
 

 

 

 

 
 

SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE 
KÄYTTÖOPAS 

Kiitämme sinua laatutuotteen valinnasta. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen 
käyttämistä. Ota yhteyttä asiantuntevaan palveluumme, jos sinulla on kysyttävää.  



TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA 

 

•  Laitetta ei ole tarkoitettu henkilöille (ei myöskään lapsille), joilla on liikunta-, aisti- tai 

mielenterveysrajoite tai joilla ei ole kokemusta tai tietämystä laitteen käytöstä, ellei heidän 

turvallisuudestaan vastaava henkilö ole valvomassa tai ellei hän ole opastanut, kuinka laitetta 

käytetään turvallisesti. 

• Lapsia on valvottava, etteivät he leiki laitteella. 

• VAIN EUROOPAN MAAT: Laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, 

joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole 

tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai heitä opastetaan 

laitteen turvalliseen käyttöön, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. 

• Lapset eivät saa leikkiä laitteella. 

• Lapset eivät saa tehdä puhdistus- tai kunnossapitotoimenpiteitä ilman valvontaa. 

• Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. 

• Irrota laite pistorasiasta huollon ja osien vaihtamisen ajaksi. 

• Varoitus: ennen kuin käsittelet liittimiä, kaikki syöttöpiirit on irrotettava. 

• Jos virtajohto on vaurioitunut, se tulee vaihdattaa valmistajalla, huoltoliikkeessä tai 

ammattitaitoisella henkilöllä vaarojen välttämiseksi. 

• Irrota pistoke pistorasiasta ennen puhdistamista ja kunnossapitoa. 

• Laitetta ei saa asentaa pesulaan. 

• Älä käytä laitetta mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tässä käyttöoppaassa kuvattuun. 

• Jos virtajohto kuluu tai vaurioituu, vain ammattitaitoinen huoltohenkilö saa vaihtaa johdon 

aitoja varaosia käyttäen. 

• Varmista, että pistoke on tukevasti kiinni pistorasiassa. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai 

tulipalon vaaran. 

• Älä jaa pistorasiaa muiden laitteiden kanssa. Se voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. 

• Älä pura tai muuta laitetta tai virtajohtoa. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran. 

Kaikki muut huoltotoimenpiteet on annettava ammattiasentajien suoritettaviksi. 

• Älä sijoita virtajohtoa tai laitetta lähelle lämmittimiä, lämpöpattereita tai muita lämpöä tuottavia 

laitteita. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran. 

• Tämä laite on varustettu johdolla, jossa on maadoitusjohdin liitettynä maadoitusnapaan tai 

maadoitusliuskaan. Pistoke on liitettävä asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun 

pistorasiaan. Älä missään tapauksessa leikkaa tai poista maadoitusnapaa tai 

maadoitusliuskaa pistokkeesta. 

• Laitetta tulee käyttää tai säilyttää siten, että se on suojattu kosteudelta, esim. 

kondensaatiolta, vesiroiskeilta ym. Irrota laitteen pistoke välittömästi, jos näin ei ole. 

• Kuljeta laitetta aina pystyasennossa ja aseta se vakaalle, tasaiselle pinnalle käytön ajaksi. 

Jos laitetta on kuljetettu kyljellään, sen tulee antaa asettua, eikä sitä saa kytkeä sähkövirtaan 

ennen kuin 6 tuntia on kulunut.  



TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA 

 

• Kytke laite tai kaukosäädin pois päältä aina käyttöpaneelin kytkimestä. Älä käynnistä tai 

lopeta käyttöä liittämällä tai irrottamalla virtajohto. Se voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. 

• Älä paina käyttöpaneelin painikkeita millään muulla kuin märillä tai kosteilla sormilla. 

• Älä käytä vaarallisia kemikaaleja laitteen puhdistamiseen tai päästä niitä kosketuksiin laitteen 

kanssa. Käytä vain pehmeää liinaa laitteen puhdistamiseen pinnan vaurioitumisen 

välttämiseksi. Älä käytä vahaa, tinneriä tai voimakkaita pesuaineita. Älä käytä laitetta herkästi 

syttyvien aineiden tai höyryjen lähellä, kuten alkoholi, hyönteismyrkyt, bensiini ym. 

• Pieniä lapsia on valvottava, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella, käyttämään sitä tai 

kiipeämään sen päälle. 

• Jos laitteesta kuuluu epätavallisia ääniä tai siitä tulee savua tai epätavallista hajua, irrota 

virtapistoke välittömästi. 

• Älä puhdista laitetta vedellä. Vesi voi päästä laitteen sisälle ja vaurioittaa eristeitä, mikä voi 

aiheuttaa sähköiskun vaaran. Jos vettä pääsee laitteeseen, irrota virtapistoke välittömästi ja 

ota yhteyttä asiakaspalveluun. 

• Laitteen nostaminen ja asentaminen vaatii vähintään kaksi henkilöä. 

• Varmista ennen käyttämistä, että kaikki tarvikkeet on poistettu pakkauksesta. 

• Vältä kosketusta laitteen metalliosiin irrottaessasi tai asentaessasi suodatinta 

leikkuuvammojen välttämiseksi. Se voi aiheuttaa henkilövahinkojen vaaran. 

• Älä tuki laitteen ilmanotto- tai ilmanpoistoaukkoa. Vähentynyt ilmavirta heikentää 

suoritustehoa ja voi vahingoittaa laitetta. 

• Tartu aina pistokkeeseen, kun kytket tai irrotat laitteen. Älä koskaan irrota pistoketta 

virtajohdosta vetämällä. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioiden vaaran. 

• Asenna laite vakaalle ja tasaiselle pinnalle, joka kantaa 50 kg painon. Asentaminen heikolle 

tai epätasaiselle pinnalle voi aiheuttaa omaisuusvahingon ja henkilövahingon. 

• Sulje kaikki tilan ovet ja ikkunat, jotta toiminta olisi mahdollisimman tehokasta. 

TÄRKEÄÄ – MAADOITUSMENETELMÄ 

Tämä tuote on varustettu tehtaalla virtajohdolla, jonka maadoitetussa pistokkeessa on kolme 

piikkiä. Se täytyy liittää maadoitettuun pistorasiaan kansallisten sähkömääräysten ja 

sovellettavien paikallisten määräysten ja asetusten mukaisesti. Jos piirissä ei ole 

maadoitettua pistorasiaa, asiakkaan pakollinen velvollisuus on vaihtaa nykyinen pistorasia 

kansallisten sähkömääräysten ja sovellettavien paikallisten määräysten ja asetusten 

mukaisesti. Älä katkaise tai irrota virtajohdon pistokkeesta kolmatta piikkiä missään 

olosuhteissa. Älä käytä virtajohtoa, pistoketta tai laitetta, jos niissä näkyy vaurioita. Älä käytä 

laitetta jatkojohdon kanssa, ellei pätevä sähköasentaja ole tarkastanut ja testannut sitä. 

Maadoitetun pistokkeen virheellinen liittäminen voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun ja/tai 

henkilövahingon. Pyydä ammattitaitoista sähköasentajaa tarkistamaan maadoitus, jos olet 

epävarma asiasta.



 

SÄHKÖLIITÄNNÄT 

Tarkista ennen laitteen liittämistä pistorasiaan, että: 

• Laitteen takana olevan arvokilven jännitearvo vastaa verkkovirran jännitettä; 

• Pistorasia ja sähköpiiri soveltuvat laitteelle. 

• Pistorasia soveltuu pistokkeelle. Jos näin ei ole, vaihdata pistoke; 

• Pistorasia on asianmukaisesti maadoitettu. Näiden tärkeiden turvallisuusohjeiden 

noudattamatta jättäminen vapauttaa valmistajan kaikesta vastuusta. 

Tärkeää tietoa tuotteen oikeasta hävittämisestä on EU-direktiivissä 2012/19/EU. 

 

Tuotetta ei saa hävittää yhdyskuntajätteenä käyttöiän päätyttyä Se on toimitettava 

erityiseen paikallisten viranomaisten määrittämään kierrätyskeskukseen tai 

jälleenmyyjälle hävitettäväksi. Vanhojen kotitalouslaitteiden erikseen hävittäminen 

estää mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat kielteiset vaikutukset, joita 

käytöstä poistettujen laitteiden virheellinen hävittäminen voi aiheuttaa ja materiaalien 

talteenotolla saavutetaan merkittäviä energia- ja resurssisäästöjä. Tuote on merkitty 

yliviivatun roskakorin kuvalla, joka muistuttaa siitä, että kotitalouslaitteet on hävitettävä 

erikseen.



 

Erityistiedot laitteille, jotka käyttävät R290-kylmäainekaasua. 

• Lue huolellisesti kaikki varoitukset. 

• Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia työkaluja, kun sulatat ja 

puhdistat laitetta. 

• Laite on sijoitettava tilaan, jossa ei ole jatkuvasti toimivia sytytyslähteitä 

(esimerkiksi: avotulta, toimivaa kaasulaitetta tai toimivaa sähkölämmitintä). 

• Älä puhkaise äläkä polta. 

• Kylmäainekaasut voivat olla hajuttomia. 

• Laite on asennettava, käytettävä ja säilytettävä alueella, jonka pinta-ala on yli 

13 m2. 

• R290 on eurooppalaisten ympäristödirektiivien mukainen kylmäainekaasu. Älä 

puhkaise mitään kylmäainepiirin osaa. 

• Jos laitetta asennetaan, käytetään tai varastoidaan ilmastoimattomassa tilassa, 

tila on suunniteltava estämään jäähdytysainevuotojen kertyminen, mikä voi 

aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen, joka johtuu sähkölämmittimien, uunien tai 

muiden sytytyslähteiden sytyttämästä kylmäaineesta. 

• Laite on varastoitava siten, että mekaaninen vioittuminen estyy. 

• Kylmäainepiirin kanssa toimivilla tai työskentelevillä henkilöillä on oltava 

akkreditoidun organisaation asianmukainen sertifikaatti, joka varmistaa 

ammattimaisen jäähdytysaineiden käsittelyn alan järjestöjen tunnistaman 

arvioinnin mukaisesti. 

• Korjaukset on suoritettava valmistajan suositusten mukaisesti. 

• Muun ammattihenkilöstön apua vaativa huolto ja korjaus on suoritettava 

sellaisen henkilön valvonnassa, jolla on määritetty pätevyys käsitellä syttyviä 

kylmäaineita. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KUVAUS 

1. Ilmanohjain 
2. Käyttöpaneeli 
3. Kahva 
(kummassakin sivussa) 
4. Kääntyvät pyörät 
5. Virtajohto 
6. Ilmanottoritilä 
7. Ilmanpoistoritilä 
8. Ilmanottoritilä 
9. Kondenssiveden 
poisto 

* Avaa säleikkö ennen laitteen 
käyttämistä. 

OSAT OSAN NIMI MÄÄRÄ 

 

Poistoletku 

Letkun tulo 

Letkun poisto 

1 sarja 

; 

Liukuva ikkunasarja 1 sarja 

 

Kauko-ohjaimen paristo 
1 sarja 

 

LISÄVARUSTEET 

Huomaa: Kaikki tämän käyttöoppaan kuvat ovat vain viitteellisiä. Oma 

ilmastointilaitteesi voi olla hieman erilainen. 



 
 

ASENNUSOHJEET 

KUUMAN ILMAN POISTAMINEN 

Viilennystilassa laite on sijoitettava lähelle ikkunaa tai aukkoa, 

jotta lämmin poistoilma voidaan johtaa ulos. 

Sijoita laite tasaiselle lattialle ja varmista, että laitteen ympärillä 

on vähintään 30 cm (12”) vapaata tilaa, ja että laite sijaitsee 

pistorasian lähettyvillä. 

1 Pidennä letkua kummastakin päästä (kuva 1) ja kierrä letkun 

tuloliitin kiinni (kuva 2). 

2 Pidennä letkua toisesta päästä ja kierrä letkun poistoliitin 

kiinni (kuva 3). 

3 Asenna letkun tuloliitin laitteeseen (kuva 4). 

4 Kiinnitä letkun poistoliitin liukuvaan ikkunasarjaan ja 

tiivisteeseen. (Kuvat 5 ja 6).
 

 

 

 

Fig. 1 Kuva 1 

Fig. 2 Kuva 2 

Fig. 3 Kuva 3 

Fig. 4 Kuva 4 

Lock Lukitse 

Slide onto Liu’uta 

Cut on opposite side of hole Leikkaa aukon vastakkaisesta sivusta 

Liukuva ikkunasarja on suunniteltu sopimaan useimpiin vakiomallisiin pysty- tai 

vaakaikkunoihin. Sitä saattaa kuitenkin joutua muokkaamaan asennettaessa tiettyihin 

ikkunatyyppeihin. Liukuva ikkunasarja voidaan kiinnittää ruuveilla. 

HUOMAA: Jos ikkunan aukko on pienempi kuin ikkunasarjan pituus, leikkaa ikkunasarjaa 

päästä lyhyemmäksi, älä kuitenkaan leikkaa sitä ikkunan aukkoon asti. Älä koskaan 

leikkaa ikkunansarjan aukkoa pois. 

 

 

Pidennä letkua päistä   
Fig. 1 



 

 

Vertical Window Pystyikkuna 

Window slider Ikkunaliuku 

Fig. 5 Kuva 5 

Horizontal Window Vaakaikkuna 

Window slider Ikkunaliuku 

Fig. 6 Kuva 6 

   



 

IKKUNALIUKUSARJAN ASENTAMINEN 

1: Osat: 
A) Paneeli 
B) Paneeli, jossa yksi reikä 
C) Paneeli ilman reikää (ei ehkä mukana) 
D) Ruuvi liukuvan ikkunasarjan kiinnittämiseen 

2: Kokoaminen: 

Liu’uta paneeli B ja C paneeliin A ja sovita 

ikkunan leveyteen. Ikkunoiden koot vaihtelevat. 

Kun sovitat ikkunan leveyteen, varmista, että 

ikkunasarjaan ei jää välejä ja/tai ilmataskuja, 

kun otat mittoja. 

3: Lukitse ruuvi vastaavaan reikiin, jotka 

vastaavat ikkunan leveyttä, ja varmista, ettei 

ikkunasarjaan jää välejä tai ilmataskuja 

asennuksen jälkeen. 

SIJOITTAMINEN 

• Laite on asetettava tukevalle pinnalle, jotta vähennetään melua ja tärinää. Sijoita laite 

turvallisesti tasaiselle, vaakasuoralle ja riittävän vahvalle 

lattialle, jotta se kantaa laitteen painon. 

• Laitteessa on pyörät, jotka auttavat sijoittamisessa. 

Kuljeta laitetta pyörien varassa vain tasaisilla pinnoilla. 

Ole varovainen siirtäessäsi laitetta mattojen päällä. Ole 

varovainen ja suojaa lattiat, kun siirrät laitetta puulattialla. 

Älä yritä siirtää laitetta minkään esineiden yli. 

• Laite on asetettava lähelle maadoitettua pistorasiaa, jolla 

on oikea luokitus. 

• Älä koskaan aseta mitään esteitä laitteen 

ilmanottoaukkoon tai ilmanpoistoaukkoon. 

• Jätä 45 cm vapaata tilaa seinän ja laitteen välille 

tehokkaan ilmastoinnin varmistamiseksi. 

• Letkua voidaan pidentää, mutta parasta on pitää pituus 

mahdollisimman lyhyenä. Varmista, myös ettei letkussa 

ole teräviä mutkia tai painumia.



NÄYTTÖRUUDUN KUVAUS 

 

KÄYTTÖPANEELI 

 
“ * ” merkitsee, että lämpöpumppumallissa on tämä toiminto. 
 

Heat* Mode (Only for Heating model) Lämmitystila* (vain lämmittävässä mallissa) 

Cool Mode Viilennystila 

Dry Mode Kuivatustila 

Fan Mode Tuuletintila 

Timer Ajastin 

Fan Speed Tuulettimen nopeus 

Mode Selection Tilan valinta 

Timer Ajastin 

Increase Temperature Lisää lämpötilaa 

Decrease Temperature Vähennä lämpötilaa 

Fan speed Tuulettimen nopeus 

POWER ON/OFF VIRTA PÄÄLLE/POIS  

KÄYTTÄMINEN KÄYTTÖPANEELISTA 

Käyttöpaneeli on laitteen päällä. Se mahdollistaa joidenkin toimintojen käytön ilman 

kaukosäädintä, mutta laitteen täydellinen toimivuus vaatii kaukosäätimen käyttämistä. 

LAITTEEN KYTKEMINEN PÄÄLLE 
Liitä laite pistorasiaan, jolloin se siirtyy valmiustilaan. 

  

Kytke laite päälle painamalla  -painiketta. Viimeksi ennen sammuttamista päällä ollut 

toiminto ilmestyy. 

✓ Älä koskaan sammuta ilmastointilaitetta pistorasiasta irrottamalla. Paina aina 

painiketta , odota sitten muutama minuutti ennen pistokkeen irrottamista 

pistorasiasta. Tämä mahdollistaa laitteen muutamat toiminnan tarkastukset.  



NÄYTTÖRUUDUN KUVAUS 

 

1) VIILENNYS-tila 

Loistava kuumalla säällä, kun haluat viilentää ja kuivata huoneen ilmaa. Tilan asettaminen 

oikein: 

• Paina -painiketta muutamia kertoja, kunnes Viileä-symboli ilmestyy. 

• Valitse tavoitelämpötilaksi 18–32 °C painamalla - tai -painiketta, kunnes haluamasi 

arvo ilmestyy näyttöön. 

• Valitse haluamasi tuulettimen nopeus painamalla -painiketta. 

Neljä käytettävissä olevaa nopeutta ovat: Korkea/keskitaso/hidas/automaattinen. 

  
Kesäaikana sopivin huonelämpötila on 24–27 °C. Suosittelemme kuitenkin, että et aseta 

lämpötilaa paljon alle ulkolämpötilan. Tuulettimen nopeuden ero on selvempi TUULETIN-tilassa, 

eikä ehkä erotu VIILENNYS-tilassa. 

2) LÄMMITYS-tila* 

“ * ” merkitsee, että lämpöpumppumallissa on tämä toiminto. 

Tilan asettaminen oikein: 

• Paina -painiketta muutamia kertoja, kunnes Lämmitys-symboli ilmestyy. 

• Valitse tavoitelämpötilaksi 13–27 °C painamalla - tai -painiketta, kunnes haluamasi 

arvo ilmestyy. 

• Valitse haluamasi tuulettimen nopeus painamalla -painiketta. 

Neljä käytettävissä olevaa nopeutta ovat: Korkea/keskitaso/hidas/automaattinen. 

 
Vesi poistetaan ilmasta ja kerätään säiliöön. 

• Kun säiliö on täynnä, laite sammuu ja ” ” (säiliö täynnä) ilmestyy näyttöön. Poista säiliön 
korkki ja tyhjennä säiliö. Valuta kaikki jäljellä oleva vesi astiaan. Kun kaikki vesi on 
tyhjennetty, laita korkki takaisin paikalleen. 

• Kun säiliö on tyhjennetty, laite käynnistyy uudelleen. 

HUOMIO – Kun laitetta käytetään erittäin kylmissä tiloissa, laite sulattaa automaattisesti ja 

keskeyttää normaalin toiminnan. ” ” ilmestyy näyttöön. Tämän toiminnan aikana on 

normaalia, että laitteen ääni vaihtelee. 

- Tässä tilassa sinun täytyy odottaa muutama minuutti ennen kuin laitteesta tulee lämmintä 
ilmaa. 

- Tässä tilassa tuuletin saattaa toimia lyhyitä hetkiä, vaikka asetettu lämpötila olisi jo 
saavutettu.  

 

 



NÄYTTÖRUUDUN KUVAUS 

 

3) TUULETIN-tila 

Kun käytät laitetta tässä tilassa, ilmaletkua ei tarvitse kiinnittää. 

• Paina -painiketta muutamia kertoja, kunnes Tuuletin-symboli ilmestyy. 

• Valitse haluamasi tuulettimen nopeus painamalla -painiketta. 

Kolme käytettävissä olevaa nopeutta ovat: Korkea/keskitaso/hidas. 

Näytössä näkyy ” ” korkealla nopeudella, ” ” keskitason nopeudella ” ” hitaalla 
nopeudella. 

  

4) KUIVATUS-tila 

Ihanteellinen huoneen kosteustason palauttamisessa (kevät ja syksy, kosteat tilat, sadekaudet 

jne.). Kuivatustilassa laite on valmisteltava samalla tavalla kuin viilennystilassa, ilmanpoistoletku 

on liitettävä, jotta kosteus saadaan poistettua ulkopuolelle. Tilan asettaminen oikein: 

• Paina -painiketta muutamia kertoja, kunnes Kuivatus-symboli ilmestyy. 

Näytössä näkyy ” ”. 

• Tässä tilassa laite valitsee tuulettimen nopeuden automaattisesti eikä sitä voi asettaa 

manuaalisesti. 

  

5) AJASTIMEN ASETTAMINEN 

– Tällä ajastimella voidaan asettaa viive laitteen käynnistymiseen tai sammumiseen. 
Toiminta-aikojen optimoinnilla vältetään energiantuhlaus. 

Käynnistymisen ohjelmointi 

• Kytke laite päälle, valitse haluamasi tila, esimerkiksi: viilennys, 24 °C, tuulettimen korkea 

nopeus. Sammuta laite. 

• Paina Ajastin-painiketta, -symboli ja tuntien määrä vilkkuvat. 

• Painamalla - tai -painiketta asetat tuntiviiveen siihen, kun laite käynnistyy. Ajastin 

voidaan asettaa 0,5 tunnin askelin enintään 10 tuntiin, 1 tunnin askelin 24 tuntiin. 

• Muutaman sekunnin kuluttua asettamisesta asetus tallentuu muistiin, ajastimen merkkivalo 

palaa ja näyttö näyttää laitteen olevan valmiustilassa. 

 

• Paina uudelleen Ajastin-painiketta tai -painiketta, ajastus peruuntuu ja -symboli 

häviää näytöstä.  



NÄYTTÖRUUDUN KUVAUS 

 

Sammuttamisen ohjelmointi 

• Kun laite on käynnissä, paina ®-painiketta, Ajastimen merkkivalo ja tunnit vilkkuvat. 

• Painamalla - tai -painiketta asetat tuntiviiveen siihen, kun laite sammuu. 

• Muutaman sekunnin kuluttua asettamisesta asetus tallentuu muistiin, ajastimen merkkivalo 

palaa ja näyttö näyttää nykyisen tilan. Asetetun ajan umpeuduttua laite siirtyy 

automaattisesti valmiustilaan. 

  

• Paina uudelleen Ajastin-painiketta tai -painiketta, ajastus peruuntuu ja -symboli 

häviää näytöstä. 

AUTOMAATTINEN VIANMÄÄRITYS 

Laitteessa on automaattinen vianmääritysjärjestelmä tiettyihin virhetoimintoihin. 

Vikailmoitukset näkyvät laitteen näytössä. 

 

JOS NÄYTÖSSÄ ON MITÄ PITÄÄ TEHDÄ? 

 
ALHAINEN 

LÄMPÖTILA 

(jäätymisen esto) 

Laite on varustettu jäätymisen estolaitteella 

liiallisen jäänmuodostuksen välttämiseksi. 

Laite käynnistyy uudelleen automaattisesti, kun 

sulatusprosessi on valmis. 

PF  
Jos tämä näkyy näytössä, ota yhteys 

valtuutettuun huoltoliikkeeseen. 

ANTURIHÄIRIÖ 
(anturi vaurioitunut) 

   

Tyhjennä sisäinen varosäiliö kohdan ”Käytön 

päättäminen” mukaan. 

 
SÄILIÖ TÄYNNÄ 

(varosäiliö täynnä) 



KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖOHJE 

 

KAUKOSÄÄDIN 

Increase Temperature Lisää lämpötilaa 
Decrease Temperature Vähennä lämpötilaa 
Fan speed Tuulettimen nopeus 
°C/°F °C/°F 
LCD Display LCD-näyttö 
POWER ON/OFF VIRTA PÄÄLLE/POIS 
Mode Selection Tilan valinta 
Timer Ajastin 
Sleep mode Lepotila 

✓ Kohdista kaukosäädin laitteen vastaanottimeen. 

✓ Kaukosäädin saa olla korkeintaan 7 metrin päässä laitteesta (ilman esteitä 
kaukosäätimen ja vastaanottimen välillä). 

✓ Kaukosäädintä on käsiteltävä erittäin varovasti. Älä pudota sitä, älä altista sitä 

auringonpaisteelle tai lämmönlähteille. Jos kaukosäädin ei toimi, poista paristo ja aseta 

se takaisin uudelleen. 

MAX 7 metres MAKS. 7 metriä wd
 

PARISTOJEN ASETTAMINEN TAI VAIHTAMINEN 

• Irrota kaukosäätimen takana oleva kansi; 

• Aseta kaksi AAA-paristoa 1,5 V oikeaan asentoon (katso 
ohjeet paristolokeron sisältä); 



KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖOHJE 

 

• Laita kansi takaisin. 

HUOMAA: 

• Jos kaukosäädin täytyy vaihtaa tai hävittää, paristot pitää poistaa ja hävittää 
lakisääteisten määräysten mukaan, koska ne ovat haitallisia ympäristölle. 

• Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja. Älä sekoita alkaliparistoja, vakioparistoja 
(hiilisinkki) tai ladattavia paristoja (nikkelikadmium) keskenään. 

• Älä hävitä paristoja polttamalla. Paristot voivat räjähtää tai vuotaa. 

• Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot sen sisältä.  



KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖOHJE 

 

VIILENNYS-tila 

Loistava kuumalla säällä, kun haluat viilentää ja kuivata huoneen ilmaa. Tilan asettaminen 

oikein: 

• Paina -painiketta muutamia kertoja, kunnes ◄-symboli ilmestyy -symbolin viereen. 

• Valitse tavoitelämpötilaksi 18–32 °C painamalla - tai -painiketta, kunnes haluamasi 

arvo ilmestyy. 

• Valitse haluamasi tuulettimen nopeus painamalla -painiketta. 

Neljä käytettävissä olevaa nopeutta ovat: Korkea/keskitaso/hidas/automaattinen. 

High Korkea 

Medium Keskitaso 

Low Hidas 

Auto Automaattinen 

 
  

Kesäaikana sopivin huonelämpötila on 24–27 °C. Suosittelemme kuitenkin, että et aseta 

lämpötilaa paljon alle ulkolämpötilan. Tuulettimen nopeuden ero on selvempi 

TUULETIN-tilassa, eikä ehkä erotu VIILENNYS-tilassa. 

LÄMMITYS-tila* 
“ * ” merkitsee, että lämpöpumppumallissa on tämä toiminto. 

Tilan asettaminen oikein: 

• Paina -painiketta muutamia kertoja, kunnes -symboli ilmestyy -symbolin viereen. 

• Valitse tavoitelämpötilaksi 13–27 °C painamalla - tai -painiketta, kunnes haluamasi 

arvo ilmestyy. 

• Valitse haluamasi tuulettimen nopeus painamalla -painiketta. 

Neljä käytettävissä olevaa nopeutta ovat: 

Korkea/keskitaso/hidas/automaattinen. 

• Vesi poistetaan ilmasta ja kerätään säiliöön. 

• Kun säiliö on täynnä, laite sammuu ja ” ” (säiliö täynnä) ilmestyy näyttöön. Poista säiliön 
korkki ja tyhjennä säiliö. Valuta kaikki jäljellä oleva vesi astiaan. Kun kaikki vesi on 
tyhjennetty, laita korkki takaisin paikalleen. 

• Kun säiliö on tyhjennetty, laite käynnistyy uudelleen. 



KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖOHJE 

 

HUOMIO – Kun laitetta käytetään erittäin kylmissä tiloissa, laite sulattaa automaattisesti ja 

keskeyttää normaalin toiminnan. ” ” ilmestyy näyttöön. Tämän toiminnan aikana on 

normaalia, että laitteen ääni vaihtelee. 

- Tässä tilassa sinun täytyy odottaa muutama minuutti ennen kuin laitteesta tulee 
lämmintä ilmaa. 

- Tässä tilassa tuuletin saattaa toimia lyhyitä hetkiä, vaikka asetettu lämpötila olisi jo 
saavutettu. 
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TUULETIN-tila 

Kun käytät laitetta tässä tilassa, ilmaletkua ei tarvitse kiinnittää. 

KUIVATUS-tila 

Ihanteellinen huoneen kosteustason palauttamisessa (kevät ja syksy, kosteat tilat, 

sadekaudet jne.). Kuivatustilassa laite on valmisteltava samalla tavalla kuin viilennystilassa, 

ilmanpoistoletku on liitettävä, jotta kosteus saadaan poistettua ulkopuolelle. Tilan asettaminen 

oikein: 

• Paina -painiketta muutamia kertoja, kunnes ◄-symboli 

ilmestyy -symbolin viereen. Näytössä näkyy ” ”. 

• Tässä tilassa laite valitsee tuulettimen nopeuden 

automaattisesti eikä sitä voi asettaa manuaalisesti. 

AUTOMAATTINEN tila 

Laite valitsee automaattisesti toimiiko se viilennys-, tuuletus- vai lämmitystilassa (kaikissa 

malleissa ei ole lämmitystilaa). 

Tilan asettaminen oikein: 

• Paina -painiketta muutamia kertoja, kunnes ◄-symboli ilmestyy -symbolin viereen. 

Näytössä näkyy ” ”. 

• Valitse haluamasi tuulettimen nopeus painamalla painiketta. 

Neljä käytettävissä olevaa nopeutta ovat: 

Korkea/keskitaso/hidas/automaattinen. 

Jos laite on vain viilentävä malli, laite toimii Tuuletin-tilassa, kun 

huonelämpötila on alle 23 °C ja Viilennys-tilassa, kun huonelämpötila on yli 

23 °C. 

Jos laite on viilentävä ja lämmittävä malli, laite toimii Lämmitin-tilassa, kun huonelämpötila 

on alle 20 °C ja Tuuletin-tilassa, kun huonelämpötila on yli 20–23 °C ja Viilennys-tilassa, kun 

huonelämpötila on yli 23°C. 

 

 Käyttöpaneelin näyttö: 

AUTOMAATTISESSA tilassa näyttö kiertää. 

• Paina -painiketta muutamia kertoja, kunnes ◄-symboli ilmestyy 

-symbolin viereen. 

• Valitse haluamasi tuulettimen nopeus painamalla -painiketta. 

Kolme käytettävissä olevaa nopeutta ovat: Korkea/keskitaso/hidas. 



KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖOHJE 

 

LEPOTILA-toiminto 

Tämä toiminto on hyödyllinen yöllä, koska se vähentää laitteen toimintaa asteittain. Toiminnon 

asettaminen oikein: 

• Valitse viilennys- tai lämmitystila, kuten edellä on kuvattu. 

• Paina -painiketta ja ▲-symbolia -symbolin alla. 

Laite toimii viimeksi valitussa tilassa. 
Kun valitset lepotilan, näytön kirkkaus vähenee. 

LEPO-tila pitää huoneen lämpötilan optimaalisena ilman suuria vaihteluita lämpötilassa tai 

kosteudessa toiminnan ollessa hiljaista. Tuulettimen nopeus on aina hidas, huonelämpötila ja 

kosteus vaihtelevat varmistaakseen parhaimman mukavuuden. 

VIILENNYS-tilassa valittu lämpötila laskee 1 °C:n tunnissa 2 tunnin jaksossa. Uusi lämpötila 

säilytetään seuraavat 6 tuntia. Sen jälkeen laite sammuu automaattisesti. 

LÄMMITYS-tilassa valittu lämpötila nousee 1 °C:n tunnissa 3 tunnin jaksossa. Uusi lämpötila 

säilytetään seuraavat 5 tuntia. Sen jälkeen laite sammuu automaattisesti. 

LEPOTILA-toiminto voidaan peruuttaa milloin tahansa painamalla ”Lepotila”-, ”Tila”- tai 
”Tuuletin”-painiketta. 

TUULETIN- tai KUIVATUS-tilassa LEPOTILA-toimintoa ei voi asettaa. 

Laitteen lämpötilayksikön vaihtaminen 

Kun laite on valmiustilassa, paina painiketta, silloin voit vaihtaa laitteen lämpötilayksikön. 

Esimerkiksi: 

Ennen vaihtamista, viilennystilassa, näyttö on kuten kuvassa 1. 

Vaihtamisen jälkeen, viilennystilassa, näyttö on kuten kuvassa 2.
 

 

 

 

 

 

 

  

Kuva 1 

Kuva 2 
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AJASTIMEN ASETTAMINEN  

– Tällä ajastimella voidaan asettaa viive laitteen käynnistymiseen tai sammumiseen. 
Toiminta-aikojen optimoinnilla vältetään energiantuhlaus. 

Käynnistymisen ohjelmointi 

• Kytke laite päälle, valitse haluamasi tila, esimerkiksi: viilennys, 24 °C, 

tuulettimen korkea nopeus. Sammuta laite. 

• Paina -painiketta kaksi kertaa, näytössä näkyy 0,5–24 tuntia ja 

▼-symboli ilmestyy -symbolin viereen ja ”h”-symboli vilkkuu. 

• Paina ▲- tai ▼-painiketta useita kertoja, kunnes haluamasi aika ilmestyy näyttöön. Paina 

-painiketta uudelleen, ajastin aktivoituu, silloin ▼-symboli ilmestyy -symbolin 

viereen ja aika näkyy näytössä. 

• Paina uudelleen -painiketta tai -painiketta, ajastus peruuntuu ja ▼-symboli häviää 

-symbolin vierestä. 

Sammuttamisen ohjelmointi 

• Kun laite on toiminnassa, paina -painiketta, näytössä näkyy 0,5–24 

tuntia ja ▼-symboli ilmestyy -symbolin viereen ja ”h”-symboli 

vilkkuu. 

• Paina - tai -painiketta useita kertoja, kunnes haluamasi aika ilmestyy. Paina 

®-painiketta uudelleen, ajastin aktivoituu ja ▼-symboli ilmestyy -symbolin viereen ja 

aika näkyy näytössä. 

• Paina uudelleen -painiketta tai -painiketta, ajastus peruuntuu ja ▼-symboli häviää 

-symbolin vierestä.



VINKKEJÄ OIKEAAN KÄYTTÖÖN 

 

 
Noudata seuraavia suosituksia saadaksesi parhaimman 

tehon laitteestasi: 

• Sulje ikkunat ja ovet huoneesta, johon sijoitat ilmastointilaitteen 

(kuva 21). Jos asennat ilmastointilaitteen puolipysyvästi, jätä ovi 

hieman auki (vain noin 1 cm) oikean ilmastoinnin takaamiseksi. 

• Suojaa huone suoralta auringonpaisteelta sulkemalla verhot 

ja/tai kaihtimet osittain, jolloin laite toimii taloudellisimman (kuva 

22); 

• Älä aseta mitään esineitä nojaamaan laitteeseen; 

• Älä laita mitään esteitä ilmantulo- ja ilmanpoistoaukkoihin (kuva 

23). Jätä ritilät vapaaksi; 

• Varmista, ettei huoneessa ole lämmönlähteitä; 

• Älä käytä laitetta kosteissa tiloissa (esimerkiksi pyykkitiloissa). 

• Älä käytä laitetta ulkona. 

• Varmista, että laite seisoo tasaisella alustalla. Lukitse 

tarvittaessa etupyörien lukot. 

close doors and windows 

close curtains 

do not cover the appliance 

sulje ovet ja ikkunat 

sulje verhot 

älä peitä laitetta 

 

VEDEN TYHJENNYSTAPA 

Jos laitteen sisällä on liikaa kondenssivettä, laite pysähtyy ja näytössä näkyy ”

” (SÄILIÖ TÄYNNÄ, kuten AUTOMAATTISESSA VIANMÄÄRITYKSESSÄ). Tämä 

ilmaisee, että kondenssivesi täytyy tyhjentää jollakin seuraavista tavoista: 

Manuaalinen tyhjentäminen (kuva 24) 
Vesi täytyy tyhjentää erittäin kosteissa tiloissa 
1. Irrota laite virtalähteestä. 
2. Aseta poistoastia alemman poistokorkin alle. Katso kaavio. 
3. Irrota alempi poistokorkki. 
4. Vesi tyhjenee ja kerääntyy poistoastiaan (ei aina mukana toimituksessa). 



VINKKEJÄ OIKEAAN KÄYTTÖÖN 

 

5. Kun vesi on tyhjentynyt, kiinnitä alempi poistokorkki tiiviisti. 
6. Kytke laite päälle.  



VINKKEJÄ OIKEAAN KÄYTTÖÖN 

 

Jatkuva tyhjennys (kuva 25) 

Käytettäessä laitetta kosteudenpoistossa jatkuva tyhjennys on suositeltava. 

1. Irrota laite virtalähteestä. 

2. Irrota poistokorkki. Tämän toiminnon aikana jäännösvettä voi roiskua, joten pidä astia 

keräämässä vettä. 

3. Yhdistä poistoletku (1/2” tai 12,7 mm, ei aina mukana toimituksessa). Katso kaavio. 

4. Vettä voi tyhjentää jatkuvasti letkulla lattiakaivoon tai sankoon. 

5. Kytke laite päälle. 

 
Drain outlet Poistoaukko 

Drain pan Poistoastia 

Drain cap Poistokorkki 

Drain hose Poistoletku 

 

HUOMAA 

Varmista, että poistoletku ei ole korkeammalla kuin poistoaukko tai vesisäiliö ei ehkä 

tyhjene (kuvat 26 ja 27) 



 

PUHDISTUS 

Ennen puhdistusta tai kunnossapitoa kytke laite pois päältä painamalla käyttöpaneelin 

tai kaukosäätimen 0-painiketta, odota muutama minuutti ja irrota pistoke pistorasiasta. 

KOTELON PUHDISTAMINEN 

Puhdista laite hieman kostealla liinalla ja pyyhi kuivaksi kuivalla liinalla. 

• Älä koskaan puhdista laitetta vedellä. Se voi olla vaarallista. 

• Älä koskaan käytä bensiiniä, alkoholia tai liuottimia laitteen puhdistamiseen. 

• Älä koskaan suihkuta siihen hyönteismyrkkyjä tai vastaavia. 

ILMANSUODATTIMIEN PUHDISTAMINEN 

Suodatin tulee puhdistaa viikon välein, jotta laite toimii tehokkaasti. 

Haihduttimen suodatin irrotetaan kuten alla olevassa kuvassa. 

  

Poista pölykertymät suodattimesta pölynimurilla. Jos se on hyvin likainen, voit upottaa 

sen lämpimään veteen ja huuhdella useita kertoja. Vesi ei saa olla lämpimämpää kuin 40 °C. 

Jätä suodatin kuivumaan pesun jälkeen ja kiinnitä tuloritilä sitten laitteeseen.



 

KÄYTÖN PÄÄTTÄMINEN JA ALOITTAMINEN 

KÄYTÖN ALOITTAMISTARKASTUKSET 
Varmista, että virtajohto ja pistoke ovat kunnossa ja maadoitusjärjestelmä toimii. 

Noudata tarkasti asennusohjeita. 

KÄYTÖN PÄÄTTÄMINEN 

Tyhjennä sisäsäiliö täysin vedestä irrottamalla korkki (kuva 32). 

Valuta kaikki jäljellä oleva vesi astiaan. Kun kaikki vesi on 

tyhjennetty, laita korkki takaisin paikalleen. 

Puhdista ja kuivata suodatin, aseta takaisin paikalleen. 

TEKNISET TIEDOT 

Nimellisjännite katso arvokilpi 
Maksimi teho viilennystilassa -- 
Kylmäaine -- 
Viilennyskapasiteetti -- 

 

18–35 °C (viilennys) 

10–25 °C (lämmitys)

RAJAEHDOT 

Huonelämpötila 

Huonelämpötila 



 

VIANMÄÄRITYS 

ONGELMA SYY RATKAISU 

Laite ei käynnisty 

• Ei ole virtaa 

• Pistoke ei ole pistorasiassa 

• Sisäinen suojalaite on lauennut 

• Odota 

• Liitä pistoke pistorasiaan 

• Odota 30 minuuttia, jos ongelma 
jatkuu, ota yhteys 
huoltoliikkeeseen. 

Ilmastointilaite toimii 
vain lyhyen hetken 

• Poistoletkussa on mutkia 

• Jokin estää ilman poistumisen 

• Aseta poistoletku oikein, pidä se 
lyhyenä ja mahdollisimman 
suorana pullonkaulojen 
välttämiseksi 

• Tarkista ja poista kaikki esteet 
ilmanpoistosta 

Ilmastointilaite toimii, 
mutta ei viilennä 
huonetta 

• Ikkunat, ovet ja/tai verhot ovat 
auki 

• Sulje ovet, ikkunat ja verhot. 
Katso edellä oleva ”vinkkejä 
käyttöön”. 

• Huoneessa on lämmönlähteitä 
(liesi, hiustenkuivaaja jne.) 

• Poista lämmönlähteet 

• Ilmanpoistoletku on irrotettu 
laitteesta 

• Kiinnitä ilmanpoistoletku laitteen 
kotelon taakse 

• Laitteen tekniset tiedot eivät ole 
riittävät huoneeseen, johon se 
on sijoitettu 

 

Huoneeseen tulee 
epämiellyttävä haju 
käytön aikana 

• Ilmansuodatin on tukossa • Puhdista suodatin, kuten edellä 
on kuvattu 

Ilmastointilaite ei 
toimi kolme minuuttia 
käynnistämisen 
jälkeen 

• Sisäisen kompressorin turvalaite 
estää laitteen käynnistymisen, 
kunnes kolme minuuttia on 
kulunut viimeisimmästä 
sammutuksesta 

• Odota. Tämä viive kuuluu 
normaaliin toimintaan 

Seuraava ilmoitus 
ilmestyy näyttöön: 

 

• Laitteessa on automaattinen 
vianmääritysjärjestelmä 
tiettyihin virhetoimintoihin 

• Katso kappale 
AUTOMAATTINEN 
VIANMÄÄRITYS 

 


