
Juhtimispuldi nupud 

Markus: sellel mudelil puuduvad tervislik ja tuulutusreziim. 

Ventilaatori kiiruse kuva 

Reziimi kuva 

Taimeri toimingu kuva 
Toimingute oleku kuva 

Sisse- /valjalilitamisnupp 

jahutuse nupp 

ventilaatori nupp 

=| nupp 

reziimi nupp 

fikseeritud nurgaga Ules-alla 
puhumise nupp 

tervisliku reziimi nupp 

valgustuse nupp 

Aku laetustaseme kuva 
Lapseluku oleku kuva 
Temperatuurinaidu kuva 

Suuna kuva 

  

+ /—nupp 

kuttereziimi nupp 

| sense reziimi nupp 

‘ie NUPP 
fikseeritud nurgaga vasakule- 
paremale puhumise nupp 
e-Heater nupp 

taimeri nupp 

WiFi nupp 

aC | 

puhkereziimi nupp tuulutusreziimi nupp 

Juhtimispuldi nuppude tutvustus 
  

e Vajutage seda nuppu kliimaseadme sisse- ja valjalilitamiseks. 

® Sisse- ja valjalulitamisel kustutatakse algsed taimeri ja puhkereZziimi ON/OFF nu 
PP satted. 
  

@ Selle nupu vajutamisel hakkab reziim vahelduma joonisel naidatud 

jarjestuses: -—> Auto —~> Cool —~ Dry a 

Heat <—— Fan 
Markus: ainult jahutuse reziim ei véta enam kittereziimi signaali vastu. 

MODE nupp 
    

  

e@ Kui WiFi funktsioon on sisselulitatud, kuvatakse juhtimispuldil "WiFi" 

ikooni; kui WiFi funktsioon on valjalilitatud, siis "VWiFi" ikoon kaob. 

Kuidas WiFi sisse lUlitada: WiFi funktsiooni sisselilitamiseks vajutage 
"WiFi" nuppu. Kuidas WiFi valja_ lulitada: WiFi  funktsiooni 

valjalulitamiseks hoidke "WiFi" nuppu umbes 5 sekundit all. 

Kui vajutada valjalilitatud seadmel Uheaegselt 1 sekund "MODE" ja 
"WiFi" nuppe, lahtestatakse WiFi moodul tehasesatetele. 

e@ Seda funktsiooni saab kasutada ainult m6nedel mudelitel. 

WiFi nupp   
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Juhtimispuldi nuppude tutvustus f~ 

  

Igakordsel “-” vdi “+” nupu vajutamisel vaheneb véi suureneb 

temperatuuri nait 0,5 °C vérra. Hoides “-” vdi “+” nuppu vahemalt 1 

sekund all, hakkab temperatuuri nait kiiresti vahelduma ja see 
kestab seni, kuni nupp lahti lastakse. 

  

  
  

  

  

+ /—nupp Vajutage klaviatuuri lukustamiseks véi lukustuse avamiseks 
uheaegselt umbes 3 sekundit “-” ja “+” nuppu, parast lukustamist 

kuvatakse puldil luku ikooni “ a ” kui sel ajal Uhte nuppu vajutada, 
vilgub lukustuse ikoon kolm korda ja olek jaab muutumatuks. 
Klaviatuuri lukustuse avamise jarel kaob luku ikoon ekraanilt. 

Vajutage seda nuppu LEDi oleku reguleerimiseks ekraanil, 
reziimid vahelduvad jargmiselt: 

LIGHT nupp [ LED péleb (kuvatakse Ea) —» LED ei péle (ei kuvata midagi—_ 

LED ei péle (ei kuvata midagi)———_ Auto LED(kuvatakse Ea) <— 

COOL nupp Seda nuppu vajutades lilitub kliimaseade jahutusreziimi. 

HEAT nupp Seda nuppu vajutades lulitub kliimaseade kittereziimi. 

Vajutage seda nuppu vasakule ja paremale liikumise funktsiooni 
sisse- (kuvatakse ikooni “ am ”) v6i valjalilitamiseks (“ am ” ikooni 

Are NUpp ei kuvata). 
Markus: Shuvoo mugavuse pdhjal on liikumise ulatus erinevates 
reziimides erinev. 
  

= 

=] nupp 

e Vajutage seda nuppu Ules ja alla liikumise funktsiooni sisse- 
(kuvatakse ikooni “ ™% ”) vOi valjalilitamiseks (“ = ” ikooni ei 
kuvata). 
Markus: Shuvoo mugavuse pdhjal on liikumise ulatus erinevates 
reziimides erinev. 
  

Vajutage seda nuppu taimeri sisse- ja valjalilitamiseks. 
Seda nuppu vajutades hakkavad vilkuma H-taht ja OFF (ON). 

    TIMER nupp Taimeri reguleerimiseks vajutage sel ajal “+” vdi “-” nuppu (hoides 
“+” voi “-” nuppu all, vahetub aja vaartus kiiresti) reguleerimis- 
vahemik on 0,5~24 tundi; taimeri seadistuse kinnitamiseks 

vajutage uuesti seda nuppu, H-taht ja OFF (ON) enam ei vilgu. 

Fikseeritud e Vajutage seda nuppu Ules-alla liikumise reziimi seadmiseks, 
nurgaga Ules- vaheldumine toimub jargmiselt: 

alla liikumise > —0 —>_,0 ——> eo 

nupp     
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Juhtimispuldi nuppude tutvustus f~ 

  

  

    

  

  

  

  

Fikseeritud e@ Vajutage seda nuppu- vasakule-paremale  liikumise — reziimi 

nurgaga seadmiseks, vaheldumine toimub jargmiselt: 

vasakule- i- T PO 
paremale om rR = 

liikUMISE NUPP | ® See on tavaline juhtimispult, saades “ am ” signaali, on liikumis- 

reziim sama nagu “ am ” korral; saades “ FR ” signaali, on liikumis- 
reziim sama nagu vasakule-paremale liikumisel. 

e@ Vajutades seda nuppu kiuttereziimis, toimib taiendav kittereziim 
jargmiselt: 

—Taiendav kiite sisseliilitatud (kuvatakse [) > Taiendav kiite valjaliilitatud (kuvatakse EG) | 

E-HEATER fL Autom. Taiendav ktite (ei kuvata midagi) 
nupp 

e@ Kittereziimi sisselUlitamisel lUlitub juhtimispult automaatselt varem 
seatud taiendavale kuttereziimile. 

@ See funktsioon on kasutatav ainult ménedel mudelitel. 

e@ Selle nupu vajutamisel vaheldub ventilaatori kiirus jargmiselt: 

[- Auto eee 7] 

Turbo<—saaal<—segl—seo 
@ Kuivatusreziimis saab seda kasutada ainult siis, kui ventilaatori 

kiirus on @. 
e Vaikset reziimi saab kaivitada ainult jahutus- ja kuttereziimis. 

Turboreziimi saab kdaivitada jahutus- ja_ kiuttereziimis. Ohu 
juurdevoolureziimis kaivitub samal ajal tervislik reziim (sellel mudelil 

FAN nu tervislik reziim puudub. 
PP |e Kui jahutusrediimis kaivitada tuulutusfunktsioon, _ vaheldub 

ventilaatori kiirus jargmiselt: 
[" :— sf — “a 

Markus: vajutades juhtimispuldil nuppu_ ventilaatori kiiruse 
reguleerimiseks “ m” (kiirus 1) véi “ mm "(kiirus 2), kuvatakse IDU 
paneelil ventilaatori kiiruseks “Low”; muutes seadistuseks “ smi ” 
(kiirus 3) vi “ sm” (kiirus 4), kuvatakse paneelil “Medium”; muutes 
seadistuseks “ smN—NM” (kiirus 5), kuvatakse paneelil “High”. 

@ Selle nupu vajutamisel vaheldub puhkereziim jargmiselt: 

ron 8 a) 7; 
Q —_—* a Cc _.e rf - 

SLEEP nupp & (ac (a:   ! | 
Puhkereziim es 

valjalilitatud ‘ 
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Juhtimispuldi nuppude tutvustus f~ 
  

SLEEP nupp 

@ Puhkereziim 1, jahutusreziim: kui seade on puhkereziimis t6étanud 
umbes 1 tund, t6stetakse pohiseadmes temperatuuri 1 °C, seejarel 
2 h méédumisel 2 °C, parast seda t66tab seade maaratud tempe- 
ratuuril. Kuttereziim: kui on seade puhkereziimis t66tanud umbes 
1 tund, langetatakse pohiseadmes temperatuuri 1 °C, seejarel 2 h 
médédumisel 2 °C, parast seda tédétab seade madaratud tempe- 
ratuuril. 
Puhkereziim 2 on puhkereziimi temperatuurik6ver, mis on seatud 
eelnevalt stisteemi pdhjal. 

Puhkereziim 3 on puhkereziimi kévera seadistus ise maaratavas 
puhkereziimis: 
(1) Hoides puhkereziimis 3 nuppu “U&D FIXED ANGLE” all, 
sisenetakse personaalsesse puhkereziimi seadistustesse, nagu on 

joonisel naidatud: 

Seatud temperatuuri 

kuva 

  

Seatud aja kuva   — 10H on |     

3 

(2) Konkreetse temperatuuri vaartuse muutmiseks vajutage “-” voi 
“+” nuppu, seejarel vajutage jargmiseks tunniks temperatuuri 
vaartuse_ kinnitamiseks “U&D FIXED ANGLE” nuppu,_ kuni 
temperatuuri seadistamine jargnevaks 8 tunniks on Iépetatud. Kui 
puhkereziimi k6vera seadistamine on sel ajal tehtud, kuvab 
juhtimispuldi ekraan taas. 
(3) Kui 10 sekundi jooksul Uhtegi nuppu ei vajutata, valjub 
juhtimispult puhkereziimi k6vera seadistusreziimist automaatselt ja 
taastub algne kuva. Kui seadistamise ajal vajutatakse nuppe 
“ON/OFF”, “Timer”, “Sleep” véi teisi, valjutakse samuti puhkereziimi 
k6vera seadistusreziimist. 
Puhkereziim 4 on l6unaune reziim. Temperatuur muutub 
automaatselt vastavalt l6unaune reziimile. 
Kui seade parast valjalulitamist uuesti sisse lilitatakse, tuhistatakse 
puhkereziim vaikimisi; kui micro-sense  funktsioon pole 
sisselulitatud, kaivitub ventilaator puhkereziimi sisselulitamisel 
automaatselt vaikselt.   

| SENSE 
nupp   Vajutage seda nuppu jahutus- véi kittereziimis ning seade hakkab 

tédle jargmiselt: 

—> Sy — FOLLOW ——~ AVOID 

—— OFF —sunrow-— 

SMART: seade otsustab kehaanduri, kehatemperatuuri 
sisetemperatuuri ja t6dandmete pdhjal, kuidas lilituda erinevatele 
Shuvooreziimidele, mille hulka kuuluvad inimeste poole puhuv 
dhuvool, inimesi valtiv Shuvool ja ringlev Shuvool. 
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Juhtimispuldi patareide vahetamine [f- 
  

| SENSE 
nupp 

e FOLLOW: seade reguleerib vertikaalselt ja horisontaalselt liikuvaid 

Ohulabasid automaatselt vastavalt kehaandurile, et suunata 

dhuvoog inimeste poole. 
e AVOID: seade reguleerib vertikaalselt ja horisontaalselt liikuvaid 

6hulabasid automaatselt vastavalt kehaandurile, et valtida otsest 

dShuvoolu inimeste poole. 
SURROUND: seade reguleerib vertikaalselt ja horisontaalselt 
liikuvaid Shulabasid automaatselt vastavalt kehaandurile, et suunata 

ohku inimeste Umber. Kui Shku otse inimeste suunas puhutakse, 
mé66édub see inimestest vaga kiiresti. 
  

Automaatse 

puhastamise 

funktsioon   
Hoides automaatse puhastamise  funktsiooni kaivitamiseks 
valjalulitatud juhtimispuldil Gheaegselt nuppe “MODE” ja “FAN” 
umbes 5 sekundit all, kuvatakse kliimaseadmel “CL”. Korrake seda 

toimingut automaatsest puhastamisest valjumiseks (valjudes 
automaatsest puhastamisest nupule vajutades, t66tab seade teatud 
aja jooksul madalal kiirusel). 

Puhastamiseks kuluv aeg on umbes 30 minutit. 
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Juhtimispuldi patareide vahetamine [f- 

TEAVE: 

1.Arge kasutage korraga uusi ja vanu patareisid ega erinevat tiupi patareisid. 
Juhtimispulti tuleb hasti hoida; vedelikul ei tohi lasta juhtimispulti sattuda; valtida 
tuleks otsest paikesevalgust ning pulti ei tohi panna k6érge temperatuuriga 

kohtadesse. 
2. Kui juhtimispulti pikka aega ei kasutata, v6tke patareid sellest valja. 
3. Kui juhtimispult saadab signaali, vilgub ikoon, “=” umbes 1 sekundi valtel. Signaali 

kattesaamisel kostab kliimaseadmelt helisignaal. 

  

  

SS 

1. Vajutage Ornalt “ orn” marki, seejarel lukake juhtimispuldi patareisahtli katet nooltega 
naidatud suunas. 

2. Paigaldage uued nr.7 (1,5 V) kuivad patareid ja jalgige, et “5 ” ja 

oleksid digesti asetatud. 
3. Sulgege juhtimispuldi patareisahtli kate. 

“(©)” poolused 

  

  

  

Markus: juhtimispuldil kuvatakse aku laetustaset, kui kuvatakse “1”, vahetage kohe 
patareid ara. 

Kasutamine hadaolukorras 

  

  

Kui juhtimispult on kadunud véi vigane, lUlitage kliimaseade valja lisanupu abil. Toimige 

nii nagu allpool kirjeldatud: nagu joonisel naha. Avage paneel, vajutage kliimaseadme 
sisse- ja valjalulitamiseks lisanuppu. Kui kliimaseade sisse lulitatakse, hakkab see t6déle 
automaatreziimis. 

lisanupp 

/\HOIATUS: 
Kasutage automaatreziimi nupu 
vajutamiseks isoleeritud eset. 

      
  

\ 

16


