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Kaugjuhtimispuldi tehnilised andmed 
 

Mudel R51M/(C)E, R51M/BG(C)E, RG51M2/(C)E, 
RG51A/(C)E, RG51M3/(C)E. 

Nimipinge 3,0 V (kuivad leelispatareid LR03 2) 

Madalaim pinge CPU 
signaali edastamiseks 

2,0 V 

Edastuspiirkond 8 m (3,0 V pinge juures ulatub 11 meetrini) 

Keskkond –5 °C…60 °C 

 
 

Jõudlusomadused 
 
1. Töörežiimid: AUTOMAATNE, JAHUTUS, KUIVATUS, SOOJENDUS 

ja VENTILAATOR. 
2. Taimeri seadistamise funktsioon 24 tunniks. 
3. Siseruumi seadistatav temperatuurivahemik: 17 °C…30 °C. 
4. Täisfunktsionaalne LCD (vedelkristallekraan) 
5. Eritab taustavalgust (ainult R51M/BG(C)E mudelitel) 
 
 

Kaugjuhtimispuldi nuppude funktsioonid 
 

 
 
 
MÄRKUS: 

 : märgib valikulist nuppu. 
 
Mudelid RG51M2/(C)E: 
ilma nuppudeta 14  ja 15 . 
 
Mudelid RG51M3/(C)E: 
ilma nuppudeta 7 , 14  ja 15 . 
 
Mudelid R51M/(C)E ja 
R51M/BG(C)E: 
ilma nuputa 15 . 
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1 TEMPERATUURI nupp ▼: vajutage seda nuppu määratud 

toatemperatuuri langetamiseks. 
2 TEMPERATUURI nupp ▲: vajutage seda nuppu määratud 

toatemperatuuri tõstmiseks. 
3 REŽIIMI valimise nupp: igakordsel nupuvajutamisel vahetatakse 

töörežiimi noole suunas: 
 

 AUTOMAATNE  JAHUTUS  KUIVATUS  SOOJENDUS  VENTILAATOR

 
 

4 AUTOMAATNE ÕHUSUUNAMIS AVA LIIGUTAMISE nupp (swing): 

vajutage seda lülitinuppu, et aktiveerida horisontaalse õhuava 
automaatse liigutamise funktsioon. Peatamiseks vajutage seda uuesti. 

5 ALGSEADISTUSE nupp: kui te vajutate süvendis asuvat 

ALGSEADISTUSE nuppu, katkestatakse kõik praegused seadistused 
ning pult taastab algseaded. 

6 MANUAALNE ÕHUSUUNAMIS AVA nupp (air direction): vajutage 

seda nuppu, et muuta õhuava liikumiskaare nurka. Iga vajutusega 
muutub õhuava liikumiskaar 6° võrra. Kui õhuava liigub kindla nurga alla, 
mis mõjutaks õhksoojuspumba jahutavat ja soojendavat mõju, muudab 
see automaatselt liikumissuunda. Selle nupu vajutamisel ei ilmu 
näidikualale ühtegi sümbolit. (Ei kehti ilma selle funktsioonita 
seadmetele.) 

7 LED EKRAANI nupp: vajutage seda nuppu, et kustutada 

õhukonditsioneeri numbrinäit ja selle aktiveerimiseks vajutage nuppu 
uuesti (ei ole LED näidiku aknata seadmetel). 

8 VENTILAATORI KIIRUSE nupp: kasutatakse ventilaatori kiiruse 

valimiseks neljas astmes – AUTOMAATNE, AEGLANE, KESKMINE või 
KIIRE. Iga nupulevajutuse korral muudetakse ventilaatori kiirusrežiimi. 

9 SISSE/VÄLJA: vajutage seda nuppu seadme käivitamiseks ja 

vajutage uuesti väljalülitamiseks. 
10 TAIMER SEES: vajutage seda nuppu, et käivitada automaatne 

sisselülitamine. Iga vajutamine pikendab automaatse ajastuse 
seadistust 30 minuti haaval. Kui määratav aeg ületab 10:00, pikendab 
vajutamine automaatse ajastuse seadistust 60 minuti haaval. 
Automaatse ajastuse programmi katkestamiseks määrake lihtsalt 
automaatse sisselülitamise ajaks 0:00. 

11 UNEREŽIIMI nupp: vajutage seda nuppu, et minna energiasäästliku töö 

režiimile. Katkestamiseks vajutage seda uuesti. Seda funktsiooni saab 
kasutada ainult JAHUTUS-, SOOJENDUS- ja AUTOMAATREŽIIMIS 
ning see hoiab ruumis teie jaoks sobivaimat temperatuuri. 

 

 MÄRKUS. Kui seade töötab UNEREŽIIMIS, katkestatakse see mõne 
teise nupu vajutamisel. 
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12 TAIMER VÄLJAS: vajutage seda nuppu, et käivitada automaatne 

väljalülitamine. Iga vajutamine pikendab automaatse ajastuse 
seadistust 30 minuti haaval. Kui määratav aeg ületab 10:00, pikendab 
vajutamine automaatse ajastuse seadistust 60 minuti haaval. 
Automaatse ajastuse programmi katkestamiseks määrake lihtsalt 
automaatse väljalülitamise ajaks 0:00. 

13 LUKUSTAMISE nupp: kui te vajutate süvendis asuvat 

LUKUSTAMISE nuppu, lukustatakse kõik olemasolevad seadistused 
ja kaugjuhtimispult ei reageeri millelegi peale selle nupu. 
LUKUSTUSREŽIIMI katkestamiseks vajutage seda uuesti. 

14 TURBO nupp: vajutage seda nuppu, et aktiveerida või katkestada 

turbofunktsioon, mis võimaldab seadmel jõuda ettenähtud 
temperatuurini lühima aja jooksul. Jahutusrežiimis puhub seade 
tugevalt jahutavat õhku eriti kiirete ventilaatoripöörete juures. 
Soojendusrežiimis (kehtib ainult PTC-ga seadmetele) võimaldab PTC 
kiiret soojendamist. 

 

Näidikupaneelil olevad näidikud 
 

Näidikupaneel 

1

2

5

4

6

4

3

TIMER O N OFF

7

DIGITAALSE
NÄIDIKU ala

EDASTUSE
indikaator

TÖÖREŽIIMI
indikaator

LUKUSTUSE
indikaator

TAIMERI NÄIDIKU
indikaator

SISSE/VÄLJA
indikaator

TÖÖREŽIIMI
indikaator

VENTILAATORI
KIIRUSE
indikaator

 
Jn 2 

 
1 DIGITAALSE NÄIDIKU ala: see ala näitab valitud temperatuuri ja kui 

olete TAIMERIREŽIIMIS, näitab ka seadeid TAIMER SEES ja 
VÄLJAS. Kui olete VENTILAATORIREŽIIMIS, ei ilmu siia midagi. 

2 EDASTUSE indikaator: see indikaator vilgub ühe korra, kui 

kaugjuhtimispult edastab signaali toaseadmele. 



 

4 

 
3 SISSE/VÄLJA indikaator: see sümbol ilmub siis, kui seade 

kaugjuhtimispuldist sisse lülitatakse, ja kaob siis, kui seade välja 
lülitatakse. 

4 TÖÖREŽIIMI indikaator: kui vajutate REŽIIMI nuppu, näitab see 

praegust töörežiimi – AUTOMAATNE, JAHUTUS, KUIV 
SOOJENDUS (ainult jahutusega mudelil puudub) või VENTILAATOR. 

5  LUKUSTUSE indikaator: LUKUSTUSE näit kuvatakse LUKUSTUSE 

nupu vajutamisel. Vajutage ekraani tühjendamiseks LUKUSTUSE 
nuppu. 

6 TAIMERI NÄIDIKU indikaator: see näidikuala näitab TAIMERI 

seadeid. Kui määratud on ainult tegevuse algusaeg, kuvatakse teade 
TAIMER SEES. Kui määratud on ainult tegevuse lõppaeg, kuvatakse 
teade TAIMER VÄLJAS. Kui mõlemad funktsioonid on aktiveeritud, 
kuvatakse TAIMER SEES-VÄLJAS, mis näitab, et olete määranud nii 
algus- kui ka lõppaja. 

7 VENTILAATORI KIIRUSE indikaator: vajutage VENTILAATORI 

KIIRUSE nuppu, et valida soovitud ventilaatori kiirus (Automaatne-
Aeglane-Keskmine-Kiire). Teie valik kuvatakse LCD aknas, välja 
arvatud automaatse ventilaatorikiiruse puhul. 

 

 MÄRKUS. Joonisel 2 on selgema esituse huvides näidatud kõik 
märgid korraga. Tegeliku töötamise käigus kuvatakse näidikupaneelil 
ainult vastavad funktsioonimärgid. 

 
 

Kaugjuhtimispuldi kasutamine 
 

 Patareide paigaldamine/asendamine 

Kaugjuhtimispuldis kasutatakse kahte kuiva leelispatareid (LR03X2). 
1. Patareide paigaldamiseks libistage patareilahtri tagakaas kõrvale ja 

sisestage patareid kaugjuhtimispuldil näidatud pooluste (+ ja –) järgi. 
2. Vanade patareide asendamiseks kasutage sama ülaltoodud meetodit. 
 

 MÄRKUS 

1. Patareide väljavahetamisel ärge kasutage vanu ega teist tüüpi 
patareisid. See võib põhjustada kaugjuhtimispuldi rikke. 

2. Kui te ei kavatse kaugjuhtimispulti mitme nädala jooksul kasutada, 
eemaldage patareid. Vastasel juhul võib patareide leke 
kaugjuhtimispulti kahjustada. 

3. Keskmine patareide tööiga tavapärase kasutamise korral on umbes 6 
kuud. 

4. Vahetage patareid välja, kui toaseade ei anna vastuseks piiksu või 
kui edastuse indikaatortuli ei sütti. 

5. Ärge visake patareisid sorteerimata majapidamisjäätmete sekka. 
Sellised jäätmed tuleb eraldi kokku koguda spetsiaalseks 
käitlemiseks. 
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 AUTOMAATNE TÖÖREŽIIM 

Pärast toite sisselülitamist hakkab toaseadme näidikupaneelil olev 
TÖÖREŽIIMI indikaatorlamp vilkuma ja lülitub 6 süttimise järel välja. 
1. Kasutage REŽIIMI nuppu ja valige AUTOMAATNE. 
2. Vajutage TEMPERATUURI nuppu, et valida soovitav toatemperatuur. 

Kõige mugavamad temperatuurid jäävad vahemikku 21 °C…28 °C. 
3. Vajutage õhksoojuspumba käivitamiseks nuppu SISSE/VÄLJA. 

Toaseadme näidikupaneelil süttib TÖÖREŽIIMI tuli. VENTILAATORI 
KIIRUS määratakse automaatselt ja kaugjuhtimispuldi näidikupaneelil 
ei näidata ventilaatori kiiruse indikaatoreid. 

4. Vajutage seadme töö lõpetamiseks uuesti nuppu SISSE/VÄLJA. 
 

 MÄRKUS 
1. AUTOMAATREŽIIMIS saab õhksoojuspump loogiliselt valida 

JAHUTUS-, VENTILAATORI- ja SOOJENDUSREŽIIMIDE vahel, 
mõõtes erinevust ümbritseva ruumi tegeliku temperatuuri ja 
kaugjuhtimispuldist määratud temperatuuri vahel. 

2. Kui AUTOMAATREŽIIM teile ei sobi, saab soovitud režiimi valida 
käsitsi. 

 

 JAHUTUSE/SOOJENDUSE ja VENTILAATORI kasutamine 

1. Kui AUTOMAATREŽIIM teile ei sobi, saate JAHUTUS-, 
SOOJENDUS- või VENTILAATORIREŽIIMI abil endale ise sobivad 
seadistused valida. 

2. Vajutage TEMPERATUURI nuppu, et valida soovitav toatemperatuur. 
JAHUTUSREŽIIMIS on kõige mugavamad seaded 21 °C juures või 
kõrgemal. SOOJENDUSREŽIIMIS on kõige mugavamad seaded 
28 °C juures või madalamal. 

3. Vajutage VENTILAATORI KIIRUSE nuppu, et valida 
VENTILAATORILE režiim AUTOMAATNE, KIIRE, KESKMINE või 
AEGLANE. 

4. Kui vajutate nuppu SISSE/VÄLJA, süttib töötamise tuli ja 
õhukonditsioneer hakkab teie valitud seadetega tööle. Vajutage 
seadme töö lõpetamiseks uuesti nuppu SISSE/VÄLJA. 

 
 MÄRKUS 

VENTILAATORIREŽIIMI ei saa kasutada temperatuuri 
kontrollimiseks. Selles režiimis saab läbi viia ainult samme 1, 3 ja 4. 
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 KUIVATUSREŽIIMI kasutamine 

1. Vajutage REŽIIMI nuppu ja valige KUIVATUS. 
2. Vajutage TEMPERATUURI nuppu, et valida soovitav temperatuur 

vahemikus 21 °C…28 °C. 
3. Kui vajutate nuppu SISSE/VÄLJA, süttib TÖÖREŽIIMI tuli ja 

õhksoojuspump hakkab tööle KUIVATUSREŽIIMIS AEGLASE 
ventilaatori kiirusega. Vajutage seadme töö lõpetamiseks uuesti 
nuppu SISSE/VÄLJA. 

 
 MÄRKUS 

Et seadmes määratud temperatuur ja tegelik toatemperatuur on 
erinevad, töötab õhksoojuspump KUIVATUSREŽIIMIS automaatselt 
mitu korda JAHUTUS- ja VENTILAATORIREŽIIMI käivitamata. 

 
 

 TAIMERI kasutamine 

Vajutage nuppu TAIMER SEES automaatse sisselülitamise ja nuppu 
TAIMER VÄLJAS automaatse väljalülitamise aja määramiseks. 
1. Algusaja määramine 

1.1 Vajutage nuppu TAIMER SEES, mille järel kaugjuhtimispult kuvab 
kirja TAIMER SEES, viimati sisselülitumiseks määratud aja ning 
DIGITAALSE NÄIDIKU alal kuvatakse signaal „h“. Nüüd olete valmis 
määrama sisselülitumise aega. 

1.2 Vajutage uuesti nuppu TAIMER SEES, et määrata soovitatav 
seadme käivitumise aeg. 

1.3 Pärast TAIMER SEES aja määramist on poolesekundiline viivitus, 
enne kui kaugjuhtimispult edastab signaali õhksoojuspumbale. 
Seejärel umbes 2 sekundi pärast kaob signaal „h“ ja valitud 
temperatuur ilmub taas digitaalsele näidikule. 

2. Lõpuaja määramine. 

2.1 Vajutage nuppu TAIMER VÄLJAS, mille järel kaugjuhtimispult kuvab 
kirja TAIMER VÄLJAS, viimati väljalülitumiseks määratud aja ning 
DIGITAALSE näidiku alal kuvatakse signaal „h“. Nüüd olete valmis 
väljalülitumise aega määrama. 

2.2 Vajutage uuesti nuppu TAIMER VÄLJAS ja määrake aeg, kui soovite 
tegevuse lõpetada. 

2.3 Pärast TAIMER VÄLJAS aja määramist on poolesekundiline viivitus, 
enne kui kaugjuhtimispult edastab signaali õhksoojuspumbale. 
Seejärel umbes 2 sekundi pärast kaob signaal „h“ ja valitud 
temperatuur ilmub taas digitaalsele näidikule. 
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3. Algus- ja lõpuaja määramine 

3.1 Vajutage nuppu TAIMER SEES, mille järel kaugjuhtimispult kuvab 
kirja TAIMER SEES, viimati sisselülitumiseks määratud aja ning 
DIGITAALSE NÄIDIKU alal kuvatakse signaal „h“. Nüüd olete 
valmis sisselülitumise aega määravat näitu TAIMER SEES ümber 
seadistama. 

3.2 Vajutage uuesti nuppu TAIMER SEES ja määrake aeg, kui soovite 
tegevust alustada. 

3.3 Vajutage nuppu TAIMER VÄLJAS, mille järel kaugjuhtimispult 
kuvab kirja TAIMER VÄLJAS, viimati väljalülitumiseks määratud aja 
ja DIGITAALSE NÄIDIKU alal kuvatakse signaal „h“. Nüüd olete 
valmis väljalülitumise aega määrama. 

3.4 Vajutage uuesti nuppu TAIMER VÄLJAS ja määrake aeg, kui 
soovite tegevuse lõpetada. 

3.5 Pärast TAIMERI aja määramist on poolesekundiline viivitus, enne 
kui kaugjuhtimispult edastab signaali õhksoojuspumbale. Seejärel 
umbes 2 sekundi pärast kaob signaal „h“ ja valitud temperatuur 
ilmub taas digitaalsele näidikule. 

 
TAIMERI muutmine 

 Aja TAIMER SEES/VÄLJAS muutmiseks vajutage lihtsalt vastavat 
TAIMERI nuppu ja määrake uus aeg. 

 Seadistuse TAIMER SEES/VÄLJAS katkestamiseks määrake 
TAIMERI ajaks 0:00. 

 
 

 MÄRKUS 

Määratav aeg on suhteline. Seda loendatakse alates praeguse 
kellaaja näidust. 

 
 

Hoiatus 
 
1. Veenduge, et kaugjuhtimispuldi ja toaseadme vastuvõtja vahel ei ole 

takistusi – vastasel korral õhukonditsioneer ei tööta. 
2. Hoidke kaugjuhtimispulti kokkupuute eest vedelikega. 
3. Kaitske kaugjuhtimispulti kõrgete temperatuuride ja kiirgusega 

kokkupuute eest. 
4.  Hoidke toavastuvõtjat otsese päikesevalguse eest – vastasel korral 

võib õhukonditsioneer rikki minna. 
5. Hoidke kaugjuhtimispulti elektromagnetilise interferentsi eest, mida 

tekitavad teised majapidamisseadmed. 
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