
 

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA 
 

• Tätä laitetta saavat käyttää vähintään 
8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on 
heikentyneet fyysiset, aistilliset tai 
psyykkiset taidot tai joilla ei ole 
riittävästi kokemusta ja taitoa vain, 
jos heille on annettu opastusta 
laitteen käytöstä tai heitä valvotaan 
käytön aikana ja heille on kerrottu 
laitteen turvallisesta käytöstä ja he 
ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. 
Lapset eivät saa puhdistaa eikä 
huoltaa laitetta ilman valvontaa. 
Lapset eivät saa leikkiä laitteella. 

• Varmista ennen käyttöä, onko 
saatavilla oleva verkkovirta 
yhteensopivaa laitteen kanssa (katso 
tekniset tiedot). 

• Sammuta ilmastointilaite ja irrota sen 
virtajohto ennen puhdistamista tai 
huoltoa. 

• Varmista, etteivät painavat esineet 
ole painaneet virtajohtoa. 

• Älä vedä virtajohdosta, kun irrotat 
sitä pistorasiasta tai 
ilmastointilaitteesta. 

• Älä kytke äläkä irrota virtapistoketta 
märin käsin. 

• Käytä maadoitettua virtalähdettä. 
Varmista, että maadoitus on luotettava. 
• Jos virtajohto on vaurioitunut, 

valmistajan, huoltoedustajan tai 
vastaavasti pätevän henkilönon 
vaihdettava se vaaratilanteiden 
välttämiseksi. 

 
• Älä koskaan peitä ilmastointilaitetta 

pyyhkeellä tai vastaavalla. Pidä 
ilmanvaihtoaukot esteettöminä. 

• Pidä vähintään 30 cm etäisyys 
laitteen, seinien tai muiden esineiden 
välillä. 

• Jos huomaat jotain epätavallista 
(kuten palaneen hajun), irrota 
virtajohto välittömästi ja ota yhteyttä 
paikalliseen jälleenmyyjään. 

• Sammuta laite ja irrota sen virtajohto, 
kun ketään ei ole paikalla 
huolehtimassa siitä. 

• Älä räiskytä äläkä kaada vettä 
ilmastointilaitteen tai sen 
kaukosäätimen päälle, koska ne 
saattavat vikaantua. 

• Jos poistoletkua käytetään, 
ympäristön lämpötila ei voi olla alle 0 
°C. Muutoin vettä voi vuotaa 
ilmastointilaitteeseen. 

• Pidä kaukana syttymislähteistä, 
palavista ja räjähtävistä esineistä. 

• Lapset ja vammaiset henkilöt eivät 
saa käyttää yksikköä ilman valvontaa. 

• Älä anna lasten leikkiä 
ilmastointilaitteella tai kiipeillä sen 
päällä. 

• Älä laita äläkä ripusta valuvia esineitä 
ilmastointilaitteen päälle. 

• Älä korjaa äläkä pura 
ilmastointilaitetta itse. 

• Estä vierasesineiden 
ilmastointilaitteen sisälle laittaminen. 

• Laite on sijoitettava siten, että 
virtapistokkeeseen pääsee käsiksi. 

• Älä koskaan kallista ilmastointilaitetta 
äläkä kaada sitä. 



 

• Varmista, että laitteen käyttöalusta on 

vakaa ja tasainen. 
• Vältä laitteen altistamista suoralle 

auringonvalolle. 
• Ilmastointilaitetta saa käyttää vain 16 

°–35° C lämpötiloissa. 
• Sulje ovet ja ikkunat laitetta 

käyttäessä tehostaaksesi sen 
viilentävää vaikutusta. 

• Älä käytä laitetta märissä tai 
kosteissa ympäristöissä. 

• Varmista, ettei laitteen ja 
kaukosäätimen välissä ole esteitä. 
Älä pudota äläkä heitä 
kaukosäädintä. Älä upota 
kaukosäädintä mihinkään 
nesteeseen äläkä altista sitä 
lämmölle tai suoralle auringonvalolle. 

 
Paristojen käyttö: 
• VARO! Räjähdysvaara, jos paristoja 

ei vaihdeta oikein. Käytä vain 
samantyyppisiä paristoja. Huomioi 
oikea polariteetti. 

• Älä altista paristoja (joko pakkaus tai 
käytössä olevat) liialliselle auringon 
lämmölle, tulelle jne. Suojaa 
sähköiskuilta. Pidä ne kuivana ja 
puhtaana. Pidä ne pois lasten 
ulottuvilta. 

• Älä avaa, pura, leikkaa auki äläkä tee 
paristoille oikosulkua. Älä käytä 
vanhoja ja uusia paristoja yhdessä. 

• Hävitä paristot oikein.  Huomioi 
ympäristöasiat paristoja hävittäessä.  
Älä hävitä niitä kotitalousjätteen 
mukana. 

• Lue turvallisuus- ja muut 
huomautukset paristoista ja sen 
pakkauksesta. 

• Poista vuotavat paristot ja puhdista 
paristokotelo huolellisesti. Vältä 
silmä- ja ihokosketusta. 



 

Tarkoitettu käyttö 

 
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ilman viilentämiseen, puhaltamiseen ja kuivaamiseen. 
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa tai vastaavissa ympäristöissä, kuten 
kaupoissa, toimistoissa ja saman tyyppisissä työympäristöissä tai maatiloilla. Se voidaan 
tarjota myös asiakkaiden käyttöön hotelleissa, motelleissa ja muissa asuin- tai 
majoituspalveluissa. Käytä vain näiden ohjeiden mukaisesti. Virheellinen käyttö on 
vaarallista ja se mitätöi kaikki takuuvaatimukset. Luet turvaohjeet huolellisesti. 

 

 
 
 
 

Hävittäminen 

 

Yliviivattu roska-astiasymboli tarkoittaa, että tuote on hävitettävä sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromuna (SER).  Sähkö- ja elektroniikkalaitteet voivat sisältää 
vaarallisia ja ympäristölle haitallisia aineita.  Älä hävitä tätä laitetta tai sen 
pakkausta sekajätteenä.  Toimita sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
valtuutettuun kierrätyspisteeseen.  Näin osallistut resurssien ja ympäristön 
suojeluun.  Saat lisätietoa ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään tai paikallisiin 
viranomaisiin. 

 
Hävitä käytetyt paristot oikein. Vanhojen paristojen keräilypisteitä löytyy 
paristoja myyvistä kaupoista ja kaupunkien keräilypisteistä. 

 
 

 
Käytetyt symbolit 

Osoittaa vaarallista tilannetta, joka 
voi aiheuttaa vammautumisen tai 
aineellisen vahingon. 

Lue kaikki ohjeet huolellisesti 
ennen laitteen käyttöä, ja säilytä 
alkuperäiset käyttöohjeet 
myöhempää tarvetta varten. 

 
  



 

Symbolien selitykset 
 

 
 

VAARA 

 

VAROITUS 

 

VARO 

 

HUOMAA 

Osoittaa vaarallista tilannetta, joka voi huomioimattomana 
aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman. 
 

Osoittaa vaarallista tilannetta, joka voi huomioimattomana 
aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman. 
 

Osoittaa vaarallista tilannetta, joka voi huomioimattomana 
aiheuttaa pienen tai kohtalaisen vamman. 
 

Osoittaa tärkeää, mutta muuta kuin vaarallista asiaa, jolla 
ilmoitetaan materiaalivaurion vaaraa. 

 

Osoittaa vaaraan, joka ilmoitettaisiin sanoilla VAARA tai 
VARO. 



 

Laite on täytetty syttyvällä R32-kaasulla. 
 

 

Lue käyttöohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. 
 

 
Lue huolto-ohjekirja ennen laitteen korjausta. 

 
 
 

Kylmäaine 
 

- Laitteessa kiertää kylmäainetta, jotta ilmastointilaite voisi toimia tarkoituksenmukaisella 
tavalla. Laitteessa käytettävä kylmäaine on erityispuhdas R32-fluoridi. Kylmäaine on 
syttyvää ja hajutonta. Lisäksi se voi räjähtää joissakin olosuhteissa. Kylmäaineen syttyvyys 
on hyvin matala. Se voidaan sytyttää vain tulella. 

- Tavallisiin jäähdytysaineisiin verrattuna R32 on saastuttamaton eikä se vahingoita 
otsonikerrosta. Sen vaikutus kasvihuoneilmiöön on myös pienempi. R32:n 
termodynaamiset ominaisuudet ovat hyvät, jonka ansiosta se on erittäin energiatehokas. 
Yksiköitä ei tarvitse sen vuoksi täyttää niin usein. 

 
 
 

VAROITUS 
 

Älä yritä nopeuttaa jäänpoistoprosessia äläkä puhdista laitetta muilla kuin valmistajan 
suosittelemilla tavoilla. Jos laite tarvitsee korjausta, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun 
huoltokeskukseen. Epäpätevien henkilöiden tekemät korjaukset saattavat olla vaarallisia. 
Laitetta on säilytettävä huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti toimivia syttymisen lähteitä. (esim. 
avotulta, toimivia kaasulaitteita tai sähkölämmittimiä.) Älä puhkaise äläkä polta. 

Laite on asennettava ja sitä on käytettävä ja säilytettävä huoneessa, jonka lattian pinta-ala on 
yli 4 m2. 

Laite on täytetty syttyvällä R32-kaasulla. Noudata korjatessa valmistajan ohjeita. Huomaa, että 
kylmäaineet ovat hajuttomia. Lue asiantuntijan ohjekirja. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

HYVÄ ASIAKAS  
 

Onnittelut liikuteltavan ilmastointilaitteen ostamisesta. Lue käyttöohjeet huolellisesti. Säilytä niitä 
tulevaa käyttöä ja mahdollista laitteen eteenpäinmyyntiä varten. 
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YLEISKATSAUS 
 

Ilmastointilaite 

 
1 Ohjauspaneeli 

2 Ohjausritilä 

3 Kääntyvä ritilä 

4 Rengas 

5 Suodattimen kansi 

6 Ilman sisääntuloaukko 

7 Lukitussalpa 

8 Keskimmäinen 

tyhjennysreikä 

9 Lauhdutinputken ura 

10 Virtajohto 

11 Alempi tyhjennysreikä 

12 Kaukosäädin 

2 x 1,5V AAA -paristo 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paristojen asentaminen 

Avaa paristokotelo, asenna 
1,5 V:n AAA-paristot ja sulje 
kansi. Huomioi 
polariteettimerkinnät! 

  



 

Ohjauspaneelin toiminta 
 

Ohjauspaneelin kohteet 

 
+ / - -painike 

 
Dual-8-
hohtopurkausnäyttö 

 
Viilennystilan osoitin 
 

Kuivaustilan osoitin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tuulettimen 
nopeuden osoitin 

Tuulettimen tilaosoitin 

 
Tuuletinpainike Lepotilapainike ON/OFF -

painike 
Ajastinpainike Tilapainike 

 

Ohjauspaneelin toiminta 
 

Huom: 
● Virran kytkemisen jälkeen ilmastointilaite antaa merkkiäänen. Tämän jälkeen voit 
käyttää ilmastointilaitetta ohjauspaneelista. 
● Ilmastointilaite antaa merkkiäänen ON-tilassa, kun ohjauspaneelin painikkeita 
painetaan. Samalla vastaavaan ohjauspaneelin osoittimeen syttyy valo. 
● OFF-tilassa ohjauspaneelin Dual-8-hohtopurkausnäyttö ei ole päällä. 
ON-tilassa ohjauspaneelin dual-8-hohtopurkausnäyttö näyttää lämpötilan viilennystilassa. 
Se ei näytä tätä muissa tiloissa. 

 
 
 

1 ON/OFF-painike 
 

Tämän painikkeen painaminen käynnistää ilmastointilaitteen. 

 

2 + / - -painike 
 

Paina viilennystilassa “+” tai “-” -painiketta muuttaaksesi lämpötilaa 1 °C (°F). Asetettu 
lämpötila-alue on 16 °C (61°F)~30 °C (86 °F). Tämä painike ei ole toiminnassa automaatti-
, kuivaus- tai puhallustilassa. 

  



 

Ohjauspaneelin toiminta 
 

 

3 Tilapainike 

Paina tätä painiketta, ja tila muuttuu seuraavassa järjestyksessä: 
VIILENNYS→KUIVAUS→TUULETIN 
VIILENNYS: Tässä tilassa viilennystilan osoitinvalo palaa. Dual-8-

hohtopurkausnäyttö näyttää asetetun lämpötilan. Lämpötilan asetusväli on 
16 °C~30 °C. 

KUIVAUS: Tässä tilassa kuivaustilan osoitinvalo palaa. Dual-8-
hohtopurkausnäyttö ei ole päällä. 

TUULETIN: Tässä tilassa ilmastointilaite ainoastaan puhaltaa ilmaa. Tuulettimen 
osoitinvalo palaa. Dual-8-hohtopurkausnäyttö ei ole päällä. 

 

4 Tuuletinpainike 
 

Paina tätä painiketta, ja tila muuttuu seuraavassa järjestyksessä: “hidas→ 
keskinopea → nopea→ automaattituuletus→ hidas”. 

 

5 Ajastin 

Paina ajastinpainiketta siirtyäksesi ajastimen asetustilaan. Paina tässä tilassa " + " 
tai " - " -painiketta säätääksesi ajastinasetuksia. Ajastettu aika muuttuu 30 minuutilla 
yhdellä " + " tai " - " -painikkeen painalluksella 10 tunnin sisään, kun taas ajastimen 
asetus muuttuu 1 tunnilla " + " tai " - " -painikkeilla 10 tunnin sisällä. 

Sen jälkeen kun ajastimen asetus on valmis, yksikkö näyttää lämpötilan, jos muuta 
toimintaa ei ole 5 sekuntiin.  Jos ajastintoiminto käynnistetään, ylemmässä 
osoittimessa säilyy näytön tila. Muutoin sitä ei näytetä.  Paina ajastintilassa 
ajastinpainiketta uudelleen peruaksesi ajastintilan. 

 

 

6 Lepotila 

Paina lepotilapainiketta asettaaksesi laitteen lepotilaan. Jos käyttäjä käyttää 
jäähdytystilaa lepotilan käynnistämisen jälkeen, esiasetettua lämpötilaa nostetaan 
yhdellä asteella 1 tunnin kuluessa, esiasetettua lämpötilaa nostetaan kahdella 
asteella 2 tunnin kuluessa ja yksikkö toimii sen jälkeen tässä tilassa koko ajan. 
Lepotila ei ole käytettävissä tuuletustilassa eikä kuivaustilassa. Jos lepotila 
käynnistetään, ylemmässä osoittimessa säilyy näytön tila. Muutoin sitä ei näytetä. 

 

 
 
 
 
 
 
  



 

Kaukosäätimen painikkeet 
 

 
 
 
 
 

1 ON/OFF-painike 

2 TILA-painike 

3 + / - -painike 

4 TUULETIN-painike 

5 X-TUULETIN-painike 

6 LEPOTILA-painike 

7 AJASTIN-painike 

 

 

 

 

Näytön kuvakkeet 
 
 
 

Ajastin päällä Ajastin pois päältä 

 
 
 

 
Viilennystoiminto 
Kuivaustoiminto 
Tuuletustoiminto 

 
Signaalin lähetys 
 

 
 

X-tuuletustoiminto 
Lepotilatoiminto 
Lukitus 
Aseta nopeus 

 

 
Aseta lämpötila Aseta aika 

 

  



 

Kaukosäätimen painikkeet 
Huom: 
● Tämä on yleiskaukosäädin, jota voidaan käyttää monitoimi-ilmastointilaitteissa. Jos 

mallissa ei ole jotain toimintoa, paina vastaavaa painiketta kaukosäätimessä, jotta 
yksikkö pitää alkuperäisen käyttötilan. 

● Virran kytkemisen jälkeen ilmastointilaite antaa merkkiäänen. 

Toiminnan osoitin “ " on asennossa ON (punainen merkkivalo). Tämän jälkeen 
voit käyttää ilmastointilaitetta kaukosäätimestä. 

● Kun virta on päällä, kaukosäätimen painikkeesta painaminen saa merkkikuvakkeen 
 vilkkumaan kerran ja ilmastointilaite antaa ”de”-äänen, mikä tarkoittaa, että 

signaali on lähetetty ilmastointilaitteeseen. 

● Kun virta ei ole päällä, lämpötilan asetus- ja kellopainike näkyvät kaukosäätimen 
näytöllä (jos ajastin päällä ja pois päältä ja valotoiminnot on asetettu, vastaavat 
kuvakkeet näytetään kaukosäätimen näytöllä samanaikaisesti); Kun virta on päällä, 
näytöllä näkyvät vastaavat asetustoimintojen kuvakkeet. 

 
 

1 ON/OFF-painike 

Paina tätä painikettä käynnistääksesi tai sammuttaaksesi yksikön. 
 

2 TILA-painike 

Tämän painikkeen painaminen kerran valitsee halutun tilan kiertäen, kuten alla 
(vastaava kuvake ” ” syttyy tilan valitsemisen jälkeen): 

 

 

 

● Ilmastointilaite toimii viilennystilassa viilennystilan valitsemisen jälkeen. Paina sitten " + 
" tai " - " -painiketta säätääksesi lämpötilaa. Paina TUULETIN-painiketta säätääksesi 
tuulettimen nopeutta. 

● Kuivaustilan valitsemisen jälkeen ilmastointilaite toimii hitaalla tuuletinnopeudella 
kuivaustilassa. Kuivaustilassa ei voi säätää tuulettimen nopeutta. 

● Tuuletustilan valitsemisen jälkeen ilmastointilaite toimii vain tuuletustilassa. Paina 
sitten TUULETIN-painiketta säätääksesi tuulettimen nopeutta. 

 

3 + / - -painike 

●  + tai - -painikkeen painaminen muuttaa lämpötilaa 1 °C (°F). Kaukosäätimen + tai - -
painikkeen painaminen 2 sekunnin ajan vaihtaa lämpötilaa nopeasti. Vapauta painike, 
kun olet saavuttanut haluamasi lämpötilan. 

● Paina " + " tai " - " -painiketta säätääksesi ajastinasetuksia asettaessasi ajastinta päälle 
tai pois päältä. (Katso tarkemmat asetustiedot AJASTIN-painikkeen ohjeista)  

  



 

Kaukosäätimen painikkeet 

4 TUULETIN-painike 
 

Tätä painiketta painamalla tuulettimen nopeutta voidaan vaihtaa seuraavassa 

järjestyksessä:  AUTO, NOPEUS 1 ( ), NOPEUS 2 ( ), NOPEUS 3 ( ). 
 

 

Huom: 

 

AUTO 

● Automaattisella nopeudella ilmastointilaite valitsee oikean tuuletinnopeuden 
automaattisesti ympäristön lämpötilan mukaisesti. 

● Kuivaustilassa ei voi säätää tuulettimen nopeutta. 
 

5 X-TUULETIN-painike 

Paina tätä painiketta viilennys- ja kuivaustoimintojen aikana käynnistääksesi X-
tuuletintoiminnon. Paina tätä painiketta uudelleen peruuttaaksesi X-tuuletintoiminnon. 

Huom: 
● Kun X-tuuletintoiminto on päällä ja jos ilmastointilaite on sammutettu, sisätuuletin 

toimii edelleen hitaasti hetken puhaltaaksesi jäännösveden ilmaputkeen. 
● Paina X-tuulettimen toimiessa X-tuuletinpainiketta sammuttaaksesi X-

tuuletintoiminnon. Sisätuuletin sammuu välittömästi. 

 

 

6 LEPOTILA-painike 
 

Paina tätä painiketta viilennystilassa käynnistääksesi Lepotilan. Paina tätä painiketta 
peruuttaaksesi Lepotilan. Tämä toiminto ei ole käytettävissä Tuuletintilassa. 

 

7 AJASTIN-painike 
 

● Sammuta ajastin painamalla tätä painiketta, kun yksikkö on päällä. T-OFF ja H -
kuvakkeet vilkkuvat. Paina " + " tai " - " -painiketta 5 sekunnin kuluessa 
säätääksesi ajastimen pois päältä. + tai - -painikkeen painaminen muuttaa aika-
asetusta 30 min. + tai - -painikkeen painaminen 2 sekunnin ajan vaihtaa aikaa 
nopeasti. Vapauta painike, kun olet saavuttanut haluamasi ajan. Vahvista 
painamalla AJASTIN-painiketta. T-OFF ja H -kuvakkeiden vilkkuminen loppuu. 

● Käynnistä ajastin painamalla tätä painiketta, kun yksikkö on pois päältä. T-ON 
ja H -kuvakkeet vilkkuvat. Paina " + " tai " - " -painiketta 5 sekunnin kuluessa 
säätääksesi ajastimen päälle. + tai - -painikkeen painaminen muuttaa aika-
asetusta 30 min. + tai - -painikkeen painaminen 2 sekunnin ajan vaihtaa aikaa 
nopeasti. Vapauta painike, kun olet saavuttanut haluamasi ajan. Vahvista 
painamalla AJASTIN-painiketta. T-ON ja H -kuvakkeiden vilkkuminen loppuu. 

● Peruuta Ajastin On/Off: Jos ajastin on asetettu, paina AJASTIN-painiketta 
kerran nähdäksesi jäljellä olevan ajan. Paina AJASTIN-painiketta uudelleen 5 
sekunnin kuluessa peruaksesi tämän toiminnon. 

  



 

Kaukosäätimen painikkeet 
 

Huom: 
● Ajastimen asetusväli: 0,5~24h 
● Kahden toiminnan välillä ei voi olla yli 5 sekuntia. Muutoin kaukosäädin poistuu 

asetustilasta. 
 

 

Yhdistelmäpainikkeiden toimintojen esittely 
 
 

Lapsilukkotoiminto 
 

“+” ja “-” -painikkeiden painaminen yhtä aikaa käynnistää tai sammuttaa 
lapsilukkotoiminnon. Kun lapsilukkotoiminto käynnistetään, kaukosäätimen LUKKO-merkki 
on päällä. 
Jos käytät kaukosäädintä, se ei lähetä signaalia. 

 

Lämpötilanäytön vaihtotoiminto 
 

OFF-tilassa “-” ja “TILA” -painikkeiden painaminen yhtä aikaa vaihtaa °C ja °F -
asteikkojen välillä. 

 

Valotoiminto 
 

Kun yksikkö on päällä tai pois päältä, voit pitää ”+” ja ”TUULETIN” -painikkeita 
painettuna yhtä aikaa 3 sekunnin ajan sytyttääksesi tai sammuttaaksesi lampun ja 
lähettääksesi koodin. Sytyttämisen jälkeen lamppu on oletusarvoisesti päällä. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Käyttöopas 

1. Kun olet kytkenyt virtajohdon, paina kaukosäätimen ”ON/OFF-painiketta”
käynnistääksesi ilmastointilaitteen.

2. Paina ”TILA”-painiketta valitaksesi haluamasi tilan: VIILENNYS, KUIVAUS,
TUULETIN.

3. Paina " + " tai " - " -painiketta säätääksesi lämpötilaa. (Lämpötilaa ei voi säätää
automaattitilassa).

4. Paina ”TUULETIN”-painiketta asettaaksesi tuulettimeen haluamasi nopeuden:
auto, hidas, keskinopea ja nopea.

Paristojen vaihto kaukosäätimeen 

1. Paina kaukosäätimen takaa pistettä, jossa on

merkki " ", ja paina sitten paristokotelon kantta
nuolen suuntaisesti.

2. Vaihda kaksi No. 7 (AAA 1,5V) -kuivaparistoa ja
varmista, että + ja - -navat ovat oikein päin.

paristo 

asenna 
vaihda 

3. Laita paristokotelon kansi paikoilleen.
paristokotelon kansi 

HUOMAA 

● Osoita käytön aikana kaukosäätimen signaalinlähettäjällä yksikön
vastaanottoikkunaa.

● Signaalinlähettäjän ja vastaanottavan ikkunan väli ei saisi olla yli 8 metriä
eikä välissä saa olla esteitä.

● Signaali voi häiriintyä helposti huoneessa, jossa on halogeenilamppu tai
langaton puhelin. Kaukosäätimen pitäisi olla yksikön lähellä käytön aikana.

● Vaihda saman malliset paristot tarvittaessa.

● Ota paristot pois kaukosäätimestä, kun et käytä sitä pitkään aikaan.
● Vaihda paristot, jos kaukosäätimen näyttö on sumea tai siinä ei näy mitään.



PUHDISTAMINEN JA HUOLTO 

Varoitus: 

Sammuta ilmastointilaite ja irrota virtajohto aina ennen sen 
puhdistamista. Sähköiskuvaara! 

Varo: Älä kallista laitetta, vaan pidä se 
aina vaakatasossa. 

Kotelointi ja ritilä 
Puhdista kotelointi pehmeällä liinalla. 
Käytä puhdistukseen tarvittaessa 
neutraalia pesuainetta. Älä käytä 
syttyviä nesteitä tai hankaavia aineita. 
Puhdista ritilä pehmeällä harjalla. 

Kerätyn veden poisto 

Kun laite tyhjennetään pohjareiän kautta 

(katso asennus): 

• Irrota tyhjennysputki sen pidikkeestä ja 
vedä tulppa irti.

• Tyhjennä kerätty vesi sopivaan astiaan, 
laita tulppa takaisin tyhjennysputken 
päähän ja kiinnitä putki pidikkeeseen.

• Odota n. 3 minuuttia ennen laitteen 
uudelleenkäynnistystä.

Puhdista lauhdutinputki 

Paina pidike takaisin ja vedä c-nivel pois 
urasta. Irrota putki, pese se ja anna 
kuivua kokonaan ennen takaisin 
asentamista. 



VIANHAKU 

Jos ongelma jatkuu, sammuta laite, irrota se virtalähteestä välittömästi ja ota yhteyttä 
huoltokeskukseen. 

Ongelma Mahdollinen aiheuttaja Ratkaisu 

Laite ei toimi Virtavika Tarkasta virrantulo 

Pistoke on löysällä Aseta pistoke oikein 

Laite käynnistyi liian nopeasti 
uudelleen 

Odota 3 minuuttia ennen 
laitteen 
uudelleenkäynnistystä 

Huono toimivuus Liian vähän tehoa Tarkasta virrantulo 

Likainen ilmansuodatin Puhdista ilmansuodatin 

Asetettu lämpötila ei ole hyvä Säädä lämpötila-asetusta 

Ovet tai ikkunat ovat auki Sulje ovet ja ikkunat 

Laitetta ei voi ohjata 
kaukosäätimestä 

Vakava häiriö (staattinen 
paine, epävakaa jännite) 

Irrota tulppa, odota 3 
minuuttia, laita tulppa 
takaisin ja käynnistä laite 
uudelleen 

Kaukosäädin on 
vastaanottimen kantomatkan 
ulkopuolella 

Älä ylitä 8 metrin 
kantomatkaa 

Esteitä välissä Poista esteet laitteen ja 
kaukosäätimen välistä 

Pariston matala varaus Tarkasta kaukosäätimen 
paristot ja vaihda ne 
tarvittaessa 

Huoneessa on 
halogeenilamppu 

Sammuta halogeenilamppu 
ja yritä uudelleen 
Kokeile viedä kaukosäädin 
lähemmäksi laitetta 

Ilmaa ei tule ulos Ilmanvaihtoaukko on tukossa Poista tukokset 

Laite sulattaa itseään (tarkasta 
vetämällä suodatin ulos) 

Laite toimii taas 
sulatuksen jälkeen 

Lämpötilaa ei voi säätää Haluttu lämpötila ei ole 
asetusten mukaan 
mahdollinen 

Voit säätää laitteen 16 °C–
30 °C lämpötilaan 

Laite toimii 
automaattitilassa 

Vaihda tilaa 

Epänormaali haju Likainen suodatin Puhdista suodatin 

Epänormaalit äänet Radion, ukkosen ym. 
aiheuttamat äänet. 

Irrota tulppa, odota 3 
minuuttia, laita tulppa 
takaisin ja käynnistä laite 
uudelleen 

”PAPA”-ääni Hankausääni, jonka lämpötilamuutos voi aiheuttaa 

Virtaavan veden ääni Virtaavan jäähdytysaineen ääni laitteen sisältä on normaalia 



 

 
Vikakoodi Syy Ratkaisu 

H8 Alusta on täynnä vettä • Kaada vesi pois. 

  • Jos vikatilanne jatkuu, ota 
yhteyttä huoltokeskukseen 

F1 Ympäristölämpömittarin 
vikatila 

Ota yhteyttä huoltokeskukseen 

F2 Haihduttimen lämpömittarin 
vikatila 

Ota yhteyttä huoltokeskukseen 

F0 Kylmäaine vuotaa  

Järjestelmä on tukossa 

• Irrota tulppa, odota 30 
minuuttia, laita tulppa takaisin 
ja käynnistä laite uudelleen 
• Jos vikatilanne jatkuu, ota 
yhteyttä huoltokeskukseen 

H3  Kompressorin ylikuormitus  • Tarkista ympäristön lämpötila 
ja kosteus. Lämpötila ei saa 
ylittää 35 °C:tta 
• Tarkista, onko haihdutin tai 
lauhdutin tukossa. Poista 
tukokset, irrota tulppa, odota 3 
minuuttia, laita tulppa takaisin 
ja käynnistä laite uudelleen 
• Jos vikatilanne jatkuu, ota 
yhteyttä huoltokeskukseen 

E8 Vikatila ylikuormituksen 
takia 

F4 Ulkolämpötilamittari on auki 
/ oikosulussa 

Ota yhteyttä huoltokeskukseen 

 

 

Varoitus: 

Sammuta laite, irrota se 
virtalähteestä välittömästi ja ota 
yhteyttä huoltokeskukseen, jos 
virtajohto on ylikuumentunut tai 
vaurioitunut, tai jos laitteesta vuotaa 
vettä.  Älä yritä korjata laitetta itse! 
Sähköisku- ja tulipalovaara! 

Tarkasta käytön jälkeen: 

Irrota virrantulo. Puhdista suodatin ja kotelointi. 

Tyhjennä alustalle kertynyt vesi. 

 
  



 

ASENNUSTURVAOHJEET 
 

 

• Pidä poissa voimakkaista lämmön 
lähteistä, höyryistä, syttyvistä, 
rikkipitoisista tai räjähtävistä kaasuista. 

• Pidä poissa korkeataajuisten laitteiden 
luota (hitsauslaitteet, lääketieteelliset 
laitteet). 

• Älä käytä laitetta märissä tai kosteissa 
ympäristöissä. 

• Pidä ilmanvaihtoaukot esteettöminä. 
• Varmista, ettei laitteen ääni tai ilmavirta 

häiritse naapurustoa. 
• Pidä poissa halogeenilamppujen läheltä. 
• Älä käytä laitetta pyykkituvassa. 

• Noudata kansallisia turvamääräyksiä 
laitteen asennuksessa. 

• Jos virtajohto on vaurioitunut, 
valmistajan, huoltoedustajan tai 
vastaavasti pätevän henkilönon 
vaihdettava se 
vaaratilanteiden välttämiseksi. Älä 
koskaan käytä laitetta, jossa on viallinen 
virtajohto. 

• Liitä laite aina maadoitettuun 
pistorasiaan. 

• Varmista, että virtajohto on irrotettuna 
asennuksen, puhdistuksen ja huollon 
aikana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
30 cm 

 
 
 

 
30 cm 30 cm 

Asennuspaikka 

•Pidä ilmastointilaitetta asentaessa 
vähintään 30 cm etäisyys laitteen, seinien tai 
muiden esineiden välillä joka suuntaan. 



 

TARVIKKEET 

 
1 Liitososat a, b ja c 

2 2 x johtokoukku 

3 3 x ruuvi 

4 Tyhjennysletkun sovitin 

5 Kiristysklemmari 

6 Lauhdutinputki 
 

 
 

 
 
Katso lisää tarvikkeita ”Asennus ikkunalle” -ohjeista 

 
1 Suodattimen kansi 
2 Ilman sisääntuloaukko 
3 Keskimmäinen tyhjennysreikä 
4 Lukitussalpa 
5 Lauhdutinputken ura 
6 Kiinnityspisteet 4

 johdonkiinnityskoukulle 
7 Poistovesiputken kiinnikkeen 

kiinnityspiste 
8 Alempi tyhjennysreikä 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Johtokoukkujen asennus 

 

1. 2. Kiinnitä johtokoukut kiinnityspisteisiin 
ruuveilla kuvassa 1 esitetyllä tavalla. 
Kääri virtajohto johtokoukkujen 
ympärille kuvassa 2 esitetyllä tavalla. 



 

POISTOVESIPUTKEN ASENNUS  
 

Käytä alempaa tyhjennysaukkoa 

 

Irrota kumitulppa tyhjennysaukosta. 
Paina poistovesiputkea 
tyhjennysaukkoon, kunnes putki on 
perillä aukossa. 

 
Kiinnitä poistovesiputki 
tyhjennysaukkoon kiristysklemmarin 
avulla. 

 
 
 
 
 
 
 

Putkikiinnikkeen 
asennus 

Kiinnitä poistoputki liittämällä sen 
kiinnitin kiinnityspisteeseen ruuvilla 
laitteen taakse, oikealle puolelle. 

 
Laita kuminen stopperi 
poistoputkeen, kiinnitä se klemmarilla 
ja kiinnitä poistoputki putken 
kiinnittimeen. 

 
Kerätyn veden poisto 

Kun laite tyhjennetään pohjareiän kautta 
(katso Asennus): 

• Irrota tyhjennysputki sen pidikkeestä 
ja vedä tulppa irti. 

• Tyhjennä kerätty vesi sopivaan 
astiaan, laita tulppa takaisin 
tyhjennysputken päähän ja kiinnitä 
putki pidikkeeseen. 

• Odota n. 3 minuuttia ennen laitteen 
uudelleenkäynnistystä. 

 
Varo: Älä kallista laitetta, vaan pidä se 
aina vaakatasossa. 



 

Käytä keskimmäistä tyhjennysaukkoa 

 

Kerääntynyt vesi voidaan tyhjentää automaattisesti keskimmäisestä 
tyhjennysaukosta kiinnittämällä siihen letku, jonka sisämitta on 14 mm (ei 
mukana). 

 

Irrota kumitulppa tyhjennysaukosta 
kääntämällä sitä vastapäivään. 

Irrota kumitulppa aukosta.  Ruuvaa 
poistoputken sovitin aukkoon 
kääntämällä sitä myötäpäivään. 

 
Paina poistoputki sovittimeen ja 
kiinnitä se klemmarilla. 

 
 

 

 

 

Huomaa: 

Aseta ilmastointilaite tasaiselle pinnalle ja varmista, ettei letkussa ole tukoksia ja 
että se osoittaa alas päin.  Muutoin vesi ei pääse valumaan kunnolla pois, jolloin 
se saattaa täyttää alustan ja aiheuttaa laitteen sammumisen.  Jos näin 
tapahtuu, tyhjennä vesi alustasta ja tarkasta letkun oikea sijainti ja asennus. 



 

LAUHDUTINPUTKI  
 

Asenna lauhdutinputki 

 
1. 2. 

 
 
 
 
 
 

 
3. 4. 

Kokoonpano: 

1. Liitä liitososa a ja b painamalla 
niitä tiukasti. 

Ole huolellinen liitososien a ja b 
kanssa. Kiinnitä lauhdutinputken 
liitososa kääntämällä sitä varovasti 
myötäpäivään. 

 
2. Kiinnitä liitososa c 

lauhdutinputken toiselle puolelle 
kääntämällä sitä varovasti 
myötäpäivään. 

 
3. Aseta liitososa c paikoilleen ”TOP”-

puoli ylöspäin uraan, kunnes se 
napsahtaa paikalleen. 

 

 
 
 
 

Asennus 

 

Lauhdutinputken on oltava mahdollisimman lyhyt ja suora, jotta lämmön 
haihtuminen olisi mahdollisimman tehokasta. 

 

Maks. 130 cm  

 
min. 
40 cm 

 

 
 
 
 
 

Poistoputken pituus ei saa olla yli 1 m. 

Kun asennat laitetta seinään, varmista, että poistoaukko 
on 40–130 cm irti lattiasta. 
Älä pidennä sitä toista lauhdutinputkea liittämällä. Älä 
taivuta putkea tarpeettomasti, koska se saattaa 
aiheuttaa vikaantumisen. 

  



 

TOIMINTATESTI  
 

 

1. Kytke laite seinäpistorasiaan. 
2. Paina kaukosäätimen 

”ON/OFF-painiketta” 
käynnistääksesi 
ilmastointilaitteen. 

3. Paina TILA-painiketta ja valitse 
AUTO, VIILENNYS, KUIVAUS 
tai TUULETIN ja tarkista, että 
laite toimii normaalisti. 

 
Huom: Laite ei voi toimia 
viilennystilassa, jos ympäristön lämpötila 
on alle 16 °C. 

 

 
 

TEKNISET TIEDOT  
 

Malli 25726275 /25743326 

Nimellisjännite 220-240 V~ 

Nimellistaajuus 50 Hz 

Vaiheet 1 

Nimellistulo 810 W 

Äänenpainetaso 52/50/48 dB(A) 

Suurin sallittu paine 4,3 MPa 

Viilennystoiminnon ympäristön 
lämpötilarajat 

16° C - 35° C 

Mitat (LxKxS) 304x800x358 

Kylmäaine R32 

Kylmäaineen varaus 0,27 kg 

Vaiheet 1 

Vaiheet 1 

 
  



 

ASENNUS IKKUNAAN  
 

Ikkuna-asennustarvikkeet 
 

 
1 Ikkunapuitteet (3) 
2 Ikkunakiinnitin 
3 Tiiviste A 
4 Tiiviste B (2) 

 
Valinnaiset tarvikkeet 

5 Tuki (2) 
6 Sadesuoja 
7 Suojaritilä 
8 Ruuvi(2) 
9 Pultti (4x) 
10 Rikka (4x) 
11 Jousirikka (4x) 
12 Mutteri (4x) 

 
 

 
Asennus alle 520 mm korkeaan liukuvaan nostoikkunaan 

 

 

1. Leikkaa tiiviste  B 
(itsekiinnittyvä) oikean mittaiseksi 
ja kiinnitä se ikkunaluukuun. 

2. Irrota säätöpaneeli (a) 
ikkunapaneelista (b) ja leikkaa 
ikkunapaneeli saman levyiseksi 
ikkunan kanssa. 

3. Avaa ikkunaluukku ja laita 
ikkunapaneeli ikkunapuitteiden 
päälle. Kiinnitä ikkunapaneeli (b) 
ikkunapuitteisiin 2 ruuvilla. 

4. Liu’uta säätöpaneeli 
ikkunapuitteen korkeuteen 
sopivaksi. 

5. Kiinnitä ikkunapaneeli 
ikkunapuitteeseen 3 ruuvilla. 

6. Asenna lauhdutinputken 
liitososa ikkunapaneelin aukkoon ja 
kiristä se. 



 

 

 

Asennus 950 mm – 1440 mm (sis. sisäleveys) liukuvaan nostoikkunaan 

 

 

1. Kiinnitä jatkopaneeli (c) 
säätöpaneeliin ruuveilla (d). 

2. Avaa ikkunaluukku ja aseta 
ikkunapaneeli (b) ikkunapuitteen 
päälle. Liu’uta säätöpaneeli (a) ja 
jatkopaneelit (c) ikkunapuitteen 
korkeuteen sopivaksi. Kiinnitä 
ikkunapaneeli ikkunapuitteeseen 4 
ruuvilla. 

  

 

3. `Leikkaa tiiviste B sopivan 
mittaiseksi ja kiinnitä se 
ikkunaluukkuun. 

 

4. Sulje ikkuna tiiviisti 
ikkunapaneelia vasten. 

 

5. Leikkaa tiiviste A sopivan 
mittaiseksi ja tiivistä aukko 
vasemman puolen sisemmän 
ikkunaluukun ja ulomman 
ikkunaluukun välissä. 

 

6. Kiinnitä sisempi ikkuna 
ikkunasalvalla ja ruuvilla, jottei se 
liiku vaakasuorassa. 

 

7. Muovinen ikkunakehikko. 

 

8. Puinen ikkunakehikko. 

 




