoolu temperatuur on liiga madal,
seatakse õhuvoolu suund horisontaalseks.
• Kui õhuvoolu temperatuur tõuseb, seatakse
õhuvoolu suund vertikaalseks (alla).
2) Jahutus, Kuivatus
Õhuvoolu suund seatakse horisontaalseks.
3) Ventilaator
Õhuvoolu suund seatakse vertikaalseks (alla).

Õhuvoolu horisontaalse suuna muutmiseks
liigutage käega vertikaalset laba.

Liigutage laba enne seadme töölepanemist. Kuna
horisontaalne laba liigub automaatselt, võite saada
vigastada.

ECONO COOL režiim
Kasutage seda režiimi, kui soovite ennast tunda mugavalt Jahutusrežiimi ajal ja samas säästa elektrienergiat.

Käsitsi Jahutusrežiimi korral tehke järgmist
Vajutage

nuppu

Kui ECONO COOL režiim valitakse Jahutusrežiimis, siis õhukonditsioneer
muudab tsükliliselt õhuvoolu kiirust vastavalt õhukonditsioneeri
temperatuurile. Samuti tõuseb määratud temperatuur 2C võrra kõrgemale
kui Jahutusrežiimi korral.
ECONO COOL režiimist väljumine

Vajutage

KUI KONDITSIONEERI PIKEMAT AEGA EI KASUTATA
Kui seadet pikemat aega ei kasutata:

Laske konditsioneeril töötada 3-4 tundi Ventilaatorrežiimis, et konditsioneeri sisemus kuivaks.
Jahutus & Küte tüüpi seade:
• Ventilaatorrežiimi töölepanemiseks seadke Käsitsi
Jahutusrežiimis kaugjuhtimispuldist temperatuur
maksimaalseks. (Vaadake lk 7.)
Jahutus tüüpi seade:
• Valige Ventilaatori režiim.

nuppu

Kui seadet hakatakse jälle kasutama:

Puhastage õhufilter ning paigaldage see
siseossa.
(Juhiseid puhastamiseks vaadake lk 9.)
Kontrollige, et nii sise- kui ka välisosa õhu
sisse- ja väljalaskekanalid oleksid puhtad, et
neis ei oleks õhu liikumist takistavaid
esemeid.
Kontrollige, et seade oleks korralikult
maandatud.

Kui ECONO COOL reziimi ajal vajutada „laba“ nuppu või muuta
režiimi, siis katkeb ECONO COOL reziimi kasutamine.
Kasutada võib „ventilaator“, „alla“, „üles“ nuppe ja sisse/välja taimerit
(seletatud allpool).
Mis on ECONO COOL?
Tsükliline õhuvoolu kiiruse muutmine tekitab kasutajas jahedama tunde kui konstantne õhuvool. Vaatamata sellele, et ECONO
COOL režiimi korral tõstetakse temperatuuri automaatselt 2C võrra, on lõpptulemus sama, mis Jahutusrežiimi korral 2C
madalama temperatuuri juures. Tulemusena on võimalik säästa elektrienergiat.

Lülitage lüliti välja ja/või võtke toitejuhe
pesast välja.

Hoiatus
Lülitage lüliti välja ja/või võtke toitejuhe pesast
välja, kui seadet pikema aja jooksul ei kasutata.
Mustus võib koguneda ning põhjustada tulekahju.

Hoiatus
Maandage seade.
Ärge ühendage maandusjuhet gaasi- või
veetoru, piksevarda või telefoni maandusjuhtme
külge. Kui maandus on kehv, siis võib see
põhjustada elektrišoki.

Võtke kaugjuhtimispuldist patareid välja.

TAIMERI JUHTIMINE (SISSE/VÄLJA TAIMER)
Taimerit on mugav kasutada, kui Te tulete koju, lähete magama, tõusete üles jne.
Taimeri käivituse seadmine

Vajutage
töötades.

nuppu õhukonditsioneeri

Iga nupuvajutus lülitab taimeri käivituse kas sisse või välja.

Valige sobiv taimeri käivituse kellaaeg
kasutades „tund“ ja „minut“ nuppe.
Iga „tund“ nupu vajutus suurendab kellaaega 1 tunni võrra,
iga „minut“ nupu vajutus suurendab kellaaega 10 minuti
võrra.

Taimeri käivituse tühistamine

Vajutage

nuppu

Taimeri väljalülituse seadmine

Vajutage
töötades.

nuppu õhukonditsioneeri

Iga nupuvajutus lülitab taimeri väljalülituse kas sisse või välja.

Valige sobiv taimeri väljalülituse kellaaeg
kasutades „tund“ ja „minut“ nuppe.
Iga „tund“ nupu vajutus suurendab kellaaega 1 tunni võrra,
iga „minut“ nupu vajutus suurendab kellaaega 10 minuti
võrra.
Taimeri väljalülituse tühistamine

Vajutage

nuppu

Taimeri töö programmeerimine
Taimeri käivitust ja väljalülitust saab kasutada koos. Enne tehakse see operatsioon, mille kellaaeg varem kätte jõuab.
märk näitab taimeri operatsioonide järjekorda.)
Kui õhukonditsioneeri kellaaega pole määratud, siis taimerit kasutada ei saa.

Märkus
Kui taimer on aktiivne ja esineb toitekatkestus, siis lülitatakse taimer välja. Õhukonditsioneeri taas
tööle hakates jääb taimer väljalülitatuks ning selle seaded tuleb uuesti teha.

Hoiatus
Kui seadet pikema aja jooksul ei kasutata, võtke
puldist välja kõik patareid, et vältida patarei
vedeliku leket.

HOOLDUS
Enne hoolduse tegemist

Lülitage lüliti välja ja/või võtke toitejuhe
pesast välja.

Hoiatus
Kui seadet hakatakse puhastama, lülitage see
välja ja võtke toitejuhe pesast välja ja/või lülitage
lüliti välja. Kuna ventilaator töötab suure
kiirusega, võib see põhjustada vigastusi.

Ruumisisese seadme puhastamine

Puhastage seadet kuiva pehme lapiga.
• Kui seade ei ole väga must, puhastage seda
lapiga, mis on immutatud toasooja veega
lahjendatud puhastusainega.
• Ärge kasutage lapi niisutamiseks bensiini,
puhastuspastat või putukamürki, seade võib
saada kahjustada.

CATECHIN ÕHUFILTRI PUHASTAMINE
Catechin õhufiltri puhastamine (ca iga kahe nädala tagant)
Eemaldage catechin õhufilter.

catechin
õhufilter

Avage seadme
esipaneel, seejärel
eemaldage/vahetage
filter

Peale toasooja veega pesemist kuivatage
catechin õhufilter korralikult varjulises kohas.

Ärge jätke catechin õhufiltrit kuivamise ajal otsese
päikesevalguse kätte või lahtise tule ligidale.

ÕHUFILTRI VAHETAMINE (VARIANT)
Kui õhukonditsioneeri tootlikkus on vähenenud mustuse vms tõttu, siis on vaja õhufilter vahetada.

Õhufiltri vahetamine (ca iga 4 kuu tagant)
Eemaldage catechin õhufilter.

Paigaldage uus õhufilter.

eemaldage

Paigaldage catechin õhufilter ja sulgege
korralikult seadme esipaneel.

Catechin õhufilter

Hoiatus
Catechin õhufiltri eemaldamisel ärge puutuge
siseosa metallosi. See võib põhjustada vigastusi.

Eemaldage õhufilter (valge lõõtsatüüpi).

Paigaldage catechin õhufilter.

Eemaldage catechin õhufiltrilt mustus kasutades selleks tolmuimejat või pestes filtrit
veega.
Kui filter on tugevasti määrdunud, peske seda
toasooja veega lahjendatud puhastusainega.
Ärge kasutage vett, mille temperatuur on üle 50C,
nii võib filter saada kannatada.

Õhufilter

Õhufilter

Kui õhufilter on ummistunud, siis võib seadme tootlikkus langeda või seadme õhu väljundavasse tekkida niiskus.
Õhufilter on vahetatav, vahetust peaks tegema ca iga 4 kuu tagant. Samas, kui filter on muutunud tumepruuniks, tuleb see kohe välja vahetada.
Varuosad
Osa nimi
Osa nr
Mis asi on „catechin õhufilter“?
Õhufilter on värvitud naturaalse materjali, catechin’iga, mida leidub tee sees. Catechin õhufilter hävitab ebameeldivad lõhnad
ja lõhnavad gaasid nagu formaldehyde, ammonia, and acetaldehyde. Lisaks sellele piirab see filtrisse jäänud viiruste
aktiivsust.

Varuosi saab seadme müüjalt.
Õhufilter

ENNE TEENINDUSEGA ÜHENDUST
VÕTMIST KONTROLLIGE JÄRGMIST
Küsimus
Õhukonditsioneer ei
tööta.

Ruumi ei jahutata või
köeta piisavalt.

Mida teha

Kas

lüliti on sisselülitatud?
kaitse on katki?

Kas taimeri käivitus on sisselülitatud? (Lk 8)

Kaugjuhtimispuldi
ekraan on pime või
põleb nõrgalt.
Siseosa ei reageeri
puldile.
Toitekatkestuse korral.

Küsimus
Õhukonditsioneeri
käivitamisel ei tööta
see ca 3 minutit.


Kas


Kas määratud temperatuur on sobiv? (Lk 7)

Kas filter on puhas? (Lk 9)

Kas nii siseosa kui välisosa õhu sisse- ja välja-

laskekanalid on puhtad, et neis ei ole õhu
liikumist takistavaid esemeid?

Kas mõni aken või uks on lahti?

Siseosast tulev õhk on
imeliku lõhnaga.

KUI SEADMEGA ON TEIE ARVATES PROBLEEME


Kas

filter on puhas? (Lk 9)

Kuulda on kraksuvat
heli.
Siseosast väljuv õhk on
imeliku lõhnaga.

Ventilaator seiskub
Kuivatusrežiimi ajal.


Kas patareid on tühjad? (Lk 5)

Kas patareide polaarsus on õige? (Lk 5)

Kas mõni nupp puldil või õhu-

konditsioneeril on jäänud nö sisse?

Kas

seade hakkab uuesti tööle? Kuna
käesolevad seadmed on varustatud
automaatse käivituse funktsiooniga, siis
peab seade ise uuesti tööle hakkama, kui
see töötas enne toitekatkestust.
(Vaadake lk 6 toodud automaatse käivituse
funktsiooni kirjeldust.)

Kuulda on vee
voolamist.

Kuulda on solisemise
sarnast häält.
Kui eelpool toodud punktid on kontrollitud ja seade ikka tööle ei
hakka, siis lõpetage seadme kasutamine ja võtke ühendust seadme
müüjaga.
Järgmistel juhtudel lõpetage õhukonditsioneeri kasutamine ja
võtke ühendust seadme müüjaga.

Kui siseosast lekib vett.

Kui vasakpoolne töörežiimi märgutuli vilgub.

Kui seadme lüliti ei tööta korralikult.

Kaugjuhtimispuldi signaal ei pruugi seadmeni jõuda, kui ruumis kasutatakse elektroonilist sisse/välja tüüpi päevavalguslampi.

Õhukonditsioneeri töö võib segada TV või raadio seadmeid ruumis,
kus TV või raadio signaal on nõrk, sellisel juhul võib olla vajalik lisada
sellele seadmele võimendi, mis signaali tugevust tõstab.

Äikese korral pange õhukonditsioneer seisma ja võtke toitejuhe
pesast välja või lülitage lüliti välja, vastasel korral võivad seadme
elektriosad saada kahjustada.

Mida teha (mitte viga)

Vastavalt

mikroprotsessori käskudele
toimub seadme kaitsmine. Palun oodake.


Sellist

häält võib seadme esipaneel teha nt
temperatuurimuutuste tõttu.

Küsimus

Kui

Välisosast lekib vesi.


Jahutus-

Välisosast tuleb valget
suitsu.


Kütterežiimis

Kütterežiimis ei hakka
seade kohe õhku välja
puhuma.


Oodake

Seade jääb Kütterežiimis seisma ca 10
minutiks.


Toimub

Mõnikord on kuulda
sisisevat häält.


Seda

Ruumi ei köeta
piisavalt.


Kui

Mitme seadmega
süsteemis on
mittetöötavast seadmest
vee voolamisele sarnast
heli kuulda.


Ka mittetöötavasse

Seade hakkab tööle
toite sisselülitamisel,
ilma kaugjuhtimispulti
kasutamata.


Käesolevad


Seade võtab õhku ruumist, kus vaip, mööbel,

mõni riideese vms võib olla imeliku lõhnaga,
sama lõhn väljub seadmest.
töötades kasutab seade
sama jahutusvedeliku torustikku mis Jahutusrežiimis. Kuivatusrežiimi ajalist kestust peab
lühendama, et vähendada õhuniiskust ruumis
ilma temperatuuri märgatavalt alandamata.
Nii jääb kompressor mõnikord seisma ja ka
ventilaator seiskub. See hoiab ära vee, mis
on kondenseerunud soojusvahetile, uuesti
aurustumise.


Kuivatusrežiimis

häält teeb seadmes voolav
jahutusvedelik.

Seda häält teeb soojusvahetis voolav
kondenseerunud vesi.

Seda häält teeb ülessulav soojusvaheti.

Mida teha (mitte viga)

Õhuvoolu suund muutub
seadme töötamise ajal,
kaugjuhtimispuldist ei
saa muuta horisontaalse
laba asendit.

seade töötab Jahutus- või Kuivatusrežiimis ning õhuvool on olnud alla
suunatud tund aega, siis muutub õhuvoolu
suund automaatselt horisontaalseks, et
vältida kondentsvee tilkumist.

Kütterežiimis, kui õhuvoolu kiirus on liiga
väike või toimub ülessulamine, muutub
õhuvoolu suund automaatselt
horisontaalseks.
või Kuivatusrežiimis jahtuvad
torud/toruliited ning see põhjustab vee
kondenseerumist.

Kuivatusrežiimis ülessulamise korral
ruumivälisele seadmele jäätunud jää sulab
ning hakkab tilkuma.

Kütterežiimis hakkab soojusvahetile
kondenseerunud vesi tilkuma.
ülessulamisel tekkiv gaas
näeb välja nagu valge suits.


Seda


Selle

põhjustab ventilaatoriga välisõhu
imemine kondensaadi toru.

Seda häält on ka kuulda, kui välisõhk
puhub tugeva tuule korral
kuivatusvoolikusse.

Ruumi ei jahutata
piisavalt.


Kui

ruumis kasutatakse ventilaatorit või
gaasipliiti, siis seadme koormus suureneb,
mis väljendub ebapiisavas jahutuses.

Kui välistemperatuur on liiga kõrge, siis ei
pruugi jahutus olla piisav.

Siseosa õhu
väljundavast tuleb
udu/auru.


Õhukonditsioneerist

tulev jahe õhk jahutab
kiirelt ruumi õhus sisalduvat niiskust, mis
muutub uduks/auruks.

palun kuni õhukonditsioneer
valmistub õhu puhumiseks.

välisosa ülessulamine (ülessulamise protsess). Kuna see võtab 10 minutit
aega, palun oodake. (Kui välistemperatuur
on liiga madal ja õhuniiskus on liiga kõrge,
siis moodustub jää.)
tekitab jahutusvedeliku voolamise
suuna muutumine seadmes.

välistemperatuur on liiga madal, siis ei
pruugi küte olla piisav.
seadmesse voolab
natuke jahutusvedelikku.

seadmed on varustatud automaatkäivituse funktsiooniga. Kui seadme
toide välja lülitada ilma kaugjuhtimispulti
kasutamata ja seejärel toide uuesti sisse
lülitada, siis „Automaatkäivituse funktsioon“
paneb seadme automaatselt tööle režiimis,
mis oli kaugjuhtimispuldist viimati seatud
enne seadme väljalülitamist.

PAIGALDUS, ÜMBERTÕSTMINE JA KONTROLLIMINE
Hoiatus

Paigalduse asukoht


Maandage seade.

Ärge ühendage maandusjuhet gaasi- või veetoru, piksevarda või telefoni maandusjuhtme külge. Kui

Ärge paigaldage õhukonditsioneeri kohtadesse:
Kus tuleohtlik gaas võib lekkida.

maandus on kehv, siis võib see põhjustada elektrishokki.

Paigaldage earth leakage breaker sõltuvalt seadme paigalduse asukohast (niisked ruumid jms). Kui

Hoiatus
Ärge paigaldage seadet kohta, kus võib esineda tuleohtliku gaasi leket. Kui gaas lekib ja koguneb seadme
ümber, siis võib toimuda plahvatus.

Kus on palju masinaõli.

Soolasesse kohta, nt merekallas.

Kus tekib sulfiidgaasi, nt kuumaallikad.

Kus pritsib õli või on õliaurusid.

Kus on kõrgsageduslikke või juhtmevabu seadmeid.

Kus seade võib jääda lume alla.

Liiklusvahenditesse, nt laevad jms.

Juhtige vesi sinna, kus ta hästi maasse imendub.

Jahutuse ja kütte võimsus võib väheneda kuni 10%
kohtades, kus on halb ventilatsioon või võib esineda
shortcycle of air exchange.

earth leakage breaker ei ole paigaldatud, võib see põhjustada elektrishokki.

Kontroll ja hooldus

Kui seadet kasutatakse erinevatel aastaaegadel, siis võib seadme sees olev mustus vähendada seadme tootlikkust.

Sõltuvalt tingimustest võib seade tekitada lõhna või dehumidified vesi ei pruugi pääseda seadmest korralikult

välja tolmu, mustuse vms tõttu. See võib põhjustada veeleket seadmest.

Lisaks tavalisele hooldusele on soovitav lasta seadet kontrollida ja täita spetsialistil. Konsulteerige seadme

müüjaga.

Seadme tööga kaasnevad hääled

Ärge asetage midagi välisosa õhu väljundava ette. See võib vähendada seadme tootlikkust või suurendada

müra.
Ettevaatust
Kui õhukonditsioneer töötab, ent ei küta või jahuta (sõltuvalt seadme tüübist) ruumi, siis konsulteerige seadme
müüjaga, sest tegemist võib olla külmaine lekkega. Ärge unustage hoolduse esindajalt küsida külmaine võimalike
lekete kohta, kui seadmele hooldust tehakse. Õhukonditsioneeris kasutatav külmaine on ohutu. Külmaine tavaliselt ei
leki, samas kui see lekib siseruumi ja puutub seal kokku lahtise tulega (nt pliit vms), siis tekivad kahjulikud ühendid.


Kui seadme töötamise ajal on kuulda ebaharilikku häält, siis konsulteerige seadme müüjaga.

Valige selline paigalduskoht, mis talub seadme kaalu ning ei võimenda tekkivat vibratsiooni.

Valige selline paigalduskoht, kus tekkiv müra ja õhuvool ei sega naabreid.

Ümbertõstmine

Kui õhukonditsioneer vajab oma asukohalt eemaldamist või ümbertõstmist remondi, ümberehituse vms tõttu, siis

Elektritööd

on vajalikud spetsiaalsed töövõtted ja -tehnika.

Rajage eraldi toiteahel õhukonditsioneeri toitmiseks.
Jälgige, et kaitse vastaks võimsusele.

Hoiatus

Paigaldust või ümbertõstmist ei ole kliendil soovitav ise teha. Kui neid töid teha valesti, siis võib

Ettevaatust

Paigaldust, remonti ja ümbertõstmist ei ole kliendil soovitav ise teha. Kui neid töid teha valesti, siis

võib tulemuseks olla tulekahju, elektrishokk või vigastus, mis on põhjustatud seadme kukkumisest,
vee lekkimisest vms.
Ära kasuta jätkatud elektrikaablit ega pikendusjuhet. Ära ühenda jagatud seinakontakti. Halva
kontakti või isolatsiooni või lubatud voolutugevuse ületamise korral võib esineda tulekahju või
elektrishokk. Konsulteerige seadme müüjaga.

tulemuseks olla tulekahju, elektrishokk või vigastus, mis on põhjustatud seadme kukkumisest, vee
lekkimisest vms. Konsulteerige müüjaga.

Seadme defekteerimine
Seadme defekteerimiseks konsulteerige müüjaga.
Kui Teil on küsimusi, konsulteerige müüjaga.
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