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1 Turvallisuusvaroitukset
VAROITUS!
① Varmista ettei langattoman kaukosäätimen ja signaalin vastaanottimen välillä ole mitään

esteitä.
② Langattoman kaukosäätimen signaalin vastaanottoetäisyys on korkeintaan 10 metriä.

③ Älä koskaan pudota tai heitä kaukosäädintä.
④ Älä koskaan päästä nestettä valumaan kaukosäätimelle.
⑤ Älä koskaan altista kaukosäädintä suoralle auringonvalolle tai jätä sitä kuumaan paikkaan.

jossa.
⑥ Tämä on yleiskaukosäädin, ja sitä voidaan käyttää useiden (eri toimintoja sisältävien)

laitemallien kanssa. Joidenkin mallien kohdalla näissä ohjeissa mainitut toiminnot eivät ole
käytössä. Tästä ei ilmoiteta erikseen näissä ohjeissa.
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Nro

Nimi

1

Signaalin
lähetin
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3

Toiminto

● Signaalin lähetin.

PÄÄLLÄ/POIS ● Kun painat tätä painiketta, laite käynnistyy; kun painat painiketta
-painike
uudelleen, laite sammuu. Kun laite sammuu, Lepotoiminto peruuntuu,
(ON/OFF)
mutta esiasetettu aikaohjelma säilyy.

TILApainike
(MODE)

● Painamalla tätä painiketta voidaan valita kiertävästi toimintatila: automaattinen, jäähdytys, kosteudenpoisto, puhallus tai lämmitys. Automaattitila käynnistyy oletusarvoisesti, kun laite käynnistyy, eikä siinä
näytetä asetuslämpötilaa; Lämmitystilassa alkuarvo on 28 °C Muissa se
hh
on 25 °C.

AUTOM. ; JÄÄHDYT. KOST.POIS. PUHAL. LÄMMITYS (vain lämpöpumpuissa)

painike -

● Asetuslämpötilaa lasketaan tämän painikkeen avulla. Jos painiketta
pidetään painettuna yli 2 sekuntia, lämpötila vaihtuu nopeasti, ja se
välittyy laitteelle, kun painiketta ei enää paineta. Lämpötilan säätö ei ole
käytettävissä toimintatilassa Auto (automaattinen), mutta käsky voidaan
lähettää painamalla tätä painiketta. Celsiusasteiden asetusalue: 16–30;
Fahrenheit-asteiden asetusalue: 61–86.
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● Asetuslämpötilaa nostetaan tämän painikkeen avulla. Jos painiketta
pidetään painettuna yli 2 sekuntia, lämpötila vaihtuu nopeasti, ja se
painike +

välittyy laitteelle, kun painiketta ei enää paineta. Lämpötilan säätö ei ole
käytettävissä toimintatilassa Auto (automaattinen), mutta käsky voidaan
lähettää painamalla tätä painiketta. Celsiusasteiden asetusalue: 16–30;
Fahrenheit-asteiden asetusalue: 61–86.
● Painamalla toistuvasti tätä painiketta voidaan valita puhallustehoksi
automaattinen, pieni, keskitaso, ja suuri.
●
AUTO
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PUHALLINpainike
(FAN)

Pieni
Keskitaso
Suuri

Kun laite käynnistetään, on oletusarvona automaattinen puhallusteho.
Huom. Kosteudenpoistotilassa puhallin pyörii alhaisella nopeudella, eikä
puhallustehoa voida säätää.
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● Säädä ilmanohjaimen siiven kulmaa tällä painikkeella; kulmat ovat:

● Jos toiminto peruutetaan, kun siipi kääntyy ylös ja alas, pysähtyy siipi
sen hetkiseen asentoon.
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PUHALLUS
YLÖS/
ALAS
-painike

●

Ilmoittaa siiven kääntymistä ylös ja alas viidessä eri kulmassa.
Yksinkertaistettu SWING-toiminto on käytettävissä joissain puhallinkonvektoreissa, ja se toimii seuraavasti: Kun kaukosäädin käynnistetään
laitteen ollessa POIS PÄÄLTÄ, otetaan asetus käyttöön painamalla
painiketta + ja SWING yhtäaikaisesti, jolloin merkki
vilkkuu kahdesti.
Sitten, kun laite on kytketty päälle, voidaan tämä toiminto käynnistää
painamalla painiketta SWING, jolloin merkki
ilmoittaa, että toiminto
on käynnissä. Jos merkki ei näy, toiminto ole käynnissä.)
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● Aseta kello painamalla tätä painiketta; merkki
vilkkuu. Säädä sitten
kello 5 sekunnin tarkkuudella painamalla painiketta +/-. Jos painiketta
KELLO+/- painetaan yhtäjaksoisesti yli 2 sekuntia, arvo nousee tai laskee 10
painike
minuuttia 0,5 sekunnin välein. Paina asetuksen jälkeen KELLO-painiketta
(CLOCK)
uudelleen tallentaaksesi asetuksen. Kello 12:00 on oletusarvo, kun
kaukosäädin käynnistetään.
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● Kun AJASTIN PÄÄLLÄ aktivoidaan, merkki
katoaa ja näytössä
vilkkuu ON. 5 sekunnin kuluttua on mahdollista säätää ajastimen aika painikkeella +/-. Jokainen painallus lisää tai vähentää yhden minuutin. Lisäksi aika voidaan myös asettaa painamalla painiketta +/- jatkuvasti.
AJASTIN
Tällöin ensimmäisten 2,5 sekunnin ajan arvo nousee/laskee nopePÄÄLLÄ
asti yhden minuutin verran, ja 2,5 sekunnin jälkeen arvo nousee/
-painike
laskee kymmenen minuutin verran. Kun haluttu aika on asetettu, paina
(TIMER ON)
AJASTIN PÄÄLLÄ -painiketta hyväksyäksesi asetuksen viiden sekunnin
kuluessa. Tämän jälkeen toinen AJASTIN PÄÄLLÄ -painikkeen painallus
peruuttaa asetuksen. Ennen asetusta täytyy asettaa oikea aika.
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● Paina tätä painiketta käynnistääksesi toiminto X-FAN jäähdytys- tai
kosteudenpoistotilassa. Näytön merkki
ilmoittaa, että toiminto on
häviää
aktivoitu. Kun tätä painiketta uudelleen painetaan, merkki
näytöstä ja X-FAN-toiminto poistuu käytöstä. Käynnistyksen jälkeen
oletusarvona on X-FAN POIS PÄÄLTÄ. Jos laite on pois päältä, X-FAN
voidaan poistaa käytöstä, muttei sitä voida käynnistää.,

X-FAN
-painike
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● Tällä painikkeella valitaan se, näkyykö näytössä asetuslämpötila vai
vallitseva huoneenlämpötila.
● Asetuslämpötila on oletusarvo, kun sisäyksikkö käynnistetään
ensimmäistä kertaa.
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LÄMPÖTILA-

● Kun painetaan LÄMPÖTILA-painiketta ja lämpötilan merkki
näyttö ilmoittaa asetuslämpötilan; kun taas merkki

painike

moittaa vallitsevan huoneenlämpötilan; merkki

(TEMP)

näkyy,

näkyy, näyttö ilpuolestaan

tarkoittaa ulkolämpötilaa, Jos näytössä näkyy huoneenlämpötila ja
yksikkö vastaanottaa toisen signaalin, näyttää se asetuslämpötilan 5
sekunnin ajan ja palaa sitten huoneenlämpötilan näkymään. (Tämä toiminto on käytössä vain tietyissä malleissa).
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AJASTIN POIS ● Painamalla tätä painiketta avaat AJASTIN POIS -asetukset, jotka
painike
toimivat samalla periaatteella kuin AJASTIN PÄÄLLÄ, paitsi POIS(TIMER OFF)
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TURBO-

asetuksissa viesti OFF vilkkuu näytössä.
● Jäähdytys- tai lämmitystilassa, tällä painikkeella otetaan käyttöön tai
poistetaan käytöstä TURBO-toiminto. Kun TURBO-toiminto otetaan
käyttöön, ilmestyy näyttöön merkki
; kun toimintatila tai puhallinnopeus
vaihdetaan, tämä toiminto peruuntuu automaattisesti. (Toiminto on
käytössä tietyissä malleissa).

painike
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LEPOTILApainike
(SLEEP)

● Painamalla tätä painiketta voidaan valita Sleep On (Lepotila päälle) tai
Sleep Off (Lepotila pois). Käynnistyksen jälkeen oletusarvo on Sleep Off.
Kun laite sammutetaan, lepotila peruuntuu. Kun asetus on Päällä,
näkyy. Toiminto ei ole käytössä puhallusasetuksen SLEEP merkki
tai automaattitilassa.
● Paina tätä painiketta, kun haluat sytyttää tai sammuttaa etukannen
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MERKKIVALO

merkkivalot. K u n MERKKIVALO on päällä, näkyy merkki

, ja näytön

-painike

merkkivalot palavat. Kun MERKKIVALO on pois päältä, merkki

(LIGHT)

häviää, ja näytön merkkivalot ovat sammuneina.

3 Erityistoiminnot
● Toiminto X-FAN (Toiminto on käytettävissä tietyissä malleissa).
Tämä toiminto kertoo, että sisäyksikön kosteudenpoistimessa oleva kosteus kuivatetaan sen
jälkeen, kun yksikkö on sammutettu.
① Kun toiminto X-FAN on PÄÄLLÄ: Sitten kun yksikkö on sammutettu painamalla painiketta
PÄÄLLÄ/POIS, sisäyksikön puhallin jatkaa pyörimistä usean minuutin ajan alhaisella nopeudella.
Tämän aikana, jos haluat pysäyttää sisäyksikön puhaltimen, paina painiketta X-FAN.
② Kun toiminto X-FAN on POIS PÄÄLTÄ: Sitten kun yksikkö on sammutettu painamalla
painiketta PÄÄLLÄ/POIS, koko yksikkö pysähtyy heti.
● TURBO-toiminto (Toiminto on käytettävissä tietyissä malleissa).

Jos TURBO-toiminto on käynnistetty, yksikön puhallinnopeus on suuri, jotta huoneenlämpötila
saavuttaa asetuslämpötilan mahdollisimman nopeasti, joko jäähdyttämällä tai lämmittämällä ilmaa.
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● Lukitus
Paina nappeja + ja - yhtäaikaisesti lukitaksesi tai poistaaksesi painikkeiden lukituksen. Jos
kaukosäädin on lukittu, näkyy näytössä merkki
, ja tässä tapauksessa minkään painikkeen
painallus ei suorita toimintoa, paitsi sen, että merkki vilkkuu kolmesti. Jos lukitus poistetaan, merkki
katoaa.
● PUHALLUS YLÖS/ALAS
① Kun painat painiketta Puhallus ylös/alas yli 2 sekuntia, siipi kääntyy ylös ja alas. Kun
painiketta ei enää paineta, siipi lopettaa kääntymisen ja jää siihen asentoon.
② Kun siipi alkaa kääntyä, ja painat painiketta Puhallus ylös/alas 2 sekunnin kuluessa,
siipi lopettaa kääntymisen; kun taas painat Puhallus Ylös/Alas - painiketta 2 sekunnin kuluessa,
siipi jatkaa kääntymistä.
● Fahrenheit- ja Celsius-asteiden vaihto
Kun yksikkö on POIS PÄÄLTÄ, paina yhtä aikaa nappeja TILA ja - vaihtaaksesi näytön arvot
näkymään joko °C tai °F.

4 Paristojen vaihtaminen
1 Paina kevyesti kohtaa
nuolen osoittamaan suuntaan ja liu’uta kaukosäätimen takakansi
pois.
2 Ota käytetyt paristot pois.
3 Aseta kaksi uutta AAA 1.5V kuivaparistoa ja kiinnitä huomiota niiden napaisuuteen.
4 Aseta kaukosäätimen kansi takaisin paikoilleen.
3

2

1
4

Huom.
① Kun vaihdat paristoja, älä käytä käytettyjä tai muun tyyppisiä paristoja, muutoin

kaukosäätimessä voi ilmetä toimintahäiriöitä.
② Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, ota paristot pois, jottei paristojen neste

vahingoittaisi kaukosäädintä.
③ Kaukosäädintä käytetään sen signaalin vastaanottoalueen sisäpuolella.
④ Kaukosäädin tulee sijoittaa vähintään 1 m:n päähän televisio- tai radiovastaanottimesta.
⑤ Jos kaukosäädin ei toimi normaalisti, ota paristot pois 30 sekunniksi. Jos epätavallinen

toiminta jatkuu, vaihda paristot.
⑥ Paristot täytyy poistaa kaukosäätimestä ennen kuin se hävitetään. Paristot täytyy hävittää

turvallisesti.
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