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Ohutusjuhised

Ohutusjuhised
Enne seadme kasutamist ja paigaldamist lugege ohutusjuhised läbi
Juhendite eiramise tõttu toimunud ebaõige paigaldus võib põhjustada suurt kahju või raskeid
kehavigastusi.
HOIATUS
ETTEVAATUST

HOIATUS
See s mbol t histab kehavigastuse
v i surma ohtu.

ETTEVAATUST
See s mbol t histab varalise kahju v i
raskete tagaj rgede ohtu.

HOIATUS

TOOTE KASUTUSEGA SEOTUD HOIATUSED
•
• Ärge
• Ärge
• Ärge
• Ärge
•

Ärge

•

Ärge

•
•
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Ohutusjuhised






PUHASTAMISE JA HOOLDAMISE ALASED HOIATUSED
•
•
•

rge
rge






•
•
•
•
•
•
•

ETTEVAATUST

rge
rge
rge
rge



ELEKTRIALASED HOIATUSED
•
•
•

Ärge

•
•

Ärge
Ärge

•
•

•

•

M RKIGE SULAVKAITSME PARAMEETRID LES
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Ohutusjuhised







SEADME PAIGALDUSEGA SEOTUD HOIATUSED

rge
rge

M rkus fluoritud gaaside kohta (ei k i R290 k lmutusainet kasutavad seadme kohta)
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Ohutusjuhised





HOIATUS R32/R290 k lmutusaine kasutamise kohta

Euroopa utiliseerimisjuhend
See märgistus tootel või temaga kaasas olnud raamatutes märgib, et kasutusest võetud
elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohi olemeprügi hulka visata.

rge

•
•
•
•
Erim rkus
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Seadme spetsifikatsioonid ja omadused
Seadme
spetsifikatsioonid
ja omadused

Siseseadme n idik

Esipaneel

Toitejuhe (m nedel seadmetel)
Pult

Puldihoidja (M nedel
seadmetel)

Ribid
huv rskendusfilter
(P hifiltri taga - m nedel seadmetel)

Nutikas andur
(m nedel
seadmetel)
N idik

“

” Näitab temperatuuri, tööparameetreid ja veakoode:

“

” 3 sekundi jooksul, kui:

• Kui seade on välja lülitatud ja seatud on taimeri sisselülitamisfunktsioon (TIMER ON), jääb näidikule “

”.

• VÄRSKE ÕHU (FRESH), PÖÖRAMISE (SWING), TURBO või VAIKNE REŽIIM (SILENCE) lülitub sisse
“
” 3 sekundi jooksul, kui:
• TAIMER on välja lülitatud
• VÄRSKE ÕHU (FRESH), PÖÖRAMISE (SWING), TURBO või VAIKNE REŽIIM lülitub välja
“

” sulatamise ajal (jahutavate ja soojendavate seadmete korral)

“

” kui seade teeb isepuhastust (mõned mudelid)

“

N idikukoodide
t hendused

” kui 8°C (46 °F) või 12 °C (54 °F) soojendusrežiim on sisse lülitatud (mõnedel mudelitel)

“

” kui värske õhu režiim on sisse lülitatud (mõnedel mudelitel)

“

” kui säästurežiim on sisse lülitatud (mõnedel mudelitel)

“

” kui juhtmevaba juhtimise funktsioon on sisse lülitatud (mõnedel mudelitel)

Puldil LED-nupu vajutamine l litab n idiku v lja. Kui 15 sekundi jooksul vajutada uuesti LED-nuppu,
siis saab vaadata ruumi temperatuuri, hiljem vajutades aga n idiku sisse l litada.
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Töötemperatuur

Seadme
spetsifikatsioonid
ja omadused

Kaheosaline inverteriga mudel
Jahutusre iim

Soojendusre iim Kuivatusre iim

ELEKTRILISE
LISAKÜTTEKEHAGA
VÄLISSEADMED

Fikseeritud töökiirusega mudelid
Jahutusre iim

•
•
•
•
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Soojendusre iim

Kuivatusre iim

• Nutika anduri funktsioon (mõnedel
seadmetel)



Seadme
spetsifikatsioonid
ja omadused

Muud funktsioonid
• Automaatne taaskäivitus (mõnedel
seadmetel)

• Hallitusevastane funktsioon (mõnedel
seadmetel)

• 8 °C ja 12 °C (46 °F & 54 °F) soojendusfunktsioon
• Juhtmevaba juhtimine (mõnedel seadmetel)



• Unerežiim (SLEEP)
• Ribide nurga mällujätmine (mõnedel
mudelitel)

• Külmutusaine lekke tuvastamine
(mõnedel mudelitel)

• Soojendus madala välistemperatuuri korral

Unere iim (SLEEP)

• Mõõdukas jahutus

Jätkab tööd

Energias

st unere iimi jooksul
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huvoolu nurga seadmine
• Õhuvoolu vertikaalse nurga seadmine
Seadme
spetsifikatsioonid
ja omadused

Joonis A

• Õhuvoolu horisontaalse nurga seadmine
Joonis B

ETTEVAATUST

M RKUS RIBIDE KOHTA

• Nutika anduri funktsioon

Joonis C
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Käsirežiim (ilma puldita)
Kuidas kasutada seadet ilma puldita
Seadme
spetsifikatsioonid
ja omadused

ENNE K SIJUHTIMIST
K sitsijuhtimisnupp
AUTO/COOL
(automaat-/
jahutusre iim)

k sitsijuhtimisnupp.

k sitsijuhtimisnuppu

k sitsijuhtimisnuppu
k sitsijuhtimisnuppu

ETTEVAATUST
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Hooldus ja korrashoid
Hooldus ja
korrashoid

Siseseadme puhastamine

ENNE SEADME PUHASTAMIST VÕI
HOOLDAMIST
ÜHENDAGE KLIIMASEADE ENNE
PUHASTAMIST VÕI HOOLDAMIST VÄLJA JA
ELEKTRIVÕRGUST LAHTI.

ETTEVAATUST

•

rge

•

rge

• Ärge

hufiltri puhastamine

ETTEVAATUST
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ETTEVAATUST
•

Hooldus – kui seade on pikemat aega
kasutamata



•

•

Hooldus ja
korrashoid

•

Õhufiltrite meeldetuletused
(lisavarustuses)
Õhufiltri puhastamise meeledetuletaja

Hooldamine —
Hooajaeelne kontrollimine
LED
käsitsijuhtimise

Õhufiltri vahetamise meeldetuletus

LED
käsitsijuhtimise

ETTEVAATUST
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Tõrkepõhjuste otsing
OHUTUSJUHISED

Tõrkepõhjuste
otsing

•
•
•
•
•

ÄRGE PROOVIGE NEID VIGU ISE PARANDADA! VÕTKE KOHE ÜHENDUST
VOLITATUD HOOLDUSTEENUSE PAKKUJAGA!
Tavalised probleemid

Probleem
Seade ei lülitu sisseja väljalülitamise
lüliti (ON/OFF)
vajutamisel sisse
Seade lülitub jahustus/soojendusrežiimilt
(COOL/HEAT)
tuulutusrežiimile (FAN)
Siseseadmest tuleb
valget udu
Nii sise- kui
välisseadmest tuleb
valget udu.
Siseseade tekitab müra

Nii sise- kui välisseade
tekitavad müra
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V imalikud lahendused




Probleem

V imalikud lahendused

Tõrkepõhjuste
otsing

Välisseade tekitab
müra
Sise- või
välisseadmest tuleb
tolmu
Seade eritab halba
lõhna
Välisseadme
ventilaator ei tööta
Seade töötab
katkendlikult,
ettearvamatult või ei
reageeri



•
•

M RKUS:


Tõrkepõhjuste otsing

Probleem

V imalikud p hjused

Lahendus

N rk jahutusj udlus
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Probleem

V imalikud p hjused

Tõrkepõhjuste
otsing

Seade ei tööta

Seade käivitub ja
seiskub sageli

Kehv
soojendusjõudlus

Näidiku tuled vilguvad
ikka
Siseseadme näidikule
ilmuvad allnäidatud
tähtedega algavad
veakoodid:
• E(x), P(x), F(x)
• EH(xx), EL(xx), EC(xx)
• PH(xx), PL(xx), PC(xx)


M RKUS:


















 Lehekülg 16 



Lahendus

Funktsiooninupud

SISUKORD
Puldi tehnilised andmed ..................................................................... 1

Enne uue kliimaseadme kasutuselevõttu tehke puldi kasutamine endale selgeks. Järgneb
puldi kasutamise lühijuhend Kliimaseadme kasutamise kohta leiate juhiseid käesoleva juhendi
peatükist Põhi-/keerukamate funktsioonide kasutamine.
Märkus：kui soetatud seade on vaid jahutavat tüüpi, siis ärge valige soojendusrežiimi
(HEAT). Ainult jahutava seadme korral ei toetata soojendusrežiimi.

Funktsiooninupud ............................................................................... 2
Puldi kasutamine ................................................................................. 4
Puldi vedelkristallnäidiku näidud ...................................................... 5
Põhifunktsioonide kasutamine .......................................................... 6
Keerukamate funktsioonide kasutamine ........................................ 13

Mudel

RG66B3(2H)/BGEF，RG66B4(2H)/BGEF

Nimipinge

3,0 V (2 kuivpatareid R03/LR03)

Signaali
vastuvõtukaugus

8m

Keskkond

-5 °C ~ 60 °C

Valib ventilaatori töökiirused
järgmises järjestuses:
AU% → 20% → 40% → 60% →
80% → F%(100%).
Vajutage seadistusnuppu
või nuppu töökiiruse
tõstmiseks/langetamiseks
1% sammuga.

Režiim (MODE)
Näitab töörežiime alljärgnevas
järjestuses:
AUTO (AUTOMAATNE) → COOL
(JAHUTUS) → DRY (KUIVATUS)
→ HEAT (SOOJENDUS) → FAN
(VENTILAATOR)
ECO/SLEEP (SÄÄSTU-/
UNEREŽIIM)
Lülitab sisse ja välja
energiasäästufunktsiooni.
Kui seda nuppu hoida kauem
kui 2 sekundit allavajutatuna,
siis rakendub unerežiim.

Puldi tehnilised andmed

VENTILAATOR

SISSE/VÄLJA
Lülitab seadme sisse või välja.

TAIMER
Seadistab seadme sisse- ja
väljalülitamise
taimeri
(vt.
juhiseid
peatükis
„Põhi/keerukamate
funktsioonide
kasutamine“)
LED
Lülitab siseseadme
valgusdioodnäidiku sisse ja
välja

Mode

ON/OFF Fan

Maks. temperatuur on
86°F(30°C).

Timer

LED

Follow
me
Self
clean

Turbo

JÄRGI MIND
Temperatuuri mõõtmise ja
ruumi temperatuuri vaatamise
nupp

MÄRKUS:



Nuppude paigutus põhineb tüüpilisel mudelil ja võib teie ostetud seadmel mõnevõrra
erineda. Kehtib tegelik paigutus.



Seade täidab kõik kirjeldatud funktsioonid. Kui seadmel mingi funktsioon puudub, siis
ei toimu sellega seotud puldinupu vajutamisel midagi.



Kui puldi joonise ja „KASUTUSJUHENDI“ funktsioonikirjelduse vahel on suur erinevus,
kehtib „KASUTUSJUHENDI“ kirjeldus.

TEMP
Iga vajutus langetab temperatuuri
1°F(0.5°C) sammuga.
Kui seda nuppu vajutada ja hoida
allavajutatuna, siis langeb
temperatuur 1 °F (1 °C) sammuga.
Min. temperatuur on 60°F(16°C).
Pöördumine (SWING)
Lülitab sisse ja välja horisontaalsete
ribide liikumise.

TURBO
Võimaldab seadmel lühima
võimaliku ajaga saavutada
seatud temperatuuri.

Pöördumine (SWING)
Lülitab sisse ja välja vertikaalsete
ribide liikumise.

NUTIKAS ANDUR
Tuvastab inimeste tegutsemise ruumis.

Mudel: RG66B3(2H)/BGEF

1

TEMP
Iga vajutus tõstab 1°F(0.5°C)
sammuga temperatuuri.
Kui seda nuppu vajutada ja
hoida allavajutatuna, siis
tõuseb temperatuur 1 °F (1 °C)
sammuga.

2

SELF CLEAN
Lülitab sisse ja välja seadme
isepuhastusrežiimi.

Funktsiooninupud

PULDI KASUTAMINE

Enne uue kliimaseadme kasutuselevõttu tehke puldi kasutamine endale selgeks. Järgneb
puldi kasutamise lühijuhend Kliimaseadme kasutamise kohta leiate juhiseid käesoleva
juhendi peatükist Põhi-/keerukamate funktsioonide kasutamine.
Märkus：kui soetatud seade on vaid jahutavat tüüpi, siis ärge valige soojendusrežiimi
(HEAT). Ainult jahutava seadme korral ei toetata soojendusrežiimi.
VENTILAATOR
Valib ventilaatori töökiiruse
järgmises järjestuses:
AU% → 20% → 40% → 60% →
80% → F%(100%).
Ventilaatori töökiiruse 1%
sammuga
tõstmiseks/langetamiseks vajutage
seadistusnuppu
või .

SISSE/VÄLJA
Lülitab seadme sisse või välja.
Režiim (MODE)
Näitab töörežiime alljärgnevas
järjestuses:
AUTO (AUTOMAATNE) → COOL
(JAHUTUS) → DRY (KUIVATUS)
→ HEAT (SOOJENDUS) → FAN
(VENTILAATOR)
ECO/SLEEP (SÄÄSTU-/
UNEREŽIIM)
Lülitab sisse ja välja
energiasäästufunktsiooni.
Kui seda nuppu hoida kauem
kui 2 sekundit allavajutatuna,
siis rakendub unerežiim.

Mode

ON/OFF Fan

TEMP
Iga vajutus tõstab 1°F(0.5°C)
sammuga temperatuuri. Kui
seda nuppu vajutada ja hoida
allavajutatuna, siis tõuseb
temperatuur 1 °F (1 °C)
sammuga.
Maks. temperatuur on
86°F(30°C).

TAIMER
Algatab taimeri sisse- ja
väljalülitamise juhiste saamise,
vt Põhifunktsioonide
kasutamise peatükki)

LED
Lülitab siseseadme
valgusdioodnäidiku sisse ja
välja

Follow
me
Self
clean

Turbo
Fresh

JÄRGI MIND
Temperatuuri mõõtmise ja ruumi
temperatuuri vaatamise nupp

TEMP
Iga vajutus langetab temperatuuri
1°F(0.5°C) sammuga.
Kui seda nuppu vajutada ja hoida
allavajutatuna, siis langeb
temperatuur 1 °F (1 °C) sammuga.
Min. temperatuur on
60°F(16°C).

PÖÖRDUMINE (SWING)
Lülitab sisse ja välja
horisontaalsete ribide liikumise.
TURBO / VÄRSKE ÕHK
(FRESH)
Võimaldab seadmel saavutada
etteantud temperatuur lühima
võimaliku ajaga. Kui seda
nuppu hoida 2 sekundit
allavajutatuna, siis rakendub
värske õhu režiim.

ERIMÄRKUS
Ostetud seadme nuppude kujundus võib
esitatud näitest pisut erineda.
Kui siseseadmel vastavat režiimi ei ole, ei
juhtu puldil selle funktsiooni nupu
vajutamisel midagi.

NÕUANDED PULDI KASUTAMISE
KOHTA
Pulti saab kasutada seadmest kuni 8 m
kaugusel.
Seade hakkab puldi signaali vastu võttes
piiksuma.
Kardinad, muud materjalid ja otsene
päikesevalgus võivad infrapunasignaali
vastuvõtjat segada.
Kui pulti ei kasutata enam kui kahe kuu
vältel, tuleb patarei välja võtta.
Vältige vedeliku puldile sattumist
Kui teised elektroonikaseadmed puldile
reageerivad, siis viige need mujale või
konsulteerige kohaliku müügiesindusega.

PATAREIDE SISSEPANEMINE JA
VAHETAMINE
Seadmega on kaasas kaks AAA-patareid.
Enne kasutamist pange patareid pulti.
1. Eemaldage patareipesa avamiseks puldi
tagakate.
2. Pange patareid sisse. Pöörake tähelepanu
sellele, et patareide (+)- ja (–) poolused
ühtiksid patareipesas olevate sümbolitega.
3. Pange tagakate tagasi.

PULDIHOIDIKU PAIGALDAMINE

Timer

LED

KAS TE POLE KINDEL, MIDA MINGI
FUNKTSIOON TEEB?
Kliimaseadme kasutamise kohta leiate teavet
käesoleva juhendi peatükkidest
Põhifunktsioonide kasutamine ja Keerukamate
funktsioonide kasutamine.

PÖÖRDUMINE (SWING)
Lülitab sisse ja välja vertikaalsete
ribide liikumise.

NUTIKAS ANDUR
Tuvastab inimeste tegutsemise ruumis.

Mudel: RG66B4(2H)/BGEF

3

SELF CLEAN
Lülitab sisse ja välja seadme
isepuhastusrežiimi.

Puldi võib kinnitada seinale või alusele, kasutades
kaugjuhtimispuldi hoidikut (lisavarustuses, ei ole
seadmega kaasas).
1. Enne puldi paigaldamist veenduge, et
kliimaseade võtab signaali korralikult vastu.
2. Kinnitage hoidik kahe kruviga.
3. Asetage pult hoidikusse

Patareide sissepanemiseks
tuleb eemaldada tagakate.

MÄRKUSED PATAREIDE KOHTA
Et seade oleks töökorras, tuleb silmas pidada
järgmist.
Ärge kasutage samaaegselt uusi ja vanu
ega erinevat tüüpi patareisid.
Ärge jätke patareisid pulti, kui seadet ei
kasutata rohkem kui 2 kuu jooksul.

PATAREIDE JÄÄTMEKÄITLUS

Pange pult hoidikusse

Ärge visake patareisid sorteerimata
olmejäätmete hulka. Järgige patareide
jäätmekäitluse eeskirju.

4

Puldi vedelkristallnäidiku näidud

Põhifunktsioonide kasutamine

Puldi sisselülitamisel näidatakse näidikul infot.

TEMPERATUURI SEADMINE

Horisontaalsete ribide automaatse pööramise näit
SISSE-/VÄLJALÜLITAMISE näit
Näidatakse sisselülitatud seadme korral ja
ei näidata väljalülitatud seadme korral.

Seadmete töötemperatuuri vahemik on 16–30 °C
või 60–86 °F. Temperatuuri saab tõsta või
langetada 0,5 °C või 1 °F sammuga.

Vertikaalsete ribide automaatse pööramise näit
Õhuvool järgib inimesi
Õhuvool on suunatud inimestest eemale

Signaaliedastuse näit
Süttib, kui pult saadab seadmele
signaali.

Automaatre iim AUTO

Turborežiimi näit
LUKUSTUSfunktsiooni näit
Näidatakse, kui sisse on lülitatud säästurežiim

REŽIIMInäit
Näitab näidikul kasutatavat
töörežiimi, kaasa arvatud:

Mode

ON/OFF Fan

Patareinäit
Näitab patarei tühjenemist
Temperatuuri/taimeri/ventilaatori
töökiiruse näit
Näitab vaikimisi seatud temperatuuri,
ventilaatori töökiirust või taimeri
seadistust taimeri sisse/väljalülitamise funktsiooni
kasutamisel

TAIMERI SEESOLEKU
näit ( )
Näidatakse sisselülitatud
taimeri korral (TIMER ON)

Timer

LED

Turbo

Follow
me
Self
clean

AUTO-režiimi korral valib seade seatud
temperatuurist sõltuvalt ise jahutus-,
ventilaatori-, soojendus- või kuivatusrežiimi.
1. Automaatrežiimi valimiseks vajutage
režiiminuppu MODE.
2. Seadke Temp või Temp nuppe kasutades
soovitud temperatuur.
3. Seadme sisselülitamiseks vajutage sisse- ja
väljalülitamise nuppu.
MÄRKUS: Automaatrežiimi korral ei saa
ventilaatori töökiirust FAN SPEED muuta.

Temperatuurivahemik
16-30°C/60-86°F

Taimeri väljalülitamise
( ) näit

Taimeri seadevahemik
0-24 tundi

Näidatakse sisselülitatud
taimeri korral (TIMER OFF)

Vaikse töörežiimi näit

Värske õhu (Fresh) režiimi näit

Ventilaatori töökiiruse
seadevahemik: AU -F%
Ventilaatorirežiimil töötamise ajal
on näidik tühi.

Ei ole selle seadme
korral saadaval
Ei ole selle seadme
korral saadaval

Järgimisfunktsiooni näit
Unerežiimi näit

Ei ole selle seadme korral
saadaval

Ventilaatori töökiiruse näit
Näitab ventilaatori jaoks valitud
töökiirust
1%-10%
11%-20%
21%-30%

.................
F%(100%)
AUTO

Jahutusre iim COOL
1. Vajutage režiiminuppu MODE, et valida
jahutusrežiim COOL.
2. Seadke nuppe Temp või Temp
kasutades soovitud temperatuur.
3. Vajutage ventilaatori nuppu FAN, et koos
nupuga Temp või Temp nupuga
valida ventilaatori töökiirus vahemikus
Au% kuni F%.
4. Seadme sisselülitamiseks vajutage
sisse- ja väljalülitamise nuppu.

Mode ON/OFF

Timer

LED

Automaatse
(AUTO)
või
kuivatamise (DRY) režiimi korral
ei saa ventilaatori töökiirust
muuta.

Turbo

Märkus:
Kõik joonisel näidatud näidud on esitatud selguse huvides. Tegeliku töö ajal näidatakse näidikul ainult
parajasti kasutatavate funktsioonide sümboleid.

5

Fan

6

Follow
me
Self
clean

Põhifunktsioonide kasutamine

Põhifunktsioonide kasutamine
Soojendusre iim HEAT
Kuivatamisre iim DRY (õhu
kuivatamine)
1. Vajutage režiiminuppu MODE kuivatusrežiimi
DRY valimiseks.
2. Seadke Temp või Temp nuppe
kasutades soovitud temperatuur.
3. Seadme sisselülitamiseks vajutage sisse- ja
väljalülitamise nuppu.

Mode

ON/OFF

Fan

MÄRKUS: Kuivatusrežiimis ei saa
VENTILAATORI TÖÖKIIRUST muuta.

Timer

LED

Turbo

Mode ON/OFF Fan

Timer
Follow
me

LED
Self
clean

Turbo

Follow
me
Self
clean

1. Vajutage režiiminuppu MODE
soojendusrežiimi HEAT valimiseks.
2. Seadke Temp või Temp
nuppudega soovitav temperatuur.
3. Vajutage ventilaatori töökiiruse
valimiseks vahemikus Au% kuni F%
nuppu FAN koos nupuga Temp või
Temp .
4. Seadme sisselülitamiseks vajutage
sisse- ja väljalülitamise nuppu.

MÄRKUS: Välistemperatuur langemise korral
võib seadme soojendusjõudlus väheneda.
Sellisel juhul soovitame kliimaseadet kasutada
koos mõne teise kütteseadmega.

Õhuvoolu nurga seadmine
Ventilaatorire iim FAN
1. Vajutage režiiminuppu MODE
ventilaatorirežiimi valimiseks.
2. Vajutage ventilaatori töökiiruse
valimiseks vahemikus Au% kuni F%
nuppu FAN koos nupuga Temp või
Temp .
3. Seadme sisselülitamiseks vajutage
sisse- ja väljalülitamise nuppu.

Mode ON/OFF

Fan

Timer

MÄRKUS: Ventilaatorirežiimis ei saa
temperatuuri seada. Seetõttu ei näidata
puldi näidikul temperatuuri.

LED

Turbo
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Follow
me
Self
clean

Vajutage sisselülitatud seadme korral ribide
liikumapanekuks pöördumise nuppu (swing).
Iga nupuvajutus muudab ribide asendit 6° võrra.
Hoidke nuppu eelistatud suuna saavutamiseni
all. Kui seda nuppu hoida rohkem kui 2 sekundit
allavajutatuna, siis hakkavad ribid pidevalt üles
ja alla liikuma.
Vajutage sisselülitatud seadme korral ribide
liikumapanekuks pöördumisnuppu (swing ).
Iga nupuvajutus muudab ribide asendit 6° võrra.
Hoidke nuppu eelistatud suuna saavutamiseni
all. Kui seda nuppu hoida rohkem kui 2 sekundit
allavajutatuna, siis hakkavad ribid pidevalt
vasakule ja paremale liikuma.
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MÄRKUS: Kui seatakse taimeri
sisselülitusfunktsioon või taimeri
väljalülitusfunktsioon, siis pikeneb kuni
10 tunni jooksul aeg iga vajutusega
30 minuti võrra. Vahemikus 10 tundi kuni
24 tundi pikeneb see 1 tunni pikkuse
sammuga. 24 tunni pärast taimer
nullitakse.
Mõlemad funktsioonid saab välja
lülitada, seades taimeri väärtuseks
„ 0,0 h “

Taimeri väljalülitamise funktsioon
Taimeri väljalülitamise funktsioon TIMER
OFF võimaldab seada ajavahemiku,
mille järel seade automaatselt välja
lülitub, näiteks ärkamise ajal.

TAIMERI funktsiooni seadmine
Sellel kliimaseadmel on kaks
taimeriga seotud funktsiooni:
Taimeri sisselülitamise funktsioon TIMER ON
määrab ajavahemiku, mille järel seade
automaatselt sisse lülitub.
Taimeri väljalülitamise funktsioon TIMER
OFF määrab ajavahemiku, mille järel seade
automaatselt välja lülitub.

Taimer

Taimeri sisselülitamise funktsioon
Taimeri sisselülitamise funktsioon TIMER
ON võimaldab seada ajavahemiku, mille
järel seade automaatselt sisse lülitub,
näiteks töölt kojutuleku ajaks.

või

3 sek

1. Vajutage nuppu Taimer ja " „ vilkuma
hakkab „Taimer on sees“. Näidikul
näidatakse vaikimisi taimeri eelmisel
seadmisel määratud aega tundides (h).
Märkus: See arv näitab praegusest
alates aega, mille möödumisel
soovitakse seade sisse lülitada.
Näiteks kui taimeri sisselülitusfunktsioon
seatakse 2.5 tunni peale, siis näidatakse
näidikul „2,5 h“ ja seade lülitub välja
2,5 tunni pärast.
2. Vajutage seadme sisselülitusaja
seadmiseks korduvalt Temp - või Temp
-nuppe.
3.Oodake 3 sekundit ja taimeri
sisselülitusfunktsioon lülitub sisse. Puldi
digitaalsel näidikul näidatakse seejärel
jälle temperatuuri. "
" näit jääb
näidikule ja see funktsioon on sisse
lülitatud.

Näide. Seadmine, et seade lülituks
2,5 tunni pärast sisse.

1. Kui vajutada taimeri nuppu, siis
näidatakse vilkuvat näitu, et taimer on
väljas " " Näidikul näidatakse vaikimisi
taimeri eelmisel seadmisel määratud
aega tundides (h).
Märkus. See arv näitab praegusest
alates aega, mille möödumisel
soovitakse seade välja lülitada.
Näiteks kui taimeri
väljalülitusfunktsioon seatakse 5 tunni
peale, siis näidatakse näidikul „5,0 h“ ja
seade lülitub välja 5 tunni pärast.
2. Vajutage seadme väljalülitusaja
seadmiseks korduvalt Temp - või
Temp -nuppu.
3. Oodake 3 sekundit ja sisse lülitub
taimeri väljalülitusfunktsioon. Puldi
digitaalsel näidikul näidatakse seejärel
jälle temperatuuri. " " näit jääb
näidikule ja see funktsioon on sisse
lülitatud.

Taimer

või

3 sek

Näiteks: Seadme seadmine, et see
lülituks 5 tunni pärast välja.
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TAIMERI SISSE- ja VÄLJALÜLITAMISFUNKTSIOONI samaaegne seadmine
Pidage meeles, et mõlema funktsiooni korral näitavad seatavad ajavahemikud tunde
praegusest ajahetkest alates. Kui näiteks praegu on kellaaeg 13.00 ja seade tahetakse
kell 19.00 automaatselt sisse lülitada. Soovitakse, et seade töötaks 2 tundi ja seejärel
lülituks kell 21.00 automaatselt välja.

Näide. Kliimaseadme seadmine 6 tunni pärast sisse lülituma, 2 tundi töötama ja
seejärel välja lülituma (vt allolevat joonist)
Pult

Tehke järgmist.
Taimer on seatud SISSE
lülituma 6 tundi pärast
praegust kellaaega

3 sek
Taimer

Taimer on seatud VÄLJA
lülituma 8 tundi pärast
praegust kellaaega

või

Taimer
käivitub

Seade
lülitub

Seade
lülitub

SISSE

VÄLJA

3 sek
Taimer

või

Praegune
on kell 1
(13.00)

14.00

15.00

16.00

17.00

6 tundi hiljem
8 tundi hiljem
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18.00

19.00

20.00

21.00

Keerukamate funktsioonide kasutamine
Ökofunktsioon

Keerukamate funktsioonide kasutamine
TURBO funktsioon (TURBO/FRESH) funktsioon

Vaigistusfunktsioon
Vaikserežiimi sisse- või väljalülitamiseks
hoidke 2 sekundit all ventilaatori töökiiruse
nuppu. Kompressori madalamal töökiirusel
töötamise tõttu võib see põhjustada
ebapiisava jahutus- või soojendusjõudluse.
(kehtib ainult vaikse režiimiga
kliimaseadmete kohta)

MÄRKUS: Seda funktsiooni saab kasutada
üksnes jahutusrežiimi korral.
Kasutatakse energiasäästurežiimi
sisenemiseks.
Jahutusrežiimi ajal sellele nupule
vajutamise korral seab kaugjuhtimispult
energia säästmiseks temperatuuriks
automaatselt 24 °C ja ventilaatori töökiiruse
automaatseks (aga ainult siis, kui varem
seatud temperatuur on alla 24 °C). Kui
seatud temperatuur on üle 24 °C, siis
säästunupu vajutamisel seatakse
ventilaatori töökiiruseks automaatne, kuid
seatud temperatuuri ei muudeta.
MÄRKUS:
Säästunupu uuesti vajutamine või režiimi
muutmine või temperatuuri seadmine
madalamaks kui 24 °C lõpetab
säästurežiimi.
Säästurežiimi korral peab seatud
temperatuur olema vähemalt 24 °C.
See võib põhjustada ebapiisava
jahutusjõudluse. Kui tunnete end
ebamugavalt, vajutage selle režiimi
peatamiseks uuesti säästunuppu.

Vaikse režiimi
sisselülitamiseks
hoidke 2 sekundit all
ventilaatorinuppu

TURBOfunktsioon paneb seadme töötama eriti
võimsalt, et saavutada soovitud temperatuur lühima
võimaliku aja jooksul.
Kui jahutusrežiimi korral valitakse funktsioon
TURBO, siis puhub seade jahutusprotsessi
võimalikult kiireks alustamiseks maksimaalse
õhuvooga külma õhku.
Kui soojendusrežiimi korral valitakse
funktsioon TURBO, siis lülitub elektrilise
küttekehaga mudelil soojendusprotsessi
võimalikult kiireks alustamiseks sisse elektriline
küttekeha.
Turbo/Fresh nupu 2 sekundi jooksul all hoidmine
lülitab sisse värske õhu funktsiooni. Ionisaator /
plasma-tolmufilter lülitub (sõltuvalt mudelist) sisse
ning see aitab kaasa õietolmu osakeste ja mustuse
õhust eemaldamisel (ainult mudelil
RG66B4(2H)/BGEF).

MÄRKUS: Temp ja nuppude 3
sekundi jooksul koos all hoidmine
vahetab temperatuurinäidikut °C ja °F
skaala vahel.

Mode ON/OFF

Fan

Isepuhastusrežiim
Mode

ON/OFF Fan

Soojendusrežiimi
sisselülitamiseks
vajutage 8 °C seda
nuppu kaks korda

Timer

UNE funktsioon
LED

Unefunktsiooni kasutatakse magamise ajal
energiatarbe vähendamiseks (kui mugava
enesetunde saamiseks pole vaja samu
temperatuuriseadeid). Selle funktsiooni saab
sisse lülitada ainult puldilt. Täpsema info
saamiseks vt „Kasutusjuhendist“ ,
„Unerežiimi“ peatükki

Turbo

Follow
me
Self
clean

UNE funktsiooni
sisse-/väljalülitamiseks
hoidke 2 sekundit
allavajutatuna
säästunuppu.

Õhus lendlevad bakterid võivad niiskuses
kasvama hakata ja seadme soojusvaheti ümber
kondenseeruda. Regulaarse kasutamise korral
aurub enamus niiskusest ära.
Sisselülitatud Isepuhastusrežiimi korral
puhastab seade ennast ise. Peale puhastamist
lülitub seade automaatselt välja.

Timer

LED

8 °C soojendusrežiim
Kui kliimaseade töötab soojendusrežiimil ja on
seatud temperatuurile 16 °C, siis lülitab
Temp - nupu vajutamine kahel korral 1
sekundi jooksul sisse 8 °C soojendusrežiimi.
Seade töötab eelseatud 8 °C temperatuuril.
Siseseadme näidikul näidatakse „FP“. Mõne
seadme korral võib selle nupu vajutamine
lülitada sisse 12 °C soojendusrežiimi,
täpsemat teavet leiate kliimaseadme
kasutusjuhendist.

Järgimisfunktsioon (Follow Me)
Järgimisfunktsioon võimaldab puldil mõõta
oma asukoha temperatuuri ja saata see iga
3 minuti tagant kliimaseadmele. Automaat-,
jahutus- või soojendusrežiimi kasutades
saab ümbritseva keskkonna temperatuuri
mõõta puldi asukohas (siseseadme juures
mõõtmise asemel), et kliimaseade saaks
optimeerida kasutaja asukoha temperatuuri
ja tagada maksimaalse mugavuse.

Järgi
min
d

Isepuhastust võib teha nii sageli kui soovitakse.
Märkus: See funktsioon lülitub ainult jahutusvõi kuivatusrežiimis.

Ise
puhas
tu

Lukustusfunktsiooni
sisselülitamiseks hoidke
mõlemat nuppu ühe
sekundi jooksul all

Vajutage õhuvoolu poolt inimeste järgimise
sisselülitamiseks nuppu
, ventilaatori
töökiirus on automaatne ja automaatse
pöördumise funktsioon on sisse lülitatud.
Peatamiseks ja õhuvoolu inimestest eemale
suunamise funktsiooni aktiveerimiseks
vajutage uuesti nuppu. Ventilaatori töökiirus
on automaatne ja automaatne
pöördumisfunktsioon on välja lülitatud.
Kolmandat korda sama nupu vajutamine
peatab õhuvoolu inimestes eemale
suunamise funktsiooni.

Lukustusfunktsioon
Klaviatuuri lukustamiseks ja
lahtilukustamiseks vajutage ühe sekundi
jooksul korraga turbo- ja
isepuhastusnuppu.

Märkus: Nutika anduri funktsioon peatub, kui
vajutatakse ükskõik millist muud nuppu peale
taimeri- ja LED-nupu.
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Self
clean

Turbo

NUTIKA ANDURI funktsioon.

Märkus: Unefunktsiooni ei saa kasutada
ventilaatori- ja kuivatusrežiimi korral. Sisseja väljalülitamise lüliti, režiimi (MODE),
ventilaatori (FAN), TURBO, isepuhastuse
(SELF CLEAN) või säästurežiimi (ECO)
nupu vajutamine lõpetab unefunktsiooni.

Follow
me
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