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LUE ENNEN KÄYTTÖÄ

Turvaohjeet
• Säilytä tämä käyttöopas paikassa, jossa se on helposti käyttäjän saatavilla.
• Lue tämä käyttöopas huolellisesti, ennen kuin käynnistät yksikön.
• Turvallisuussyistä käyttäjän on luettava seuraavat huomautukset huolellisesti.
• Tässä oppaassa varotoimenpiteet on luokiteltu VAROITUKSIKSI ja HUOMAUTUKSIKSI. Varmista, että noudatat alla mainittuja varotoimenpiteitä: 

ne kaikki ovat tärkeitä turvallisuuden takaamiseksi.

VAROITUS Jos näitä ohjeita ei noudateta tarkasti, yksikkö voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja, henkilövahinkoja tai ihmishenkien menetyksen.

HUOMAUTUS Jos näitä ohjeita ei noudateta tarkasti, yksikkö voi aiheuttaa pieniä tai kohtalaisia omaisuusvahinkoja tai 
henkilövahinkoja.

Älä koskaan tee näin. Muista noudattaa ohjeita. Muista maadoittaa ilmastointilaite.

Älä koskaan anna ilmastointilaitteen (tai kaukosäätimen) kastua. Älä koskaan koske ilmastointilaitteeseen (tai kaukosäätimeen) 
märin käsin.

VAROITUS
• Tulipalon, räjähdyksen tai henkilövahinkojen välttämiseksi 

älä käytä yksikköä, kun sen lähistöllä on havaittu haitallisia, 
esim. tulenarkoja tai syövyttäviä, kaasuja.

• Pitkällinen altistuminen ilmavirralle on terveydelle haitallista.
• Älä laita sormea, keppiä tai muita esineitä ilman ulostulo- tai 

sisäänmenoaukkoon. Koska tuuletin pyörii suurella nopeudella, se 
aiheuttaa vammoja.

• Älä yritä itse korjata, siirtää, muuntaa tai asentaa uudelleen 
ilmastointilaitetta. Väärin tehty työ aiheuttaa sähköiskuja, tulipaloja 
yms. 
Kysy Daikin-jälleenmyyjältä neuvoja ja tietoja korjauksesta ja 
uudelleenasennuksesta.

• Älä työnnä sormia, puikkoja tai muita esineitä yläpaneelin tai 
poistoventtiilin paneelin liikkuviin osiin.

• Ilmastointilaitteessa käytettävä kylmäaine on turvallista. 
Vaikka vuotoja ei pitäisi tapahtua, jos kylmäainetta jostain 
syystä sattuu vuotamaan huoneeseen, varmista ettei se 
pääse kosketuksiin esim. kaasu- tai kerosiinilämmittimien tai 
kaasulieden liekkien kanssa.

• Jos ilmastointilaite ei jäähdytä (lämmitä) kunnolla, kylmäainetta 
saattaa vuotaa. Ota tällöin yhteys jälleenmyyjään.
Kun suoritat kylmäaineen lisäämiseen liittyviä korjauksia, tarkista 
korjausten sisältö huoltohenkilökunnaltamme.

• Älä yritä asentaa ilmastointilaitetta itse. Väärin tehty työ voi 
aiheuttaa vesivuotoja, sähköiskuja tai tulipaloja. Tiedustele 
asennusta jälleenmyyjältä tai pätevältä asentajalta.

• Sähköiskun, tulipalon tai henkilövahingon välttämiseksi: jos 
havaitset jotakin epätavallista kuten savun hajua, lopeta käyttö ja 
käännä virtakytkin pois päältä. Kysy sitten jälleenmyyjältäsi ohjeita.

• Maavuotokatkaisin täytyy asentaa ympäristön mukaan. Maavuoto-
katkaisimen puute saattaa aiheuttaa sähköiskuja tai tulipalon.

HUOMAUTUS
• Ilmastointilaite täytyy maadoittaa. Puutteellinen maadoitus 

saattaa aiheuttaa sähköiskuja. Älä kytke maajohtoa kaasu- 
tai vesijohtoon, ukkosenjohdattimeen tai puhelimen 
maalinjaan.

• Laadun heikkenemisen välttämiseksi älä käytä yksikköä 
tarkkuuslaitteiden, ruoan, kasvien, eläinten tai taideteosten 
jäähdytykseen.

• Älä koskaan altista pikkulapsia, kasveja tai eläimiä suoraan 
ilmavirralle.

• Älä aseta avotulta tuottavia laitteita yksiköstä tulevalle ilmavirralle 
alttiina oleviin paikkoihin tai sisäyksikön alapuolelle. Se saattaa 
aiheuttaa epätäydellisen palamisen tai yksikön muodon 
muuttumisen kuumuuden takia.

• Älä tuki ilman sisäänmeno- tai ulostuloaukkoja. Heikentyneen 
ilmavirran tuloksena saattaa olla riittämätön teho tai ongelmia.

• Älä seiso tai istu ulkoyksikön päällä. Vammojen välttämiseksi älä 
laita mitään esineitä yksikön päälle äläkä irrota tuulettimen 
suojusta.

• Älä laita sisä- tai ulkoyksikön alle mitään sellaista, joka täytyy 
suojata kosteudelta. Tietyissä olosuhteissa ilmassa oleva kosteus 
saattaa tiivistyä ja tippua.

• Tarkista laitteen pitkään kestäneen käytön jälkeen, että sen teline ja 
varusteet eivät ole vaurioituneet.

• Älä kosketa ulkoyksikön ilman sisäänmenoaukkoa ja alumiiniripoja. 
Se voi aiheuttaa vammoja.

• Laitetta ei ole tarkoitettu pienten lasten tai heikkojen henkilöiden 
käytettäväksi ilman valvontaa.

• Pieniä lapsia on valvottava, jotta he eivät pääse leikkimään 
laitteella.

• Hapenpuutteen välttämiseksi tuuleta huonetta riittävästi, jos 
ilmastointilaitteen kanssa käytetään polttimella varustettua 
laitetta.

• Muista ennen puhdistusta lopettaa käyttö ja kääntää virtakytkin pois 
päältä tai irrottaa virtajohto.

• Älä kytke ilmastointilaitetta muuhun kuin teknisten tietojen 
mukaiseen virtalähteeseen. Muuten seurauksena voi olla ongelmia 
tai tulipalo.

• Asenna tyhjennysletku tasaisen tyhjennyksen varmistamiseksi. 
Vaillinainen tyhjennys saattaa aiheuttaa rakennuksen, huonekalujen 
jne. kastumisen.

• Älä aseta esineitä ulkoyksikön välittömään läheisyyteen äläkä anna 
lehtien ja muiden roskien kerääntyä yksikön ympärille.
Lehdet ovat pesäpaikkoja pieneläimille, jotka voivat päästä yksikön 
sisään. Yksikköön päästyään tällaiset eläimet voivat aiheuttaa 
toimintahäiriöitä, savua tai tulipalon sähköosia koskettaessaan.

• Älä käytä ilmastointilaitetta, jos kätesi ovat märät.

• Älä käytä sisäyksikön pesuun liikaa vettä, käytä vain hieman 
kosteaa kangasta.

• Älä laita esineitä, kuten vettä sisältäviä astioita, tai mitään 
muuta yksikön päälle. Vesi saattaa tunkeutua yksikköön ja 
heikentää sähköeristeitä, jolloin seurauksena on sähköisku.

Asennuspaikka
■ Kysy jälleenmyyjältä ohjeita ilmastointilaitteen asennuksesta 

seuraavantyyppisiin ympäristöihin.
• Paikat, joissa on öljyinen ympäristö tai jossa esiintyy höyryä tai nokea.
• Suolainen ympäristö, esim. rannikkoalueet.
• Paikat, joissa esiintyy sulfidikaasua, esim. kuumat lähteet.
• Paikat, joissa lumi saattaa tukkia ulkoyksikön.

Ulkoyksikön tyhjennys on ohjattava hyvin viemäröityyn paikkaa.

Älä häiritse naapureita melulla
■ Valitse asennuspaikka alla olevien ohjeiden mukaisesti.

• Paikka, joka on tarpeeksi tukeva kantamaan yksikön painon ja 
joka ei vahvista käyntiääntä tai tärinää.

• Paikka, jossa ulkoyksiköstä purkautuva ilma tai käyntiääni ei 
häiritse naapureita.

Sähkötyöt
• Käytä virtalähteenä vain ilmastointilaitteelle osoitettua erillistä 

virtapiiriä.

Järjestelmän siirtäminen
• Järjestelmän siirtäminen vaati erikoistietoja ja -taitoja. Ota yhteys 

jälleenmyyjään, jos siirtäminen on tarpeen muuton tai remontin 
takia.
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Osien nimet
■ Sisäyksikkö
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■ Sisäyksikkö

■ Ulkoyksikkö

1. Virtausyksikkö: (sivu 24~26)
2. Virtausyksikön hajunpoistosuodatin (musta)
3. Ilman sisäänmenoaukko
4. Etupaneeli
5. Yläpaneeli
6. Ilmansuodatin (vaaleansininen): (sivu 23)
7. Fotokatalyyttinen titaaniapatiitti-ilmanpuhdistussuodatin 

(musta): (sivu 24~26)
8. Ilmansyöttösuodatin (keltainen): (sivu 27)
9. Vaakasäle: (sivu 11)

10. Pystysäle:
• Ilman ulostuloaukossa. (sivu 11)

11. Ilman ulostuloaukko
12. Huoneen kosteusanturi:

• havaitsee ilmankosteuden sisäyksikön ympärillä.
13. Huonelämpötilan anturi:

• havaitsee ilman lämpötilan sisäyksikön ympärillä.
14. Näyttö
15. Sisäyksikön ON/OFF-kytkin:

• aloita käyttö painamalla tätä kytkintä kerran. 
Lopeta käyttö painamalla sitä uudelleen.

16. Monivärinen merkkivalo:
• valon väri vaihtuu toiminnon mukaan.

• LÄMMITYS .......................................................... Punainen
• URURU-KOSTUTUS/KOSTEA LÄMMITYS ........... Oranssi
• JÄÄHDYTYS............................................................. Vihreä
• SARARA-KUIVAUS/KUIVA JÄÄHDYTYS.............Keltainen

• Merkkivalon väri vaihtuu myös valinnaisen toiminnon 
mukaan.
• ILMAN VÄLÄHDYSVIRTAUSPUHDISTUS/RAITTIIN ILMAN 

SYÖTTÖ TUULETUS ..............................................Valkoinen
(Vain ilmastointilaitteen käytön ensimmäisen 2 sekunnin 
aikana.)

17. AJASTIN-merkkivalo (oranssi): (sivu 15)
18. KOSTEUTUS-merkkivalo (vihreä): (sivu 10)
19. Signaalien vastaanotin:

• vastaanottaa kaukosäätimen signaalit / lähettää signaaleja 
kaukosäätimeen.

• Monivärinen merkkivalo ilmoittaa signaalin vastaanotosta 
vilkkumalla ja antamalla äänimerkin.
• Käytön aloitus ........................kaksi äänimerkkiä
• Asetukset muutettu.................yksi äänimerkki
• Käyttö pysäytetty ....................pitkä äänimerkki

20. Kostutusyksikön ilman ulostuloaukko: (etupuoli)
21. Ilman sisäänmenoaukko: (takana ja vasemmalla)
22. Ilman ulostuloaukko
23. Kostutusyksikön ilman sisäänmenoaukko: (edessä ja 

takana)
24. Ulkoilman lämpöanturi:

• havaitsee ilman lämpötilan ulkoyksikön ympärillä. (takana)

25. Kylmäaineputkisto, kostutusletku ja yksiköiden välinen 
kaapeli

26. Tyhjennysletku:
• poistaa sisäyksiköstä tulevan veden.

27. Maadoitusliitin:
• on tämän kannen sisäpuolella.

28. Kostutusyksikkö
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■ Kaukosäädin
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1. Lähetin/vastaanotin
2. Näyttö:

• näyttää nykyiset asetukset. 
(Tässä kuvassa kaikki osat näytetään kaikki näytöt PÄÄLLÄ 
esittelytarkoituksia varten.)

* Näytön päällä on suojakalvo näytön suojaamiseksi 
naarmuilta. Poista se ennen käyttöä.

3. TIEDOT-painike:
• näyttää sisälämpötilan, kosteuden ja ulkolämpötilan. (sivu 20)

4. LASKETTU AJASTIN POIS PÄÄLTÄ -painike:
• asettaa pysäytysajan. (sivu 15)

5. ON/OFF-painike:
• pysäyttää pikakäyttöpainikkeella valitun toiminnon. Sama 

toiminto voidaan käynnistää uudelleen painamalla tätä 
painiketta toisen kerran.

6. Pikakäyttöpainike:
• AUTO-painike (sivu 10)
• URURU-KOSTUTUS-painike (sivu 9)
• LÄMMITYS-painike (sivu 9)
• SARARA-KUIVAUS-painike (sivu 8)
• JÄÄHDYTYS-painike (sivu 8)

7. TEHO-painike:
• nostaa jäähdytys- tai lämmitystehoa. (Poistuu käytöstä 

20 minuutin kuluttua.) (sivu 17)
8. LÄMPÖTILA-säätöpainikkeet:

• muuttaa lämpötila-asetusta.
9. KOSTEUS-painikkeet:

• muuttaa kosteusasetusta.
10. ILMAN VÄLÄHDYSVIRTAUSPUHDISTUS/RAITTIIN ILMAN 

TUULETUSSYÖTTÖ -painike:
• puhdistaa huoneilman. (sivu 13)

11. ILMAVIRRAN SUUNTA/ILMAVIRRAN NOPEUS/
MIELLYTTÄVÄ ILMAVIRTA/JÄÄHDYTYSVIRTAUS 
-painike:
• säätää ilman suuntaa ja määrää. (sivu 11)

12. KOSTEUTUS-painike:
• pitää kosteuden korkeana ihon kosteuttamiseksi. (sivu 10)

13. POISSA KOTOA -TUULETUS -painike:
• tuulettaa huoneen, kun ollaan poissa kotoa.

14. ASETUS-painike:
• Asettaa yksikön toiminnan ja kaukosäätimen näytön 

valintojen mukaan. (sivu 17)
15. AJASTIMEN VALINTA -painike
16. AJASTIN-asetuspainike:

• asettaa ajastimen käynnistys- tai sammutusajan. (sivu 15)
17. KELLO-painike:

• asettaa kellonajan. (sivu 7)
18. HOMEENESTO-painike:

• käyttää jatkuvasti kosteudenpoistotoimintoa huoneilman 
pitämiseksi kuivana ja puhtaana. (sivu 19)

19. HOMEENPOISTO-painike:
• kuivaa yksikön sisäpuolen homeen ja hajujen kasvun 

estämiseksi. (sivu 18)
20. MIELLYTTÄVÄ UNI -painike:

• Säätää huonelämpötilaa miellyttävän unen ja mukavan 
heräämisen varmistamiseksi. (sivu 16)

21. NOLLAUS-painike:
• puhdistusilmoituksen nollaus. (sivu 21)

22. PERUUTUS-painike
23. Avaa kansi
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Toimenpiteet ennen käynnistystä
■ Paristojen asennus

1. Irrota etukansi painamalla kohtaa  sormella ja vetämällä 
kansi pois.

2. Aseta kaksi AAA-paristoa paikoilleen.
3. Laita kansi takaisin.

• Näytössä olevat merkit vilkkuvat. Aseta kellonaika. (sivu 7)

■ Käyttö
• Käytä kaukosäädintä suuntaamalla lähetin kohti sisäyksikköä. Jos yksikön ja kaukosäätimen 

välissä on esim. verho estämässä signaalien kulkua, yksikkö ei toimi.
• Suurin käyttöetäisyys on noin 7 m.
• Älä pudota kaukosäädintä. Älä anna sen kastua.

(Nestekidenäyttö voi vaurioitua.)

■ Kaukosäätimen telineen asennus seinälle
1. Valitse paikka, josta signaalit saavuttavat yksikön.
2. Kiinnitä kaukosäätimen teline seinään tai pylvääseen sen 

mukana toimitetuilla ruuveilla.
3. Aseta kaukosäätimen takana olevat reiät kaukosäätimen 

telineen ulkoneviin kielekkeisiin.

■ Asenna fotokatalyyttinen titaaniapatiitti-
ilmanpuhdistussuodatin, virtausyksikön 
hajunpoistosuodatin ja ilmansyöttösuodatin 

(sivu 24–26)

■ Käännä virtakatkaisin päälle
• Kun virtakatkaisin käännetään päälle, etupaneeli ja vaakasäle avautuvat kerran ja sulkeutuvat 

sitten. (Tämä on normaalia.)

HUOMAUTUS
• Älä koske käytön aikana (kun paneeli on auki, avautuu tai sulkeutuu) paneeliin käsin.

HUOMIO

HUOMIOITAVAA

• Eristä navat kietomalla niiden päälle teippiä ennen paristojen hävittämisestä. Jos ne joutuvat kosketuksiin muiden metallien tai paristojen 
kanssa, seurauksena voi olla kuumenemista, räjähdys tai tulipalo.

■ Tietoja paristoista
• Toimitukseen kuuluvat paristot on tarkoitettu käytettäviksi ensin. Sen mukaan, milloin ilmastointilaite on valmistettu, paristot voivat tyhjentyä 

alle vuodessa.
• Valmistaja suosittelee, että paristot vaihdetaan kerran vuodessa, mutta jos kaukosäätimen näyttö alkaa himmetä tai jos vastaanotto 

heikkenee, vaihda silloin uudet alkaliparistot.
• Kun vaihdat paristoja, käytä samantyyppisiä paristoja ja vaihda molemmat paristot yhtä aikaa.
• Paristot, joiden viimeinen käyttöpäivä on lähellä, on vaihdettava nopeammin.
• Vuodosta tai räjähdyksestä aiheutuvan särkymisen tai vamman ehkäisemiseksi poista paristot, jos yksikköä ei tulla käyttämään pitkään 

aikaan.
■ Tietoja kaukosäätimestä

• Signaalien välitys saattaa estyä, jos huoneessa on sähkösytytintyyppinen loistevalaisin (esim. vaihtomuunnintyyppiset valaisimet). 
Ota tällaisessa tapauksessa yhteys myyjään.

• Jos kaukosäätimen signaalit ohjaavat jotain muuta laitetta, siirrä kyseinen laite muualle tai ota yhteys myyjään.
• Lähettimeen/vastaanottimeen osuva suora auringonvalo voi saada yksikön toimimaan kovemmin.

2

3

1

Tarkista napaisuus!

1

2

1 Vastaanotin

2 Kaukosäätimen teline
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■ Kellon asetus aikaan
* Aikaa ei voi asettaa yksikön ollessa käynnissä.

1. Paina .
Älä pidä painiketta painettuna.

2. Aseta kello oikeaan aikaan painamalla .

3. Paina .

• Asetus on tehty.

tulee näkyviin

vilkkuu

Aika muuttuu nopeammin, kun painike 
pidetään painettuna.

vilkkuu

tulee näkyviin

1, 3

2

HUOMIO
Jos vaiheessa 1 näkyviin tulee muita sanomia kuin kellonaika, älä paina painiketta noin 60 sekunnin aikana. Näyttö palaa normaaliksi.
■ Energiansäästövihjeitä

• Älä jäähdytä (lämmitä) huonetta liikaa.
Lämpötila-asetuksen pitäminen kohtuullisella tasolla auttaa säästämään energiaa.

• Peitä ikkunat sälekaihtimella tai verholla.
Auringonvalon ja ulkoilman sisäänpääsyn estäminen tehostaa jäähdytystä (lämmitystä).

• Tukkeutuneet ilmansuodattimen heikentävät tehoa ja tuhlaavat energiaa. Puhdista suodatin 
säännöllisesti.

■ Huomaa
• Ilmastointilaite kuluttaa sähköä, vaikka se ei olisi käynnissä.
• Jos et aio käyttää ilmastointilaitetta pitkään aikaan, esimerkiksi keväällä tai syksyllä, käännä katkaisin pois päältä.
• Kun ulkolämpötila on alle -15°C, käännä katkaisin päälle vähintään 1 tunti ennen käytön aloittamista. 

(Tämän tarkoituksena on lämmittää kompressoria.)
■ Käyttöolosuhteet

• Yksikön käyttäminen muissa kuin alla mainituissa olosuhteissa voi saada turvalaitteen aktivoitumaan, jolloin yksikkö pysähtyy. Lisäksi 
sisäyksikössä voi esiintyä kondensaatiota ja tippumista. (KUIVAUS/JÄÄHDYTYS-käyttö)

■ Saavutettavissa oleva kosteus
• Kostutusteho laskee, kun ulkoilman lämpötila ja kosteus ovat alhaiset. 

 (Katso kuva oikealla.)
Olosuhteet:
Malli: FTXR50EV1B
Sisälämpötilan asetus: 20°C
Ilmavirtauksen nopeus: Maksimi
Huoneen tilavuus: 120 m3

Ilmanvaihtonopeus: 0,5/h
Kostutusletkun pituus: 7,5 m

Suositeltu lämpötila-asetus

Jäähdytys: 26°C–28°C
Lämmitys: 20°C–22°C

JÄÄHDYTYS
Ulkolämpötila: –10–43°C
Sisälämpötila: 18–32°C
Sisäilman kosteus: maks. 80%

LÄMMITYS
Ulkolämpötila: –20–24°C
Sisälämpötila: 10–30°C
Sisäilman kosteus: maks. 70%

KUIVAUS
Ulkolämpötila: 10–42°C
Sisälämpötila: 18–30°C
Sisäilman kosteus: maks. 80%

KOSTUTUS
Ulkolämpötila: –10–24°C
Sisälämpötila: 12–30°C
Sisäilman kosteus: maks. 70%
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KÄYTTÖ

JÄÄHDYTYS – SARARA-KUIVAUS-käyttö
■ JÄÄHDYTYS-käyttö

• Lämpötilan laskeminen

1. Paina . 

• Lämpötilan ja kosteuden laskeminen

2. Paina . 

 * On suositeltavaa vaihtaa JÄÄHDYTYS-käyttöön, jos haluat laskea lämpötilaa mieluiten 
KUIVA JÄÄHDYTYS -käytön aikana.

■ SARARA-KUIVAUS-painike 
• Kosteuden laskeminen

3. Paina . 

■ Ilmavirran suunnan ja nopeuden muuttaminen 
(sivu 11)
• Ilmavirran nopeudeksi on asetettu AUTO KUIVA JÄÄHDYTYS- tai SARARA-KUIVAUS-

käytön aikana. Ilmavirran nopeutta ei voi muuttaa.

■ Käytön lopetus

4. Paina .
 Yksikön monivärinen merkkivalo sammuu.

■ Lämpötila- tai kosteusasetuksen muuttaminen

HUOMAA

JÄÄHDYTYS
KUIVA 

JÄÄHDYTYS KUIVAUS

18°C–32°C –3°C~

Vihreä Keltainen

■ ON/OFF-painikkeesta huomattavaa

• Painikkeen  painallus käynnistää viimeksi valitun toiminnon.

■ JÄÄHDYTYS-käytöstä huomattavaa
• Tämä ilmastointilaite jäähdyttää huoneen puhaltamalla siellä olevan kuuman ilman ulos, joten jos ulkolämpötila on korkea, teho laskee.

■ KUIVA JÄÄHDYTYS -käytöstä huomattavaa
• Kosteuspainikkeen painaminen JÄÄHDYTYS-tilassa asettaa yksikön KUIVA JÄÄHDYTYS -tilaan.
• Poistaa enemmän kosteutta kuin normaali JÄÄHDYTYS-käyttö. On kuitenkin suositeltavaa asettaa lämpötila hieman huonelämpötilaa 

alhaisemmaksi kosteuden vähentämiseksi, koska tämä toimintotila ei lämmitä lisäilmaa.
■ SARARA-KUIVAUS-käytöstä huomattavaa

• Poistaa kosteutta laskematta juurikaan huonelämpötilaa lisälämmityksen ansiosta.
• Toimintatilan vaihtaminen JÄÄHDYTYS-tilasta SARARA-KUIVAUS-tilaan voi nostaa kosteutta tilapäisesti.

1

3

2

4

Vihreä

Keltainen

Keltainen

STD
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LÄMMITYS – URURU-KOSTUTUS-käyttö
■ LÄMMITYS-käyttö

• Lämpötilan lisääminen

1. Paina . 

• Lämpötilan ja kosteuden lisääminen

2. Paina . 

■ URURU-KOSTUTUS-käyttö
• Kosteuden lisääminen

3. Paina . 

■ Ilmavirran suunnan ja nopeuden muuttaminen 
(sivu 11)

■ Käytön lopetus

4. Paina .
 Yksikön monivärinen merkkivalo sammuu.

■ Lämpötila- tai kosteusasetuksen muuttaminen

HUOMAA

LÄMMITYS
KOSTEA 

LÄMMITYS KOSTUTUS

10°C–30°C —

Punainen Oranssi

■ LÄMMITYS-käytöstä huomattavaa
• Koska ilmastointilaite lämmittää huonetta tuomalla lämpöä ulkoilmasta sisälle, lämmitysteho heikkenee alhaisilla ulkolämpötiloilla. Jos 

lämmitysteho ei riitä, on suositeltavaa käyttää jotakin muuta lämmityslaitetta yhdessä ilmastointilaitteen kanssa.
• Lämpöpumppujärjestelmä lämmittää huonetta kierrättämällä kuumaa ilmaa huoneen kaikissa osissa. Lämmityksen käynnistyksen jälkeen 

kestää jonkin aikaa, ennen kuin huone alkaa lämmetä.
• Lämmityskäytössä ulkoyksikköön saattaa muodostua huurretta, joka alentaa lämmitystehoa. Tällaisessa tapauksessa järjestelmä kytkeytyy 

jäänpoistotilaan huurteen sulattamiseksi.
• Jäänpoistotilan aikana sisäyksiköstä ei tule kuumaa ilmaa.

■ KOSTEA LÄMMITYS- ja URURU-KOSTUTUS-käytöstä huomattavaa
• Yksikön kostutuskyky laskee, kun ulkolämpötila ja -kosteus ovat alhaiset tai kun asetettu puhaltimen voimakkuus on alhainen.
• Käyttömelu on suurempi kuin normaalissa LÄMMITYS-tilassa.
• Ulkomelua tai -hajua voi esiintyä, koska lämmitin lämmittää ulkoilmaa ja siitä aiheutuvaa kosteutta kulkeutuu huoneeseen kostutusta varten.
• Ulkoyksikön yläosa voi lämmetä käytön aikana, mutta se ei ole vika.
• Käyntiääni voi muuttua ulkolämpötilan ja -kosteuden mukaan. (Veden syöttö ei ole tarpeen, koska ulkoilmaan sisältyvää kosteutta viedään 

huoneeseen.)
■ URURU-KOSTUTUS-käytöstä huomattavaa

• Huoneen kosteutta voi säätää mieltymysten mukaan.
• Kun huonelämpötila muuttuu alhaiseksi, voidaan käyttää mietoa lämmitystä kostutuksen jatkamiseksi.

3

2

4

1

Punainen

Oranssi

Oranssi
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AUTO-käyttö
AUTO-painikkeen painamisen jälkeen ilmastointilaite toimii huoneen olosuhteiden 
mukaan automaattitilassa.

1. Paina . 

• Monivärisen merkkivalon väri vaihtuu käytössä olevan toiminnon mukaan.
• Kun AUTO-painiketta painetaan, ilmastointilaitteesta valittua toimintoa vastaava väri 

syttyy.

■ Ilmavirran suunnan ja nopeuden muuttaminen 
(sivu 11)

■ Käytön lopetus

2. Paina .
Yksikön monivärinen merkkivalo sammuu.

■ Lämpötila-asetuksen muuttaminen

HUOMAA

KOSTEUTUS-käyttö
Tämä tila kosteuttaa ihoasi.

1. Paina  käytön aikana.

• Ilmavirran nopeus- ja suunta-asetukset vaihdetaan automaattisiksi ja MIELLYTTÄVÄ 
ILMAVIRTA -asetukseksi tarpeen mukaan.

• KOSTEUTUS-käytössä ei voi valita JÄÄHDYTYSVIRTAUS-tilaa.

■ Lämpötila-asetuksen muuttaminen
• Samat muutokset kuin JÄÄHDYTYS- ja LÄMMITYS-tilassa ovat mahdollisia. (sivu 8 ja 

sivu 9)
• Kosteuden ja Ilmavirran nopeutta ei voi muuttaa.

■ Ilmavirran suunnan muuttaminen (sivu 11)
• Suositeltu ilmavirran suunta on MIELLYTTÄVÄ ILMAVIRTA -tila, mutta se voidaan vaihtaa.

18°C–30°C

■ AUTO-käytöstä huomattavaa
• AUTO-käytössä järjestelmä valitsee sopivan käyttötilan (JÄÄHDYTYS tai 

LÄMMITYS) huoneen lämpötilan perusteella käytön alkaessa.
• Järjestelmä valitsee automaattisesti asetuksen uudelleen säännöllisin väliajoin, 

jotta huoneen lämpötila saadaan käyttäjän asettamalle tasolle.
• Jos et pidä AUTO-käytöstä, voit valita manuaalisesti haluamasi käyttötilan ja 

asetuksen.

1

2

1, 2

<KOSTEUTUS>

<AUTO>

LÄMMITYS: punainen
JÄÄHDYTYS: vihreä

Keltainen

Oranssi

Vihreä

Vihreä
10



■ KOSTEUTUS-käytön peruuttaminen
2. Paina  uudelleen.

• Käyttötila palaa edeltävään tilaan. Myös yksikön monivärinen merkkivalo palaa edeltävään väriin.
• Yksikön KOSTEUS-merkkivalo sammuu.

HUOMAA

ILMAVIRRAN SUUNNAN SÄÄTÖ – MIELLYTTÄVÄ 
ILMAVIRTA -TILA – JÄÄHDYTYSVIRTAUS – 
ILMAVIRRAN NOPEUS
Ilmavirrasta saadaan miellyttävämpi säätämällä ilmavirran suuntaa ja virtausta.

■ Ilmavirran pysty- ja vaakasuuntien 
muuttaminen
1. Paina  tai  käytön aikana.

Vaaka- ja pystysäleet liikkuvat vastaavasti pysty- ja vaakasuunnassa automaattisesti.

■ Ilmavirran suunnan asettaminen
2. Paina  tai  uudelleen.

■ 3-D-ILMAVIRTA-toiminnon käyttäminen
3. Paina  ja sitten  käytön aikana.

Vaaka- ja pystysäleet liikkuvat vuorotellen.

■ 3-D-ILMAVIRTA-toiminnon peruutus
4. Paina  tai  uudelleen.

■ MIELLYTTÄVÄ ILMAVIRTATILA- ja 
JÄÄHDYTYSVIRTAUS-käyttö
5. Osoitus vaihtuu aina, kun painiketta  painetaan.

■ MIELLYTTÄVÄ ILMAVIRTATILA -käyttö
• Ilmavirran suuntaa ja nopeutta säädetään niin, että yksiköstä tulevaa ilmaa ei 

puhalleta suoraan huoneessa olijoiden päälle.
• <JÄÄHDYTYS/KUIVAUS> Säätöläppä kääntyy ylös.
• <LÄMMITYS/KOSTUTUS> Säätöläppä kääntyy alas.
• Ilmavirran nopeudeksi asetetaan AUTO.

■ JÄÄHDYTYSVIRTAUS-käyttö
• JÄÄHDYTYSVIRTAUS-käyttö on JÄÄHDYTYS-, SARARA-KUIVAUS- ja ILMAN 

VÄLÄHDYSVIRTAUSPUHDISTUS -käyttöä varten.

■ KOSTEUTUS-käytöstä huomattavaa
• Suhteellinen kosteus on korkeampi kuin normaalikäytössä.
• Voidaan käyttää JÄÄHDYTYS-, KUIVA JÄÄHDYTYS-, LÄMMITYS- ja KOSTEA 

LÄMMITYS -tilassa.
• Käyntiääni on hieman voimakkaampi.

(Kun pystysuunta on kyseessä.) Ilmavirran suunnan osoitus tulee 
näkyviin.

Pysty- ja vaakailmavirran suunnan osoitukset tulevat näkyviin.

6

5

1, 2
3, 4

: MIELLYTTÄVÄ ILMAVIRTA -TILA -käyttö on mahdollista.
: JÄÄHDYTYSVIRTAUS-käyttö on mahdollista.

Käytettävissä on viisi ilmavirran nopeustasoa, –  sekä  ja .

Toimintatila
Ilmavirran 

nopeusasetus

SARARA-KUIVAUS ● ●

KUIVA JÄÄHDYTYS ● ●

KOSTEUTUS ●

AUTO/JÄÄHDYTYS ●

LÄMMITYS ●

KOSTEA LÄMMITYS ●

URURU-KOSTUTUS

ILMAN 
VÄLÄHDYSVIRTAUSPUH
DISTUS / RAITTIIN ILMAN 

SYÖTTÖTUULETUS

●

Näyttää MIELLYTTÄVÄ 
ILMAVIRTA -käytön

Näyttää JÄÄHDYTYSVIRTAUS-
käytön

Osoitus poistuu näkyvistä
11



■ Ilmavirran nopeuden muuttaminen
6. Paina  käytön aikana. (Katso taulukko sivu 11.)

• JÄÄHDYTYS- tai LÄMMITYS-tilassa  tai kun ilmavirran nopeus on muuten alhainen, ei huonetta välttämättä jäähdytetä tai lämmitetä 
riittävästi.

• Sisäyksikön hiljainen käyttö
Kun ilmavirtaus on asennossa , sisäyksikön ääni muuttuu hiljaisemmaksi.

HUOMAA
• Jos yksikköä käytetään vaakasäleiden osoittaessa alaspäin ja se pysäytetään JÄÄHDYTYS-, SARARA-KUIVAUS- tai KUIVA JÄÄHDYTYS 

-käytön aikana, säleet liikkuvat automaattisesti noin yhden tunnin kuluttua. (Tarkoituksena on estää kondensaation muodostuminen niiden 
pintaan.)

■ HUOMIO
• Muista käyttää kaukosäädintä ilmavirran suunnan säätämiseen. Säleiden kääntäminen käsin voi aiheuttaa niiden väärän toiminnan.
■ MIELLYTTÄVÄ ILMAVIRTATILA -käytöstä huomattavaa

• Ilmavirran suunta on tämän huomautuksen kuvan mukainen.
■ JÄÄHDYTYSVIRTAUS-käytöstä huomattavaa

• Vaakasäleiden pystyliike 1/f-rytmissä tuottaa miellyttävää, luonnollista tuulenvirettä muistuttavaa ilmaa. Jäähdytysvirtauksen ansiosta huone 
tuntuu viileämmältä.

■ Ilmavirran pystysuunnan säätämisestä huomattavaa
• Vaakasäleen liikealue vaihtelee käyttötilan mukaan.

■ 3-D-ILMAVIRTA-käytöstä huomattavaa
• 3-D-ILMAVIRTA-käyttö kierrättää kylmää ilmaa, joka pyrkii kerääntymään huoneen alaosaan, ja lämmintä ilmaa, joka pyrkii kerääntymään 

huoneen yläosaan, koko huoneessa estäen kylmien ja lämpimien alueiden muodostumisen.

1
15°

A 15°~70°

A 15°~55°
B 45°~55°

C 25°~55°

STOP

B 20°~60°
C 30°~70°

2
75°

1
15°

2
65°

1 Miellyttävä ilmavirtajäähdytys

2 Miellyttävä ilmavirtalämmitys

A Ilman välähdysvirtauspuhdistus – raittiin ilman 
syöttötuuletus – erillinen käyttö

B Sarara-kuivaus – jäähdytys

C Lämmitys – Ururu-kostutus
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ILMAN VÄLÄHDYS-
VIRTAUSPUHDISTUS- / 
RAITTIIN ILMAN 
SYÖTTÖTUULETUS -käyttö
Fotokatalyyttisen titaaniapatiitti-ilmanpuhdistussuodattimen ja ilmansyöttö-
suodattimen imuteho sekä virtausyksikön purkauksen teho vähentävät pahoja 
hajuja ja viruksia puhdistaen huoneilmaa.

1. Paina .
(Voidaan käyttää yhdessä lämmityksen tai jäähdytyksen kanssa tai yksinään.)
• Vaihtuu aina, kun painiketta painetaan. (Käytä TUULETIN-käytön sijasta.)

■ Ilmavirran suunnan ja nopeuden muuttaminen 
(sivu 11)

HUOMIO

HUOMAA

• Lämpötilaa ja kosteutta ei voi muuttaa pelkän ILMAN 
VÄLÄHDYSVIRTAUSPUHDISTUS- tai RAITTIIN ILMAN SYÖTTÖTUULETUS -käytön 
aikana. 

■ ILMAN VÄLÄHDYSVIRTAUSPUHDISTUS -käytöstä huomattavaa
• Virtausyksikön purkausenergia ja fotokatalyyttinen titaaniapatiitti-

ilmanpuhdistussuodatin puhdistavat huoneen ilman.
■ RAITTIIN ILMAN SYÖTTÖTUULETUS -käytöstä huomattavaa

• Raitis ilma otetaan ulkoa ulkoyksikön kautta.
• Ulkoilman ääniä ja tuoksuja voi kulkeutua ulkoa sisälle. Käyntiääni on hieman 

voimakkaampi.
• Käyntiääni voi muuttua ulkolämpötilan ja -kosteuden mukaan.

■ Mikä virtausyksikön purkaus on?
• Se tuottaa yksikössä nopean elektronin, jolla on suuri oksidointiteho, hajujen ja 

haitallisten kaasujen hajottamista varten. 
(Se on turvallista, koska nopea elektroni tuotetaan yksikössä ja se poistuu siellä.)

 *Virtausyksikön purkaus sihisee, mutta se ei ole vika.

1

<ILMAN VÄLÄHDYSVIRTAUSPUHDISTUS /
RAITTIIN ILMAN SYÖTTÖTUULETUS>

OFF

Ilman välähdysvirtauspuhdistus
+

raittiin ilman syöttötuuletus

Ilman välähdysvirtauspuhdistus
+

voimakas raittiin ilman syöttötuuletus

Ilman välähdysvirtauspuhdistus

Valkoinen (Tämä palaa valkoisena ilmastointilaitteen käytön 
ensimmäisen 2 sekunnin aikana.)
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POISSA KOTOA -TUULETUS
Tuulettaa huoneen, kun olet poissa, ja pitää sen miellyttävänä.

1. Paina .

■ Pysäytysajan muuttaminen
2. Paina .

• Ajaksi voidaan asettaa 1–9 tuntia 1 tunnin portain.
• Jos haluat käyttää sekä POISSA KOTOA -TUULETUS- ja AJASTIN PÄÄLLE 

-toimintoa, aseta AJASTIN PÄÄLLE ensin. (sivu 15)

■ Ilmavirran suunnan muuttaminen (sivu 11)
• Lämpötilaa, kosteutta ja ilmavirran nopeutta ei voi muuttaa.

■ POISSA KOTOA -TUULETUS -toiminnon 
peruuttaminen

3. Paina .

HUOMAA
■ POISSA KOTOA -TUULETUS -toiminnosta huomattavaa

• RAITTIIN ILMAN SYÖTTÖTUULETUS -käyttö ja LASKETTU AJASTIN POIS 
PÄÄLTÄ voidaan asettaa yhdellä painikkeella samaan aikaan.

3

1

2

• Pysähtyy automaattisesti 4 tunnin kuluttua.
• Oletusasetus on 4 tuntia.
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AJASTIN-käyttö
Ajastintoimintojen avulla ilmastointilaite voidaan käynnistää tai sammuttaa automaattisesti yöllä tai aamulla.
Ajastin toimii vain yhden kerran. Aseta ajastin jokaista käyttöä varten.

■ LASKETTU AJASTIN POIS PÄÄLTÄ -käyttö
Aseta pysäytysaika.

1. Paina .
• Näytössä näkyvä aika, joka muuttuu 0,5 tunnin portain painikkeen jokaisella 

painalluksella, asetetaan. Ajaksi voidaan asettaa 0,5–9,5 tuntia.

■ AJASTIN PÄÄLLE/POIS -käyttö
Aseta AJASTIN PÄÄLLE- tai AJASTIN POIS -aika.
• Tarkista, että kello on oikeassa ajassa. Jos se ei ole, aseta se oikeaan aikaan. (sivu 7)
• Kellonaikanäyttö katoaa, kun AJASTIN PÄÄLLE/POIS -aika on varattu.

2. Valitse AJASTIN POIS painamalla  ja AJASTIN PÄÄLLE 
painamalla .

3. Aseta varattava aika painamalla .

• Painikkeen painallus muuttaa aikaa 10 minuutin portain. Aika muuttuu nopeammin, 
kun painike pidetään painettuna.

4. Valitse AJASTIN POIS painamalla  ja AJASTIN PÄÄLLE 
painamalla .
Näytössä näkyvä aika asetetaan.

■ AJASTIN PÄÄLLE -käytön peruutus

5. Paina .
•  Ajastimen merkkivalo sammuu ja ajastus peruutetaan.

HUOMAA
■ Tee ajastimen asetukset uudelleen seuraavissa tapauksissa.

• Kun katkaisin on käännetty asentoon POIS.
• Sähkökatkon jälkeen.
• Kun kaukosäätimen paristot on vaihdettu.

■ AJASTIN-käytöstä huomattavaa
• LASKETTU AJASTIN POIS PÄÄLTÄ- ja AJASTIN POIS -toiminnon käynnistäminen saa 

yksikön vaihtamaan asetuslämpötilan 1 tuntia myöhemmäksi, jotta huoneesta ei tule liian 
kylmä tai liian kuuma. (Nostaa 0,5°C JÄÄHDYTYS- tai KUIVA JÄÄHDYTYS -toiminnon 
aikana ja laskee 2°C LÄMMITYS- tai KOSTEA LÄMMITYS -toiminnon aikana.)

• AJASTIN PÄÄLLE -toiminnon varaaminen saa yksikön käynnistymään 1 tunti 
aikaisemmin sen varmistamiseksi, että lämpötila saavuttaa kaukosäätimellä asetetun 
lämpötilan asetettuun aikaan mennessä.

• Kun yksikköä käytetään LASKETTU AJASTIN POIS PÄÄLTÄ- tai AJASTIN POIS 
-toiminnon avulla, todellinen käyttöaika saattaa olla eri kuin käyttäjän asettama aika.

• Kun AJASTIN PÄÄLLE/POIS on asetettu, aika-asetus säilyy muistissa. 
LASKETTU AJASTIN POIS PÄÄLTÄ -toiminnossa ei kuitenkaan ole tätä muistitoimintoa. 
(Muisti tyhjentyy, kun kaukosäätimen paristot vaihdetaan.)

• Ei voi käyttää MIELLYTTÄVÄ UNI -käytön kanssa.
■ AJASTIN PÄÄLLE- ja AJASTIN POIS -käytön yhdistäminen

• Oikealla on esimerkki LASKETTU AJASTIN POIS PÄÄLTÄ- ja AJASTIN PÄÄLLE 
-toiminnon sekä AJASTIN POIS- ja AJASTIN PÄÄLLE -toiminnon yhdistämisestä.

■ Yhdistetyn varauksen peruuttaminen

• Peruuta ainoastaan AJASTIN PÄÄLLE painamalla  ja sitten .

• Peruuta ainoastaan AJASTIN POIS painamalla  ja sitten .

• Painele painiketta , kunnes aika on 9,5 tuntia, ja peruuta LASKETTU AJASTIN POIS -toiminto painamalla painiketta vielä kerran.

1

2
4

3

5

Oranssi

tulee näkyviin.
vilkkuu.

* AJASTIN POIS

Oranssi

* AJASTIN POIS

Esimerkki:
Kello nyt: 23:00 (ilmastointilaite on käynnissä).
Haluat yksikön käyvän vielä 1 tunnin ajan ja 
käynnistyvän uudelleen klo 7:00.

LASKETTU AJASTIN POIS PÄÄLTÄ -asetuksen 
määrittäminen  1 tunti myöhemmäksi.
AJASTIN PÄÄLLE -asetuksen määrittäminen 
aikaan  klo 7:00.

AJASTIN POIS -asetuksen määrittäminen aikaan 
 klo 0:00.

AJASTIN PÄÄLLE -asetuksen määrittäminen 
aikaan  klo 7:00.
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MIELLYTTÄVÄ UNI -käyttö
Säätää huonelämpötilaa miellyttävän unen ja mukavan heräämisen varmistamiseksi.
• Tarkista, että kello on oikeassa ajassa. Jos se ei ole, aseta se oikeaan aikaan. (sivu 7)
• Kellonaikanäyttö katoaa, kun MIELLYTTÄVÄ UNI -käyttö valitaan.

1. Paina  käytön aikana.

2. Aseta herätysaika painamalla .

• Painikkeen painallus muuttaa aikaa 10 minuutin portain. Aika muuttuu nopeammin, 
kun painike pidetään painettuna.

3. Paina .

• Jos asetukset tehdään, kun yksikkö ei ole käynnissä, käynnistä käyttö painamalla .

■ Miellyttävä uni -käytön peruuttaminen

4. Paina .

HUOMIO

HUOMAA

• Tee huoneen lämpötila mahdollisimman miellyttäväksi ennen nukahtamista.
<Suositeltava asetuslämpötila>
JÄÄHDYTYS: 26°C–29°C
LÄMMITYS: 20°C–25°C
 * Liian alhainen asetuslämpötila voi saada sinut palelemaan nukkuessasi.

■ MIELLYTTÄVÄ UNI -käytöstä huomattavaa
• Voidaan käyttää JÄÄHDYTYS-, KUIVA 

JÄÄHDYTYS-, KOSTUTUSJÄÄHDYTYS-, 
LÄMMITYS-, KOSTEA LÄMMITYS- ja 
KOSTUTUSLÄMMITYS-tilassa.

• Ei voi käyttää AJASTIN-käytön kanssa.
■ MIELLYTTÄVÄ UNI -käytön tehokas käyttö

• MIELLYTTÄVÄ UNI -käytön käynnistäminen 
laskee asetuslämpötilaa 2°C 3 tunnin aikana 
ja alkaa nostaa sitä 1°C 1 tunti ennen 
asetettua aikaa tarjoten lämpötilan 
V-käyräohjauksen. (Katso oikealla oleva 
kuva.)

• Säädä ilmavirran suunta niin, että yksiköstä 
tulevaa ilmaa ei puhalleta suoraan huoneessa 
olijoiden päälle.

1, 3

2

4

<MIELLYTTÄVÄ UNI>

vilkkuu.
tulee näkyviin.

tulee näkyviin.
tulee näkyviin.

0 1 2 3 4 5 6

NONONONONON

–1°C

–2°C

A

B

C

D

A Asetuslämpötila

B Nukahtamisaika

C Herätys

D Aseta herätysaika
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TEHO-käyttö
TEHO-käyttö maksimoi nopeasti jäähdytystehon (lämmitystehon) kaikissa 
käyttötiloissa.

1. Paina  käytön aikana.
• TEHO-käyttö päättyy 20 minuutin kuluttua. 

■ Ilmavirran suunnan muuttaminen (sivu 11)
• Lämpötilaa, kosteutta ja ilmavirran nopeutta ei voi muuttaa.

■ TEHO-käytön peruutus

2. Paina  uudelleen.
• Käyttötila palaa edeltävään tilaan. Myös yksikön monivärinen merkkivalo palaa 

edeltävään väriin.

HUOMAA

ASETUS
Asettaa yksikön toiminnan ja kaukosäätimen näytön valintojen mukaan.

1. Pidä painike  painettuna noin 2 sekunnin ajan.
• Asetustila aktivoituu.

2. Kohde vaihtuu aina, kun painiketta  painetaan.

3. Asetus vaihtuu aina, kun painiketta  painetaan.

• Suuntaa kaukosäädin pääyksikköä kohti asetusten tekemistä varten.

■ TEHO-käytöstä huomattavaa
• Voidaan käyttää JÄÄHDYTYS-, KUIVA JÄÄHDYTYS-, LÄMMITYS-, KOSTEA 

LÄMMITYS- ja KOSTUTUSLÄMMITYS-tilassa. (Ei voida käyttää, jos yksikkö ei ole 
käynnissä.)
Painikkeen  painaminen JÄÄHDYTYS-, KUIVA JÄÄHDYTYS- tai 
KOSTUTUSJÄÄHDYTYS-tilassa vaihtaa toimintatilaksi TEHOJÄÄHDYTYS.
Painikkeen  painaminen LÄMMITYS-, KOSTEA LÄMMITYS- tai 
KOSTUTUSLÄMMITYS-tilassa vaihtaa toimintatilaksi TEHOLÄMMITYS.

• Käyntiääni on hieman voimakkaampi TEHO-käytön aikana.

Nimike Asetus Kuvaus

LAPSILUKKO PÄÄLLE/
POIS

Rajoittaa kaukosäätimen toimintoja, jotta lapset eivät voi käyttää sitä 
väärin. (Katso HUOMAUTUS)

▼

HOMEENPOISTO 
PÄÄLLE/POIS

Jos yksikkö on asetettu HOMEENPOISTO PÄÄLLÄ -tilaan, se voi 
automaattisesti siirtyä HOMEENPOISTO-toimintaan toimittuaan 
KUIVAUS, KUIVA JÄÄHDYTYS- tai JÄÄHDYTYS-tilassa määrätyn 
ajan. Tämän tarkoituksena on kuivata ilmastointilaitteen sisäpuoli. 
(sivu 18).

▼

NÄYTÖN KIRKKAUS Muuttaa sisäyksikön näytön kirkkautta.

▼

Äänimerkin voimakkuus Asettaa vastaanottoäänen voimakkuuden.

▼

KONTRASTI-asetus Asettaa kaukosäätimen LCD-näytön harmaasävyn.
Mahdollinen kontrastiarvo on 1–16.

▼

Asetus tehty: Kaukosäätimen näyttö palaa normaaliksi, jos mitään asetusta ei tehdä 10 sekunnin kuluessa.

 on oletusasetus.

1, 2

<TEHO>

Vihreä Punainen

1
2

3

OFF            ON 

OFF            ON 

HIGH LOW OFF

LOW HIGH OFF

1 6 16
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HUOMAA

HOMEENPOISTO-käyttö
Kuivaa yksikön sisäpuolen homeen ja hajujen ehkäisemiseksi.

■ Toimet HOMEENPOISTO-käytön aikana

Monivärisen merkkivalon väri

■ Automaattinen käyttö
(noin 2 viikon välein)
Jos yksikössä on valittu HOMEENPOISTO PÄÄLLE, HOMEENPOISTO-käyttö käynnistyy 
automaattisesti, kun yksikköä on käytetty SARARA-KUIVAUS- tai JÄÄHDYTYS-tilassa 
sen mukaan, miten pitkään yksikkö on ollut käynnissä (noin 2 viikon välein). (sivu 17) 
Oletusasetus on HOMEENPOISTO POIS.

■ Manuaalinen käyttö
1. Pidä painike  painettuna noin 2 sekunnin ajan, kun 

yksikkö ei ole käynnissä.

• Etupaneeli ja vaakasäle avautuvat.
• HOMEENPOISTO-käyttö kestää noin 3 tuntia, jonka aikana yksikön monivärisen 

merkkivalon väri vaihtuu.

■ HOMEENPOISTO-käytön pysäyttäminen käytön 
aikana

2. Pidä painike  painettuna noin 2 sekunnin ajan.
• Etupaneeli ja vaakasäle sulkeutuvat.
• Yksikön monivärinen merkkivalo sammuu.

■ LAPSILUKKO-toiminnosta huomattavaa

• Jos LAPSILUKKO-asetukseksi valitaan PÄÄLLE ja painetaan painiketta  tai ei valita mitään painiketta 10 sekunnin aikana, 

LAPSILUKKO-asetus otetaan käyttöön ja näytössä näkyy .

• LAPSILUKKO-tilassa kaikki muut painikkeet paitsi  eivät ole toiminnassa.
• Poista LAPSILUKKO käytöstä noudattamalla yllä olevia vaiheita 1–3.

Pysäytä JÄÄHDYTYS-, 
KUIVA JÄÄHDYTYS- ja 
SARARA-KUIVAUS-käytöt

ESIKUIVAUS 
(TUULETIN)

LÄMMITYS 
sisäinen 
tuuletin 

sammutettuna

TUULETIN LÄMMITYS

Toiminta suoritettu

Purppuransininen
Vilkkuu vuorotellen

Sininen
Vaaleansininen
Vilkkuu vuorotellen

Vaaleansininen
Valkoinen
Vilkkuu vuorotellen

Valkoinen

1, 2

Manuaalinen käyttö

HOMEENPOISTO-käyttö käynnistyy.
Näyttö palaa normaaliksi.

Monivärisen merkkivalon väri

Purppuranpunainen
Sininen

Sininen
Vaaleansininen

Vaaleansininen
Valkoinen

ValkoinenToiminta suoritettu

Vilkkuu 
vuorotellen

Vilkkuu 
vuorotellen

Vilkkuu 
vuorotellen
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HUOMAA

HOMEENESTO-käyttö
Tämä tila poistaa huoneilmasta kosteuden ja estää homeen kasvun.
Jatkuva kuivauskäyttö alentaa huoneen kosteutta nopeasti.

1. Pidä painike  painettuna noin 2 sekunnin ajan, kun yksikkö 
ei ole käynnissä.

• Etupaneeli ja vaakasäle avautuvat.
• HOMEENESTO-käyttö kestää noin 3 tuntia, jonka aikana yksikön monivärisen 

merkkivalon väri vaihtuu.

• Vilkkuu järjestyksessä HOMEENESTO-käytön aikana.

■ HOMEENESTO-käytön pysäyttäminen käytön 
aikana

2. Pidä painike  painettuna noin 2 sekunnin ajan.
• Etupaneeli ja vaakasäle sulkeutuvat.
• Yksikön monivärinen merkkivalo sammuu.

HUOMAA

■ HOMEENPOISTO-käytöstä huomattavaa
• Se kuivaa ilmastointilaitteen sisäosat poistamalla kosteuden ulos TUULETIN- ja LÄMMITYS-käyttötilojen avulla. Tämä estää homeen ja 

hajujen lisääntymistä. Toimintoa ei ole tarkoitettu olemassa olevan pölyn tai homeen poistamiseen.
• HOMEENPOISTO-käytön aikana huonelämpötila voi nousta, ja koneesta voi tulla huoneeseen kosteutta. Myös joitakin hajuja voidaan 

huomata.
• Tätä tilaa ei saa käyttää, jos ulkolämpötila tai kosteus on hyvin suuri.
• Poistokäyttöä ei ehkä suoriteta ulkolämpötilan mukaan.
• HOMEENPOISTO-käyttötila ei ole käytettävissä, jos yksikkö on sammutettu LASKETTU AJASTIN POIS -toiminnolla. HOMEENPOISTO-

käyttötila käynnistyy automaattisesti vain, jos yksikkö on sammutettu kaukosäätimen tai pääyksikön käynnistys/pysäytyskytkimellä.
• Jos HOMEENPOISTO-käyttö pysäytetään AUTO-tilan aikana, se käynnistyy seuraavan kerran automaattisesti sen mukaan, miten pitkään 

yksikkö on ollut käynnissä. Peruuta AUTO-tila valitsemalla HOMEENPOISTO POIS. (sivu 17)

■ HOMEENESTO-käytöstä huomattavaa
• Tilaa ei ehkä voi käyttää ulkolämpötilan mukaan.

<Toiminta-alue> Ulkolämpötila 12–40°C
• Lämpötila ja kosteus eivät ehkä vastaa vaatimuksia HOMEENESTO-käytön aikana. 

Käytä tätä käyttötilaa vain silloin, kun huoneessa ei ole ketään.
Yleisesti ottaen homeen kasvua voidaan vähentää, kun kosteus on alle 60%.

1, 2

<HOMEENESTO>

HOMEENESTO-käyttö käynnistyy.
Näyttö palaa normaaliksi.

Monivärisen merkkivalon väri

Sininen Vaaleansininen Valkoinen
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TIETOJEN NÄYTTÖ
Näyttää huonelämpötilan, kosteuden ja ulkolämpötilan.

1. Paina .

• Kun -painiketta on painettu, osoita ilmastointilaiteyksikköä kaukosäätimellä 

2 sekunnin ajan.

■ Näyttö vaihtuu aina, kun painiketta  
painetaan.

1

<TIETOJEN NÄYTTÖ>

Paluu 
normaali-
näyttöön

Asetuslämpötila Sisälämpötila
Sisäilman kosteus

Ulkolämpötila
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HUOMAA

HOITO

Hoito ja puhdistus
Pikapuhdistusopas

1. Etupaneeli
Pyyhi puhtaaksi, jos se likaantuu.
(Puhdistus: sivu 23)

2. Ilmansuodatin
Imuroi/huuhtele, jos CLEAN FILTER 
(Puhdista suodatin) tulee näkyviin.
(Puhdistus: sivu 23.)

3. Ilmansyöttösuodatin (keltainen)

Imuroi noin 3 kuukauden välein.
• Vaihda noin 1 vuoden välein.

(Puhdistus: sivu 27.)
4. Fotokatalyyttinen titaaniapatiitti-

ilmanpuhdistussuodatin (musta)
Liota, jos CLEAN STREAMER (Puhdista 
virtausyksikkö) tulee näkyviin.
• Vaihda noin 3 vuoden välein.

(Puhdistus: sivu 25.)
5. Virtausyksikön hajunpoistosuodatin 

(musta)
Liota, jos CLEAN FILTER (Puhdista suodatin) 
tulee näkyviin.
• Vaihda noin 3 vuoden välein.

(Puhdistus: sivu 25.)
6. Yläpaneeli

Pyyhi puhtaaksi, jos se likaantuu.
(Puhdistus: sivu 23.)

7. Virtausyksikkö
Liota, jos CLEAN STREAMER 
(Puhdista virtausyksikkö) tulee näkyviin.
• Vaihda noin 3 vuoden välein.

(Puhdistus: sivu 25.)

Suodattimen puhdistusilmoituksen nollaus
Kun yksikkö ei ole käynnissä, suodattimen puhdistusilmoitus voi näkyä kaukosäätimessä sen mukaan, 
miten pitkään yksikköä on käytetty. Tämä ilmoitus koskee ilmansuodattimen, fotokatalyyttisen 
titaaniapatiitti-ilmanpuhdistussuodattimen, virtausyksikön hajunpoistosuodattimen tai virtausyksikön 
puhdistuksen ajoitusta.

1. Paina puhdistuksen jälkeen painiketta  noin 2 sekunnin ajan 
kaukosäädin suunnattuna päällä olevaan pääyksikköön.

• Ilmoitus poistuu näkyvistä.

HUOMAA

■ TIETOJEN NÄYTTÖ -toiminnosta huomattavaa
• Ilmastointilaitteelta tulevaa signaalia ei vastaanoteta oikein, jos näkyviin tulee Reception Failed (Vastaanotto epäonnistui) painettaessa 

-painiketta. Toista ja suuntaa kaukosäädin ilmastointilaitteeseen.
• Käytön aikana ulkolämpötila saatetaan joskus näyttää todellista korkeampana JÄÄHDYTYS- tai SARARA-KUIVAUS-tilassa tai 

alhaisempana LÄMMITYS-tilassa (etenkin jos ulkoyksikköön on kertynyt huurretta). Tämä johtuu ulkoyksiköstä puhalletun ilman tai 
lämmönvaihtimen lämpötilan vaikutuksista.

• Alhaisin sisä- ja ulkolämpötila, joka voidaan näyttää, on –9°C. Se näytetään, vaikka todellinen lämpötila olisi alhaisempi. Korkein lämpötila 
on 39°C. Se näytetään, vaikka todellinen lämpötila olisi korkeampi.

• Näytettävät sisä- ja ulkolämpötilat ja kosteus mitataan pääilmastointilaiteyksikköön kiinnitetyillä antureilla.
• Näytetyt lämpötila- ja kosteusarvot ovat vain suuntaa antavia, koska niihin voivat vaikuttaa anturien ympärillä olevat esineet tai suora 

auringonvalo ilmastointilaitteen asennuspaikan mukaan. 

HUOMAUTUS
•  Muista pysäyttää laite ja kääntää katkaisin asentoon OFF ennen puhdistusta.
•  Älä kosketa sisäyksikön metalliosia. Seurauksena voi olla vammoja.

Ei voi pestä vedellä.

• CLEAN FILTER (Puhdista suodatin) tulee näkyviin noin 340 käyttötunnin jälkeen.
• CLEAN STREAMER (Puhdista virtausyksikkö) tulee näkyviin noin 1800 käyttötunnin jälkeen.
• Yksikön käyttäminen ilman puhdistusta CLEAN STREAMER -ilmoituksen näkyessä heikentää hajunpoistotehoa.
• Säännöllinen puhdistus säästää energiaa.

1

6

2

3

4

5

7

1
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Etupaneelin kiinnitys ja irrotus

1. Avaa etupaneeli.
• Aseta sormi paneelin kummallakin sivulla olevalle kielekkeelle.

2. Irrota etupaneeli.
• Levitä akselin reikää ja irrota pyörivä akseli. 

(Sekä vasemmalla että oikealla puolella.)

3. Kiinnitä etupaneeli.
• Aseta etupaneelin kummassakin reunassa olevat pyörivät 

akselit reikiin ja sulje paneeli hitaasti. 
(Paina paneelia molemmilta reunoilta.)

Yläpaneelin kiinnitys ja irrotus
1. Irrota etupaneeli ja vedä 

ilmansuodatin pois. (sivu 23)

2. Irrota yläpaneeli.
1) Tartu yläpaneelin kummallakin puolella 

olevaan 2 kiinnikkeeseen ja irrota vetämällä 
eteenpäin.

2) Irrota keskellä oleva kieleke ja nosta.

3. Kiinnitä yläpaneeli.
• Aseta yläpaneelin takana olevat 3 kielekettä 

paikoilleen ja paina paneelia alas.
• Paina yläpaneelia alaspäin, kunnes se 

napsahtaa.

HUOMAUTUS
• Avaa etupaneeli vasta sitten, kun yksikkö on sammutettu.

Jos paneeli avataan käytön aikana, se voi pudota.

1

1 Etupaneeli

1

2

1

2

1 Pyörivä akseli

2 Akselin reikä

2
1

1 Akselin reikä

2 Pyörivä akseli

1

2

1 Kieleke (keskellä)

2 Kielekkeet (1 kummallakin reunalla)

1

1 Kielekkeet (3 paikkaa)
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Kotelon puhdistus
• Pyyhi se pehmeällä, veteen kastetulla kankaalla. (Käytä vain neutraalia pesuainetta.)
• Jos peset etupaneelin vedellä, kuivaa se kankaalla ja anna sen kuivua varjossa pesun jälkeen.

HUOMAUTUS

Ilmansuodattimen puhdistaminen

(Jos kaukosäätimessä näkyy )

1. Avaa etupaneeli.
• Avaa etupaneeli asettamalla sormi paneelin kummallakin reunalla 

olevalle kielekkeelle ja kiinnitä se sitten oikealla olevaan tukilevyyn.

2. Vedä ilmansuodattimet ulos.
• Työnnä ilmansuodatinta hieman ylöspäin.

• Vedä ilmansuodatin alas.

3. Puhdista ilmansuodatin.
• Pese ilmansuodattimet vedellä tai puhdista ne pölynimurilla.
• Jos pöly ei irtoa helposti, pese suodattimet neutraalilla, haalealla 

vedellä laimennetulla pesuaineella ja kuivaa ne sitten varjossa.

4. Laita ilmansuodatin takaisin paikoilleen ja sulje 
etupaneeli.
• Aseta ilmansuodatin paikoilleen FRONT-merkintä eteenpäin.
• Muista asettaa kaksi alla olevaa kielekettä paikoilleen.
• Palauta tukilevy oikealle paikalleen.
• Paina etupaneelia molemmilta reunoilta.

5. Nollaa suodattimen puhdistusilmoitus. (sivu 21)

HUOMIO

• Kun irrotat tai kiinnität etupaneelia, käytä tukevaa ja lujaa jakkaraa ja katso, mihin astut.
• Kun irrotat tai kiinnität etupaneelia, tue sitä kädellä, jotta se ei pääse putoamaan.
• Älä käytä puhdistukseen yli 40°C vettä, bensiiniä, tinneriä tai muita haihtuvia öljyjä, kiillotusainetta, juuriharjaa tai muita tarvikkeita.
• Varmista puhdistuksen jälkeen, että etupaneeli on kiinnitetty kunnolla.
• Pyyhi etupaneeli pehmeällä kankaalla. Pyyhkiminen kovalla kankaalla voi naarmuttaa sitä.

• Käyttö ilman puhdistusta laskee JÄÄHDYTYS- tai LÄMMITYS-tehoa ja tuhlaa sähköä.

1

1 Tukilevy

1

1 Ilmansuodatin

1 1

1 Kielekkeet
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Virtausyksikön hajunpoistosuodattimen, fotokatalyyttisen 
titaaniapatiitti-ilmanpuhdistussuodattimen ja virtausyksikön 
kiinnitys ja irrotus

1. Avaa etupaneeli ja vedä ilmansuodatin pois. (sivu 23)

2. Irrota virtausyksikön 
hajunpoistosuodatin.
• Vapauta kieleke ja vedä nuppia alaspäin.

3. Vedä virtausyksikkö ulos.
• Ota kahvan keskeltä kiinni ja vedä alaspäin.

4. Irrota fotokatalyyttinen titaaniapatiitti-
ilmanpuhdistussuodatin.
• Vedä suodattimen kehys ylös, vapauta fotokatalyyttisen 

titaaniapatiitti-ilmanpuhdistussuodattimen kummallakin 
puolelle olevat kielekkeet koukuista ja vedä suodatinta 
alaspäin.

5. Aseta virtausyksikkö takaisin 
paikoilleen.
• Kiinnitä virtausyksikkö päinvastaisessa järjestyksessä kuin 

irrotettaessa 3.

6. Kiinnitä virtausyksikön 
hajunpoistosuodatin.
• Aseta virtausyksikön hajunpoistosuodatin niin, että se 

napsahtaa.

7. Kiinnitä fotokatalyyttinen titaaniapatiitti-
ilmanpuhdistussuodatin.
• Aseta fotokatalyyttisen titaaniapatiitti-

ilmanpuhdistussuodattimen 2 yläkielekettä pääyksikön 
ohjaimiin ja kiinnitä sitten 2 alakielekettä.

8. Asenna ilmansuodatin takaisin 
paikalleen ja sulje etupaneeli.

1 2

3

1 Fotokatalyyttinen titaaniapatiitti-ilmanpuhdistussuodatin

2 Virtausyksikkö

3 Virtausyksikön hajunpoistosuodatin

Irrotus Kiinnitys

1
2

3

1 Nuppi

2 Kieleke

3 Virtausyksikön hajunpoistosuodatin

1

1 Virtausyksikkö

1

2

3

1 Fotokatalyyttinen titaaniapatiitti-
ilmanpuhdistussuodatin

2 Koukku

3 Kieleke

1

2

3

1 Ohjain

2 Yläkielekkeet (2 paikkaa)

3 Alakielekkeet (2 paikkaa)
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Virtausyksikön hajunpoistosuodattimen, fotokatalyyttisen 
titaaniapatiitti-ilmanpuhdistussuodattimen ja virtausyksikön 
puhdistus

(Jos kaukosäätimessä näkyy )

■ Osien kiinnitys ja irrotus (sivu 24)

Virtausyksikön hajunpoistosuodatin / fotokatalyyttinen titaaniapatiitti-ilmanpuhdistussuodatin

Virtausyksikkö

■ Suodattimen puhdistusilmoituksen nollaus (sivu 21)

HUOMIO

Imuroi pöly pois ja liota lämpimässä 
vedessä tai vedessä 10–15 
minuuttia, jos likaa on paljon.

• Älä käytä puhdistusaineita. Ne voivat heikentää 
hajunpoistotehoa.

• Älä hankaa suodatinta puhdistuksen aikana.
• Älä irrota suodatinta kehyksestä liotuksen ajaksi.
• Valuta liotuksen jälkeen vesi pois ja anna kuivua hyvin 

varjossa.
• Älä poista vettä puristamalla suodatinta.

1) Liota noin 1 tunti lämpimässä 
vedessä, jossa on mietoa 
nestemäistä pesuainetta.

• Käytä ohjeissa määritettyä miedon nestemäisen 
pesuaineen määrää.

• Älä käytä jauhemaista tai emäksistä pesuainetta.
• Jos virtausyksikkö on erittäin likainen, pura se ja 

puhdista pumpulipuikoilla tms. 
(Purkamisohjeet: sivu 26.)

Purkaminen

Purkauslevy

Älä kosketa purkauslevyn neulaa (2 paikkaa). Jos neula 
taipuu, se vaikuttaa yksikön hajunpoistokykyyn. 

2) Huuhtele juoksevalla vedellä 
ja liota uudelleen lämpimässä 
vedessä tai vedessä.

3) Huuhtele juoksevalla vedellä.

4) Valuta vesi pois ja anna kuivua 
tuulisessa varjopaikassa noin 
1 päivän ajan.

• Käyttäminen ilman puhdistusta heikentää hajunpoistotehoa.

1
2

1 Purkauslevy

2 Muovikansi

1

1 Älä kosketa purkauslevyn neulaa.
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Vaihtaminen

Virtausyksikön purkaminen ja kokoaminen
■ Pura virtausyksikkö ennen sen hävittämistä.

Purkaminen
• Käytä käsineitä turvallisuuden vuoksi.
• Tartu yhdellä kädellä osaan  ja työnnä toisella kädellä muoviosaa.
• Pura virtausyksikkö kahteen osaan: muovikanteen ja purkauslevyyn.
• Sovita virtausyksikön eri osien kiinnitysosat kohdakkain ja kokoa se.

HUOMAUTUS

■ Virtausyksikön 
hajunpoistosuodatin

■ Fotokatalyyttinen titaaniapatiitti-
ilmanpuhdistussuodatin

(Noin 3 vuoden välein)
• Irrota suodatin kehyksestä ja vaihda se uuteen.

(Noin 3 vuoden välein)
• Irrota suodatinkehyksen 4 kielekettä ja vaihda suodatin 

uuteen.

• Varo saamasta haavoja, kun purat ja kokoat purkausyksikköä.

1
1 Suodatinkehys

• Virtausyksikön hajunpoistosuodattimella ja fotokatalyyttisellä 
titaaniapatiitti-ilmanpuhdistussuodattimella ei ole etu- ja 
takapuolia.

• Hävitä käytetty suodatin palavana jätteenä. 
(materiaali: paperi)

1

2

3

4

1 Reiät (4 paikkaa)

2 Suodatinkehys

3 Fotokatalyyttinen titaaniapatiitti-
ilmanpuhdistussuodatin

4 Kielekkeet (4 paikkaa)

O
P

E
N

1

2

3

6

75

4

1 Virtausyksikkö

2 Laita sormi kohtaan .

3 Työnnä muoviosaa.

4 Purkaminen

5 Purkauslevy

6 Kiinnitysosa

7 Muovikansi
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Ilmansyöttösuodattimen kiinnitys, puhdistus ja vaihto
(Puhdista noin 3 kuukauden välein ja vaihda noin 1 vuoden välein.)

HUOMAUTUS

Sisäyksikön ja kaukosäätimen puhdistus
• Pyyhi pehmeällä kuivalla kankaalla.

Älä käytä puhdistukseen yli 40°C vettä, bensiiniä, tinneriä tai muita haihtuvia öljyjä, kiillotusainetta, juuriharjaa tai muita tarvikkeita.

HUOMAA

Ei voi pestä vedellä.

4. Aseta ilmansyöttösuodatin takaisin 
paikoilleen.

5. Laita fotokatalyyttinen titaaniapatiitti-
ilmanpuhdistussuodatin ja 
ilmansuodatin takaisin paikoilleen 
ja sulje etupaneeli. (sivu 23 ja 24)

1. Avaa etupaneeli ja vedä ilmansuodatin 
ja fotokatalyyttinen titaaniapatiitti-
ilmanpuhdistussuodatin ulos. (sivu 23 
ja 24)

2. Vedä ilmansyöttösuodatinta ylöspäin.

3.
• Poista pöly pölynimurilla.
• Suodatinpanos ei kestä vettä. Älä huuhtele suodatinta.

Irrota suodatinkehyksen 4 kielekettä ja 
vaihda suodatin uuteen.
• Hävitä käytetty suodatin ei-palavana jätteenä. 

(materiaali: polyesteri)

• Älä unohda laittaa suodatinta paikalleen puhdistuksen jälkeen. Yksikön käyttäminen KOSTUTUS-tilassa ilman suodatinta voi aiheuttaa 
kondensaation muodostumista paneelissa tms. ja aiheuttaa vesivuodon.

■ Virtausyksikön hajunpoistosuodatin ja fotokatalyyttinen titaaniapatiitti-ilmanpuhdistussuodatin täytyy puhdistaa säännöllisesti.
 Suodatin kannattaa vaihtaa seuraavissa tilanteissa.
• Jos se vahingoittuu puhdistuksen aikana, koska se on tehty paperista.
• Jos se on erittäin likainen pitkän käytön jälkeen.

■ Voit tilata fotokatalyyttisen titaaniapatiitti-ilmanpuhdistussuodattimen, virtausyksikön hajunpoistosuodattimen, ilmansyöttösuodattimen ja 
virtausyksikön samasta paikasta, josta ostit ilmastointilaitteen.

■ Likaisten osien käyttäminen:
• estää ilman puhdistamisen kunnolla.
• estää kunnollisen hajunpoiston.
• laskee JÄÄHDYTYS- ja LÄMMITYS-tehoa.
• saa yksikön tuottamaan pahaa hajua.

1

5

2

3

4

6

1 Kielekkeet (4 paikkaa)

2 Suodatinkehys

3 Ilmansyöttösuodatin

4 Asenna suodatin teippipuoli alaspäin.

5 Suodatinkehys

6 Reiät (4 paikkaa)

1

2

1 Ylöspäin

2 Ilmansyöttö

Puhdistus

Vaihtaminen

Nimike Osan nro

Ilmanpuhdistussuodatinsarja KAF974B42S

Ilmansyöttösuodatin (kehyksineen) KAF963A43
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Tarkasta

Ennen pitkää käyttötaukoa

VIANMÄÄRITYS

Vianmääritys
■ Nämä tapaukset eivät ole vikoja.
Seuraavissa tapauksissa kyse ei ole ilmastointilaitteen viasta vaan jostain muusta syystä. Laitteen käyttöä saa jatkaa.

■ Tarkista, että jalusta, teline ja muut ulkoyksikön varusteet eivät ole vaurioituneet tai syöpyneet.
■ Tarkista, että sisä- ja ulkoyksikön ilman sisäänmeno- ja ulostuloaukot eivät ole tukossa.
■ Tarkista, että tyhjennysletkusta tulee tasaisesti vettä JÄÄHDYTYS- tai KUIVAUS-käytön aikana.

• Jos tyhjennysvettä ei näy, sisäyksiköstä saattaa vuotaa vettä. 
Jos näin on, lopeta käyttö ja ota yhteys huoltoliikkeeseen.

■ Onko maadoitusjohto ulkona tai kytketty irti keskeltä?
• Puutteellinen maadoitus voi aiheuttaa sähköiskun. Ota yhteys huoltoliikkeeseen.

1. Käytä kauniina päivänä HOMEENPOISTO-tilaa usean tunnin ajan, jotta sisäosat kuivuvat.
HOMEENPOISTO-käyttö
Pidä painike  painettuna noin 2 sekunnin ajan, kun yksikkö ei ole käynnissä.

2. Kun toiminta on pysähtynyt, käännä huoneen ilmastointilaitteen katkaisin pois päältä.
3. Puhdista ilmansuodattimet ja laita ne paikoilleen.
4. Poista kaukosäätimen paristot.

Tapaus Selitys

Laite ei ala toimia heti.
• Kun ON/OFF-painiketta painettiin pian 

käytön lopetuksen jälkeen.
• Kun tila valittiin uudelleen.

• Tämän tarkoituksena on suojella ilmastointilaitetta.
Odota noin 3 minuuttia.

Kuumaa ilmaa ei virtaa ulos pian 
lämmityskäytön aloittamisen jälkeen.

• Ilmastointilaite lämpiää. 
Odota noin 1–4 minuuttia.

Kuuluu ääntä.

■ Naksahtava ääni kuuluu yksikön ollessa käynnissä tai sammutettuna
• Ääni kuuluu joko kylmäainetta säätelevistä venttiileistä tai toimivista sähköosista.

■ Juoksevan veden ääni
• Kylmäaine virtaa ilmastointilaitteen läpi.

■ Suhahdus
• Kylmäaineen virtaus ilmastointilaitteen läpi muuttuu.

■ Natiseva ääni
• Ilmastointilaite laajenee tai supistuu kosteuden muutoksen seurauksena.

■ Kopiseva ääni
• Kuuluu ilmastointilaitteesta, kun tuuletin on päällä ja huone on suljettu. Avaa ikkuna tai 

sammuta tuuletin.
■ Naksahtava ääni kuuluu yksikön ollessa käynnissä tai sammutettuna

• Tämä ääni kuuluu sähköosista, jotka toimivat etupaneelin avautuessa tai sulkeutuessa.
■ Suhiseva, säröinen tai palava ääni

• Tämä on virtausyksikön purkausääni.

Sihisee KOSTUTUS- tai TUULETUS-käytön 
aikana.

• Tämä on kostutetun tai tuuletetun ilman purkausääni.
• Käyntiääni voi muuttua ulkolämpötilan ja -kosteuden mukaan.

KOSTUTUS-käytön aikana kuuluu ääni.
■ Käyntiääni muuttuu

• Tämä johtuu siitä, että kostutustuuletin liikkuu tai pysähtyy.

Sisäyksiköstä kuuluu ääntä, vaikka 
KOSTUTUS-käyttö pysäytettiin.

• Kostutuksen tuuletin pyörii tuotteen suojelemiseksi noin 3 minuuttia käytön pysäyttämisen 
jälkeen.

Yksikkö pysähtyy LÄMMITYS-käytön 
aikana ja kuuluu juoksevan veden ääntä.

• Ulkoyksiköstä poistetaan huurretta. Odota noin 3–10 minuuttia.

Ulkoyksiköstä tulee vettä tai höyryä.

■ LÄMMITYS-käyttö
• Ulkoyksikön huurre sulaa vedeksi tai höyryksi, kun ilmastointilaite on jäänpoistotoiminnassa.

■ JÄÄHDYTYS-käyttö
• Ilmassa oleva kosteus tiivistyy vedeksi ulkoyksikön putkien ja tippalistojen viileällä pinnalla.
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■ Tarkista uudelleen.
Tarkista uudelleen ennen kuin otat yhteyden huoltoon

Sisäyksiköstä tulee sumua.

• Näin tapahtuu silloin, kun JÄÄHDYTYS-käytön aikana virtaava kylmä ilma jäähdyttää huoneen 
ilman sumuksi.

• Lämmönvaihtimessa oleva kosteus haihtuu, kun SARARA-KUIVAUS-käyttö aloitetaan 
JÄÄHDYTYS- tai KUIVA JÄÄHDYTYS -käytön jälkeen.

Sisäyksiköstä tulee hajua.

• Näin tapahtuu silloin, kun yksikkö imee huoneen, huonekalujen tai savukkeen tuoksuja sisäänsä 
ja päästää ne ulos ilmavirtauksen mukana.
(Jos näin tapahtuu, kannattaa antaa mekaanikon pestä sisäyksikkö. Ota yhteys liikkeeseen, josta 
ilmastointilaite ostettiin.)

• Ulkoilman tuoksuja voi kulkeutua sisälle. Pysäytä URURU-KOSTUTUS-käyttö hajun syyn 
eliminoimiseksi.

Kylmää ilmaa puhalletaan SARARA-
KUIVAUS-käytön alussa.

• Tämä johtuu siitä, että ilmastointilaite ei ole lämmennyt.

Ulkotuuletin pyörii, kun ilmastointilaite 
ei ole käytössä.

■ Kun käyttö on lopetettu:
• Ulkotuuletin jatkaa pyörimistä noin 60 sekuntia järjestelmän suojelemiseksi.

■ Kun ilmastointilaite ei ole käytössä:
• Kun ulkolämpötila on erittäin korkea, ulkotuuletin alkaa pyöriä järjestelmän suojelemiseksi.

Laite pysähtyy äkillisesti.
(Monivärinen merkkivalo palaa.)

• Järjestelmän suojelemiseksi ilmastointilaite saattaa pysähtyä äkillisen suuren jännitevaihtelun 
takia. Se jatkaa automaattisesti toimintaa noin 3 minuutin kuluttua.

Yksikkö pysähtyy äkillisesti 
(AJASTIN PÄÄLLE -tilassa).

• Ajastin päälle -toiminnon varaaminen saa yksikön käynnistymään 1 tunti aikaisemmin sen 
varmistamiseksi, että lämpötila saavuttaa kaukosäätimellä asetetun lämpötilan asetettuun aikaan 
mennessä. Yksikkö pysähtyy, jos kaukosäädintä käytetään tänä aikana (muu kuin käynnistys/
pysäytyspainike). Käynnistä yksikkö uudelleen kaukosäätimellä.

Yksikkö toimii, vaikka monivärinen 
merkkivalo ei pala.

• Monivärinen merkkivalo sammuu, jos kaukosäätimellä valitaan Näyttö POIS.

Yksikkö jatkaa käyntiä, vaikka SARARA-
KUIVAUS-, KUIVA JÄÄHDYTYS- tai 
JÄÄHDYTYS-käyttö pysäytetään.

• HOMEENPOISTO-käyttö käynnistyy. (Jos et halua sitä, valitse kaukosäätimellä 
HOMEENPOISTO POIS (sivu 18)

Tapaus Tarkasta

Ilmastointilaite ei toimi.
(Monivärinen merkkivalo ei pala.)

• Onko katkaisin asennossa OFF tai sulake palanut?
• Onko kyseessä sähkökatko?
• Onko kaukosäätimeen laitettu paristot?
• Onko ajastinasetus oikea?

Ilmastointilaite ei toimi.
(Monivärinen merkkivalo vilkkuu.)

• Käännä katkaisin pois päältä ja käynnistä sitten yksikkö kaukosäätimellä.
• Jos valo vilkkuu edelleen, ota yhteys liikkeeseen, josta ilmastointilaite ostettiin. 

Käännä kytkin pois päältä.

Toiminta loppuu äkillisesti.
(Monivärinen merkkivalo vilkkuu.)

• Ovatko ilmansuodattimet puhtaat?
• Tukkiiko jokin sisä- ja ulkoyksikön ilman sisäänmeno- tai ulostuloaukon?

Puhdista ilmansuodattimet tai poista kaikki esteet ja käännä katkaisin asentoon OFF. Käännä se 
sitten uudelleen asentoon ON ja yritä käyttää ilmastointilaitetta kaukosäätimellä. Jos valo 
vilkkuu edelleen, ota yhteys liikkeeseen, josta ilmastointilaite ostettiin. 
Käännä kytkin pois päältä.

Heikko jäähdytys- tai lämmitysteho.

• Ovatko ilmansuodattimet puhtaat?
• Tukkiiko jokin sisä- ja ulkoyksikön ilman sisäänmeno- tai ulostuloaukon?
• Onko lämpötilan asetus oikea?
• Ovatko ikkunat ja ovet kiinni?
• Onko ilmavirtauksen nopeus ja suunta asetettu oikein?
• Pyöriikö tuuletin?

Epänormaali toiminto käytön aikana.

• Laitoitko käden pääyksikön sisään sen ollessa käynnissä? (Kosketitko jotain yksikön sisällä?)
• Käden laittaminen yksikön sisään tai koskettaminen voi aiheuttaa staattisesta purkauksesta 

johtuvia toimintahäiriöitä. Älä laita kättä pääyksikön sisään.
• Salamat tai radioaallot voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä ilmastointilaitteessa. Käännä katkaisin 

asentoon OFF, käännä se sitten uudelleen asentoon ON ja yritä käyttää ilmastointilaitetta 
kaukosäätimellä.

Etupaneeli ei avaudu.
(Monivärinen merkkivalo vilkkuu.)

• Onko etupaneeliin tarttunut jotakin?
Irrota esine ja yritä toimenpidettä uudelleen kaukosäätimellä. 
Jos paneeli ei vieläkään avaudu, ota yhteys jälleenmyyjään, jos käytön merkkivalo vilkkuu 
edelleen.

Monivärinen merkkivalo vilkkuu tietyn ajan 
(noin 2 minuuttia) ILMAN 
VÄLÄHDYSVIRTAUSPUHDISTUS-käytön 
alussa tai sen aikana.

• Onko virtausyksikkö asennettu kunnolla?
• Käännä katkaisin pois päältä, tarkasta, että virtausyksikkö on asennettu kunnolla, kytke virta 

päälle ja käytä yksikköä uudelleen kaukosäätimellä.
• Jos valo vilkkuu edelleen, ota yhteys liikkeeseen, josta ilmastointilaite ostettiin.

Tapaus Selitys
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■ Ota välittömästi yhteys huoltoliikkeeseen.

VAROITUS
■ Kun jotakin epätavallista tapahtuu (esim. savun hajua), lopeta käyttö ja käännä katkaisin asentoon OFF.

Käytön jatkaminen epänormaalissa tilassa voi aiheuttaa ongelmia, sähköiskuja tai tulipalon.
Ota yhteys liikkeeseen, josta ilmastointilaite on ostettu.

■ Älä yritä itse korjata tai muuntaa ilmastointilaitetta.
Väärin tehty työ voi aiheuttaa sähköiskuja tai tulipaloja.
Ota yhteys liikkeeseen, josta ilmastointilaite on ostettu.

■ Jos ilmastointilaite ei jäähdytä (tai lämmitä), syynä voi olla vuotava kylmäaine. Ota yhteys jälleenmyyjään. Neuvottele korjaajan kanssa 
mahdollisista tarvittavista korjauksista, kun kylmäainetta lisätään.
Ilmastointilaitteessa käytettävä kylmäaine on turvallista. Kylmäainetta ei yleensä vuoda, mutta jos sitä vuotaa huoneeseen ja se joutuu tekemisiin 
liekkien kanssa, esimerkiksi tuuletinlämmittimen, kaasulieden, kaasulämmittimen tms. liekin kanssa, myrkyllistä kaasua voi muodostua.

Jos jokin seuraavista oireista esiintyy, ota välittömästi yhteys huoltoliikkeeseen.

Jätehuoltovaatimukset
Ilmastointilaitteesi on merkitty tällä symbolilla. Se tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa sekoittaa lajittelemattomaan 
talousjätteeseen.
Älä yritä purkaa järjestelmää itse: ilmastointijärjestelmän purkaminen sekä kylmäaineen, öljyn ja muiden osien käsittely tulee antaa 
pätevän asentajan tehtäväksi voimassa olevien paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti.
Ilmastointilaitteet täytyy käsitellä erikoistuneessa käsittelylaitoksessa uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja talteenottoa varten. 
Huolehtimalla siitä, että tuote hävitetään asianmukaisesti, autat estämään mahdollisia negatiivisia seurauksia ympäristölle ja 

ihmisten terveydelle. Kysy lisätietoja asentajalta tai paikallisilta viranomaisilta.
Paristot täytyy poistaa kaukosäätimestä ja hävittää erikseen paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti.

Tietyissä käyttöolosuhteissa ilmastointilaitteen sisäosa saattaa likaantua usean käyttökauden jälkeen, jolloin seurauksena on heikko teho. Käyttäjän 
suorittaman säännöllisen puhdistuksen lisäksi kannattaa antaa ammattimiehen huoltaa laite säännöllisesti. Kun haluat ammattimiehen tekevän 
huollon, ota yhteys liikkeeseen, josta ilmastointilaite on ostettu.
Käyttäjä vastaa huoltokustannuksista.

■ Virtajohto on epätavallisen kuuma tai vaurioitunut.
■ Käytön aikana kuuluu epänormaaleja ääniä.
■ Yksikköön on joutunut esine tai vettä.
■ Turvakatkaisin, sulake tai maavuotokatkaisin keskeyttää 

käytön usein.
■ Kytkin tai painike ei aina toimi oikein.
■ Kun huomaat palaneen hajua.
■ Sisäyksiköstä vuotaa vettä.

Käännä katkaisin asentoon OFF ja ota yhteys 
huoltoliikkeeseen.

■ Yksiköstä tulee viileää tai lämmintä ilmaa, mutta monivärinen 
merkkivalo vilkkuu tietyn ajan (noin 2 minuuttia) käytön 
alussa tai sen aikana.

Tämä osoittaa kostutusyksikön tai eräiden 
antureiden toimintahäiriötä tai käynnistymisvikaa. 
Yksikkö toimii tilapäisesti JÄÄHDYTYS-/LÄMMITYS-
tilassa. Ota yhteys jälleenmyyjään.

■ Sähkökatkon jälkeen
Ilmastointilaite jatkaa automaattisesti toimintaa noin 3 minuutin kuluttua. Sinun tarvitsee vain odottaa hetki.
• HOMEENESTO-tila, HOMEENPOISTO-tila ja MIELLYTTÄVÄ UNI -tila peruutetaan. Palauta asetukset. 

■ Salama
Jos on vaara, että salama iskee lähistölle, lopeta käyttö ja käännä kytkin asentoon OFF järjestelmän suojelemiseksi.

Suosittelemme säännöllistä huoltoa.
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■ VIANMÄÄRITYS KAUKOSÄÄTIMELLÄ
ARC447A1-mallissa pääyksikön lämpötilanäytön osat osoittavat vastaavat koodit.

1. Pidä ajastimen peruutuspainike painettuna 5 sekunnin ajan, kun kaukosäädin on suunnattu 
kohti sisäyksikköä.

2. Kaukosäätimen lämpötilanäyttö vaihtuu virhekoodiksi, ja pitkä äänimerkki ilmoittaa näytön 
vaihtumisesta.
• Koodin osoitus muuttuu kuten alla ja ilmoittaa pitkällä äänimerkillä.

HUOMAA

KOODI MERKITYS

JÄRJESTELMÄ

00 NORMAALI
UA SISÄ-/ULKOYKSIKKÖYHDISTELMÄN VIKA
U0 LIIAN VÄHÄN KYLMÄAINETTA
U2 JÄNNITEHÄVIÖ TAI PÄÄPIIRIN YLIJÄNNITE
U4 TIEDONSIIRTO EPÄONNISTUI (SISÄ- JA ULKOYKSIKÖN VÄLILLÄ)
U7 PIIRIKORTIN LÄHETYSVIKA

SISÄYKSIKKÖ

AH VIRTAUSYKSIKÖN VIKA
A1 SISÄYKSIKÖN PIIRIKORTTI VIALLINEN
A5 KORKEAPAINEOHJAUS TAI JÄÄTYMISSUOJA
A6 TUULETINMOOTTORIN VIKA
CC KOSTEUSANTURIN VIKA
C4 LÄMMÖNVAIHTIMEN LÄMPÖANTURI VIALLINEN
C7 ETUPANEELI AUKI/KIINNI -VIKA
C9 IMUILMAN LÄMPÖANTURI VIALLINEN
UA LETKUN PITUUTTA EI ASETETTU

ULKOYKSIKKÖ

EA JÄÄHDYTYKSEN/LÄMMITYKSEN KYTKENTÄVIKA
E1 PIIRIKORTIN VIKA
E5 YLIKUORMA KÄYNNISTETTY
E6 VIALLINEN KOMPRESSORIN KÄYNNISTYS
E7 TUULETTIMEN TASAVIRTAMOOTTORIN VIKA
E8 SISÄÄNMENON YLIJÄNNITE
FA POISTOPAINEEN VIKA
F3 KORKEALÄMPÖISEN POISTOPUTKEN OHJAUS
F6 KORKEAPAINEOHJAUS (JÄÄHDYTYKSESSÄ)
H0 ANTURIVIKA
H1 KOSTUTINVIKA
H6 TOIMINTA KESKEYTETTY VIALLISEN ASENTOANTURIN TAKIA
H8 VIRTAMUUNTAJA EPÄNORMAALI
H9 IMUILMAN LÄMPÖANTURI VIALLINEN
J3 POISTOPUTKEN LÄMPÖANTURI VIALLINEN
J6 LÄMMÖNVAIHTIMEN LÄMPÖANTURI VIALLINEN
L3 SÄHKÖOSIEN KUUMENEMISVIKA
L4 INVERTTERIPIIRIN JÄÄHDYTYSLEVYN KORKEA LÄMPÖTILA
L5 ULOSTULON YLIJÄNNITE
P4 INVERTTERIPIIRIN JÄÄHDYTYSLEVYN LÄMPÖANTURI VIALLINEN

KOSTUTUSYKSIKKÖ
PA LÄMMITTIMEN LINJA RIKKI -VIKA
PH KOSTUTUSTUULETTIMEN LÄHTÖTERMISTORIN VIKA, LÄMMITTIMEN LÄMPÖTILAVIKA
P9 KOSTUTUSTUULETTIMEN LUKKO

1) Lyhyt äänimerkki ja kaksi peräkkäistä äänimerkkiä osoittavat ei-vastaavia koodeja.
2) Peruuta koodinäyttö pitämällä PERUUTUS-painiketta painettuna 5 sekunnin ajan. Lisäksi koodinäyttö peruuttaa itse itsensä, jos painiketta 

ei paineta 1 minuutin kuluessa.

PERUUTUS-painike
Se peruuttaa ajastinasetuksen.
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