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1. Kylmäaineet R32 & R290

1.1. Johdanto

Ilmalämpöpumpuissa käytettävät kylmäaineet ovat ympäristöystävällisiä R32 ja R290. Molemmat kylmäaineet ovat helposti 
syttyviä sekä hajuttomia. Kylmäaine purkki voi syttyä ja räjähtää tietyissä olosuhteissa. Vaaraa palamiselle ja räjähdykselle ei 
ole, mikä noudatat seuraavia ohjeita ja suosituksia.

Perinteisiin kylmäaineisiin verrattuna R32 ja R290 kylmäaineet ovat ympäristöystävällisiä eivätkä ne tuhoa otsonikerrosta 
sekä niiden luoma kasvihuoneilmiö ja erittäin pientä.

1.2. Huonealueen vaatimukset kylmäaineelliselle ilmastointilaitteelle

Kylmäaine Kapasiteetti (Btu) Huonekoko

R32

10K Yli 4m2

13K Yli 4m2

20K Yli 15m2

22K/24K Yli 25m2

R290

9K Yli 10m2

12K Yli 13m2

18K Yli 15m2

22K/24K Yli 30m2

Varoitus

• Lue käyttöohjeet ennen laitteen asentamista, käyttämistä tai huoltamista.
• Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia keinoja sulatusprosessin tai puhdistamisen nopeuttamiseksi.
• Älä lävistä tai polta laitetta.
• Laitetta on säilytettävä tilassa, jossa ei ole mahdollisia palonaiheuttajia (esim. avotulta, kaasupolttimella toimivia

laitteita tai käytössä olevaa sähkölämmitintä)
• Ole yhteydessä lähimpään jälleenmyyjääsi, kun laite tarvitsee huoltoa. Huollon aikana, huolto henkilöstön tulee

noudattaa tarkasti ohjeita, jotka ovat ”Operation Manual” ohjeissa, joka on tullut valmistajalta. Huollon suorittajan
tulee olla ammattilainen.

• Laitetta asentaessa/huoltaessa on noudatettava kyseisen maan kylmäaine/kaasu lainsäädäntöä.
• Laitetta huoltaessa tai poistaessa täytyy poistaa kylmäaineet laitteen sisältä.

Tärkeää tietoa
Ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa,
lue huolellisesti laitteen kaikki käyttöohjeet.
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2. Turvallisuus ohjeet

• Lue tämä ohje ennen laitteen käyttöä tai
asennusta.

• Varmista, että ulkoyksikkö ja sen teline on tukevasti
ja turvallisesti kiinnitetty.

• Asennuksen jälkeen, testi käytä ja tallenna
toimintatietoja.

• Tarkista, että sähköjohdot ja pistorasia on oikein
maadoitettu. Vaihda ne, jos maadoitus on
puutteellinen.

• Sähköliitoksia huoltaessa tai tehtäessä, kaikki
mahdolliset virtalähteet tulee irrottaa laitteesta.

• Lapsia ei tule päästää laitteen lähelle sitä
asennettaessa.

• Laitteen sisäyksikkö täytyy suojata ylijännitteen
varalta.

• Sisäänrakennettuun säätimeen asetetun sulakkeen
arvot ovat T 5A/250V.

• Ilmalämpöpumpun saa asentaa vain ammattilainen ja
TUKES kylmäaine luvat omaava henkilö.

• Tarkista järjestelmän ilmatiiveys ja ettei siellä ole
ilmaa tai kylmäainetta.

• Varmista, että verkkovirta vastaa jännitettä laitteen
tyyppikilvessä. Pidä pistoke ja johdot puhtaina.
Virtapistoke tulee asettaa oikein pistorasiaan. Pistoke
tulee painaa tiukasti pistorasiaan, välttääksesi
sähköiskun tai pistokkeen irtoamisen.

• Laitteen puhdistus ja huoltamisen saa suorittaa vain
valtuutettu asentaja. Ennen toimenpidettä, irrota
laite verkkovirrasta.

• Laite tulee olla ylijännitesuojattu IEC 3 luokan
ylijännitesuojauksella, jossa laitteen kaikki navat
irtautuvat sähköverkosta ylijännitteen sattuessa.

• Älä asenna laitetta helposti syttyvien materiaalien tai
painesäiliöiden lähelle.

• Jos laite asennetaan paikkaan, jossa ei ole tuuletusta,
on toteutettava asianmukaiset varotoimenpiteet,
kylmäaineen vuodon estämiseksi, joka voi aiheuttaa
tulipalon

• Pakkaus materiaalit ovat kierrätettäviä ja ne tulee
lajitella kierrätysastioihin. Ilmalämpöpumppu tulee
kierrättää vaarallisena jätteenä.

• Ilmalämpöpumppua saa käyttää vain käyttöohjeessa
olevien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

• Ilmalämpöpumpun asennuksen saa suorittaa vain
TUKES:in myöntämät kylmäaineluvat omaava
asentaja.

• Ilmalämpöpumpun läppä, joka vastaa puhallusilman
ohjauksesta tulee lämmitystilassa suunnata alas sekä
jäähdytys tilassa ylös.

• Ilmalämpöpumppu on aina asetettava
mahdollisimman sopivalle lämpötilalle, kyseisen sään
mukaisesti

• Kaukosäätimen paristot tulee hävittää
paristojenkierrätykseen tarkoitettuihin pisteisiin.
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• Tätä laitetta ei saa käyttää alle 8-vuotiaat. Henkilöt,
joilla on fyysisiä tai henkisiä rajoitteita tai henkilöt,
joilla ei ole riittävästi tietoa laitteen toiminnasta ja
käytöstä saavat käyttää laitetta riittävän kattavan
ohjeistuksen jälkeen, jolloin he ymmärtävät laitteen
toiminnan ja siihen liittyvät mahdolliset vaarat.
Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta.

• Irrota laite verkkovirrasta ja säädä ilmanohjain oikein,
jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan.

• Jos laitteesta tulee savua tai palaneen hajua, poista
laite välittömästi verkkovirrasta ja ota välittömästi
yhteys maahantuojaan. Huom! Mikäli on riski laitteen
syttymisestä palamaan soita yleiseen hätänumeroon
112.

• Älä poista pistoketta pistorasiasta sammuttaaksesi
laitetta normaalitilanteessa vaan sammuta laite, joko
kaukosäätimellä tai laitteessa olevasta
tappokytkimestä.

• Laite on suunniteltu ilmastointilaitteeksi, eikä sitä tule
käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.

• Kaikki korjaukset suorittaa vain valmistajan
valtuuttama huolto. Epäpätevän henkilön virheelliset
korjaukset voivat altistaa sähköiskun ja
omaisuusvahingon vaaralle.

• Laitteen käyttäjä on vastuussa laitteen
asennuttamisesta sertifioidulla ja ammattitaitoisella
asentajalla.

• Älä koskaan altistu suoraan viilennysilmalle
pitkäaikaisesti. Pitkä aikainen kylmä ilmavirta voi
vahingoittaa terveyttä.

• Laitetta ei saa käyttää ilman ilmansuodatinta.
Ilmansuodattimen puuttuessa laitteen sisälle voi
kertyä pölyä, mikä vahingoittaa laitetta.
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3. Tärkeitä varoituksia ja suosituksia

• Älä käytä jatkojohtoja tai monipaikkaisia kytkimiä.

• Älä jätä ikkunoita tai ovia pitkäksi aikaa auki laitteen
ollessa päällä.

• Älä kiipeä, aseta painavia esineitä tai kuumia esineitä
laitteen päälle.

• Älä taivuta, vedä tai purista laitteen virtajohtoa, jotta
se ei vaurioidu. Jos virtajohto vaurioituu, ota yhteyttä
jälleenmyyjään sen vaihtamiseksi. Muussa
tapauksessa on olemassa sähköiskun tai tulipalon
riski.

• Älä koske laitteeseen likaisilla tai märillä käsillä.

• Älä tuki ilma tulo- tai poistoaukkoja sisä-, tai
ulkoyksiköstä. Niiden tukkiminen vähentää laitteen
tehokkuutta ja aiheuttaa laitteeseen vauriota.

• Älä asenna laitetta ympäristöön, jossa ilma voi sisältää
kaasua, öljyä tai rikkiä tai lämmönlähteiden lähelle.

• Laitetta ei saa käyttää alle 8-vuotiaat lapset eivätkä
henkilöt, joilla ei ole riittävää tietoa ja kokemusta
laitteen käyttämiseksi.

• Pitkä aikainen kylmän ilman puhaltaminen kasveihin
tai eläimiin, voi aiheuttaa negatiivia vaikutuksia.

• Älä asenna laitetta kosteisiin tai märkiin tiloihin (esim.
kylpyhuoneet). Sähköliitännät saattavat vaurioitua ja
aiheuttaa sähköiskun.

• Älä kohdista puhallusta eläimiin tai kasveihin.

• Älä työnnä mitään laitteen sisälle. Se voi aiheuttaa
laitteen rikkoutumisen sekä vakavan
loukkaantumisen.
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4. Laitteen osat

4.1.Sisäyksikkö

1. Etupaneeli

2. Ilmansuodatin

3. Valinnainen suodatin (jos
asennettu)

4. LED näyttö

5. Signaalin vastaanotin
(kaukosäätimelle)

6. Riviliittimen kansi

7. Ionisaattori (jos asennettu)

8. Ilmanohjain (sivusuunta)

9. Tappokytkin

10. Laitteen tyyppikilpi

11. Ilmanohjain (pystysuunta)

12. Kaukosäädin

4.2. Ulkoyksikkö

1. Poistoilman säleikkö

2. Laitteen tyyppikilpi

3. Riviliittimen kansi

4. Kaasu venttiili

5. Neste venttiili

• HUOM! kuvat ovat havainnollistavia piirroksia.
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5. Sisäyksikön näyttö

num. LED TOIMINTO

1 POWER Symboli näkyy, kun laite on päällä

2 SLEEP Symboli näkyy, kun uni toiminto on päällä

3 TEMP. DISPLAY / ERROR
1. Syttyy ajastintoiminnon aikana, kun laite on päällä
2. Näyttää vikakoodin vikatilassa

4 TIMER Symboli näkyy, kun ajastin on käytössä

5 RUN Symboli näkyy, kun laite on päällä ja sammuu kun laite
kytketään pois päältä.

• HUOM! Symbolin muoto ja paikka voi vaihdella malleittain, mutta symbolin toiminto pysyy samana.
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6. Laitteen käyttö

6.1. Automaattinen uudelleenkäynnistys

Laitteesta löytyy automaattinen uudelleenkäynnistys
toiminto, jossa laite tallentaa viimeisenä olleet asetukset
sähkökatkoksen sattuessa. Sähköjen palautuessa laite
palauttaa kyseiset asetukset automaattisesti käyttöön.

• Automaattisen uudelleenkäynnistyksen sammuttamiseksi
noudata seuraavia ohjeita:

1. Sulje laite ja irrota verkkovirrasta

2. Paina hätäpainiketta pohjassa kytkiessäsi laitteen
pistokkeeseen.

3. Paina hätäpainiketta yli 10 sekuntia kunnes kuulet 4
lyhyttä piippausta laitteesta. Automaattinen
uudelleenkäynnistys on kytketty pois päältä.

• Aktivoidaksesi toiminnon uudelleen noudata samoja
ohjeita, kunnes kuulet kolme lyhyttä piippausta laitteesta.

6.2. Laitteen ohjaus hätäpainikkeesta

Jos kaukosäädin ei toimi oikein tai huoltoa tarvitaan. Toimi 
seuraavasti. Avaa etupaneelin kansi, jotta pääset käsiksi 
hätäpainikkeeseen.

1. Yksipainallus (yksi piippaus laitteesta) aktivoi
pakotetun jäähdytystoiminnon

2. Kaksi painallusta 3 sekunnin sisällä (2 piippausta)
aktivoi pakotetun lämmitystoiminnon.

3. Laitteen sammuttamiseksi paina hätäpainiketta
uudelleen (pitkä piippaus)

4. 30 minuutin pakotetun toiminnan jälkeen laite
vaihtuu automaattisesti puhaltamaan 23 asteista
ilmaa automaattisella puhallusnopeudella.

• Hätäpainikkeen muoto ja sijainti voi vaihdella malleittain, mutta painikkeen toiminta pysyy samana.

• Lämpöpumppujen ulkoinen staattinen paine on kaikissa malleissa 0 Pa.

                                                   9 / 20

ALFA series

Malli: ALFA 12K WIFI, ALFA 18K WIFI, ALFA 24K WIFI

ALFA-user manual-EN-R1 29.06.2020



7. Kauko-ohjain

Lp. Painike Toiminto

1  (TEMP UP) Nostaa lämpötilaa/ajastimen säätö

2  (TEMP DOWN) Laskee lämpötilaa/ajastimen säätö

3 ON/OFF Käynnistys/sammutus

4 FAN Valitsee puhallustilan (Automaattinen/hiljainen/normi/kova)

5 TIMER Asettaa ajastimen laitteen sammumiselle/käynnistykselle

6 SLEEP Aktivoi uni toiminnon

7 ECO Aktivoi Eco toiminnon

8 MODE Valitsee laitteen toimintatilan

9 SUPER or TURBO

Aktivoi/deaktivoi turbo toiminnon, jolloin laite saavuttaa
asetetun lämpötilan mahdollisimman nopeasti.
Jäähdytyksessä laite puhaltaa 16 ilmaa kovimmalla
nopeudella. Lämmityksessä laite puhaltaa 31 asteista ilmaa
kovimmalla nopeudella.

10 SWING Aktivoi/deaktivoi ilmanohjainten liikkeen

11 CLOCK

Tällä painikkeella pysty säätämään kellonajan oikeaksi. Paina
Clock painiketta, kellonaika alkaa vilkkumaan, säädä
kellonaikaa painikkeilla 1 ja 2. Aseta kellonaika painamalla
Clock painiketta uudelleen.

12 DISPLAY Sammuttaa/käynnistää Led näytön

13 HEALTHY Aktivoi/deaktivoi HEALTHY toiminnon. Tämä painike
kontrolloi ionisaattoria ja plasmasuodatinta (jos asennettu)

14 3D Tällä painikkeella vaaka ja pysty ilmanohjaimet liikkuvat
saman aikaisesti

15 RESET Uudelleen käynnistää kaukosäätimen

16 ANTI-MILDEW or MUTE Aktivoi homeenpoiston tai Mute toiminnon

• Kaukosäätimen ulkonäössä ja toiminnoissa saattaa olla eroavaisuuksia.

• Painikkeiden muodot ja paikat saattavat vaihdella, mutta niiden toiminnot pysyvät samana.

• Laite vahvistaa jokaisen painalluksen piippauksella.
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• Kaukosäätimen ulkonäössä ja toiminnoissa saattaa olla eroavaisuuksia.

• Painikkeiden muoto ja paikka voi vaihdella mallin mukaan, mutta toiminto pysyy samana.
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7.1. Kauko-ohjaimen Symbolien merkitys

Lp. Symboli Toiminto

1 FEEL toiminnon merkki

2 Jäähdytys toiminnon merkki

3 Kosteudenpoisto toiminnon merkki

4 Puhallus toiminnon merkki

5 Lämmitys toiminnon merkki

6 Signaalin vastaanoton merkki

7 Ajastin pois päältä merkki

8 Ajastin päälle merkki

9 Automaattinen puhallus merkki

10 Hiljainen puhallus merkki

11 Normaali puhallus merkki

12 Kova puhallus merkki

13 Uni toiminnon merkki

14 \ Hyvinvoiva uni merkki (valinnainen)

15 FEEL merkki (valinnainen)

16 Ilmaohjaimen (pystysuuntainen)liikkeen merkki

17 Ilmanohjainten (pysty ja vaaka) liikkeen merkki

18 Super/turbo toiminnon merkki

19 Healthy toiminnon merkki

20 Eco toiminnon merkki

21 Homeenpoistotoiminnon merkki
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22 Paristojen tila

23 Kellonaika

24 Mute toiminto

7.2. Paristojen vaihtaminen

Poista patterien suojakotelo kauko-ohjaimen takaa liu’uttamalla sitä 
nuolen osoittamaan suuntaan. Aseta patterit kauko-ohjaimessa olevien 
merkkien (+ ja -) mukaan.

• Käytä AAA 1,5V paristoja. Älä käytä ladattavia paristoja.
• Kun avaat paristojen suojan, näet DIP-kytkimen.

Symboli Toiminto

°C Celsius asteikko

°F Fahrenheit asteikko

Cool (COOL) Ainoastaan jäähdytys

Heat (HEAT) jäähdytys ja lämmitys

7.3. kaukosäätimen ohjelmointi 
Kun asetat paristot ensimmäistä kertaa kauko-ohjaimeen tai paristoja vaihtaessa, 
kaukosäädin tulee ohjelmoida, joko vain jäähdytykseen tai jäähdytykseen sekä 
lämmitykseen.

• Kun asetat paristot COOL ja HEAT symbolit alkavat välkkyä. Kun painat mitä
tahansa painiketta, kun COOL symboli palaa, kaukosäädin ohjelmoituu vain
jäähdytys tilaan.

• Jos painat mitä tahansa painiketta, kun HEAT symboli palaa kaukosäädin
ohjelmoituu jäähdytykseen sekä lämmitykseen.

• Jos asetat kaukosäätimen vain jäähdytys tilaan, lämmityksen aktivointi ei ole mahdollista. Teidän tulee poistaa
paristot ja tehdä yllä mainittu toimenpide lämmityksen aktivoimiseksi.
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1. Kohdista kaukosäädin ilmalämpöpumppua kohti

2. Tarkista ettei kaukosäätimen ja ilmalämpöpumpun
välissä ole esteitä

3. Älä jätä kaukosäädintä auringonvaloon

4. Pidä kaukosäädin vähintään 1 metrin päästä laitteista,
jotka voivat häiritä signaalia

7.4. seinäkiinnitys 
Suositus kaukosäätimen säilyttämisestä. Säilytä kaukosäädintä seinäkiinnikkeessä.
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8. Laitteen toiminnot

Laitteen imemä ilma kulkee suodattimien läpi, jonka jälkeen 
seviilennetään/kuivataan/lämmitetään lämmönvaihtimessa. 
Ilman puhalluksen suuntaus on moottoroitu ilmanohjaimilla. 
Äläkäännä ilmanohjaimia mekaanisesti.

8.1. "SWING" – puhalluksen suuntauksen säätäminen

Jos mahdollista suuntaa ilma optimaaliseksi.

Swing painike aktivoi ilmanohjaimet, ylhäältä alas ja vasemmalta 
oikealle. Swing toiminnon päällä ollessa ilmanohjaimet liikkuvat 
koko ajan ylös alas ja sivulta sivulle.

Paina Swing painiketta uudelleen pysäyttääksesi ilmanohjaimet 
haluttuun asentoon.

• Jäähdytyksessä suuntaa puhallus ylöspäin koska kylmä
ilma laskeutuu silloin tasaisesti alas ja viilentää isomman
alueen

• Lämmityksessä suuntaa puhallus alaspäin, jotta lämmin
ilma sekoittuu paremmin koko tilaan.

Deflektorit asetetaan käsin ja läpän alle. Niiden avulla ilmavirta 
voidaan suunnata oikealle tai vasemmalle.

• Älä koskaan liikuta ilmanohjaimia manuaalisesti.
Mekanismi saattaa vaurioitua!

• Älä koskaan työnnä mitään ilmanulostulo aukkoon. Se
saattaa aiheuttaa laitteen rikkoutumisen sekä
loukkaantumisen.
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8.2. Jäähdytys toiminto

Jäähdytys toiminto mahdollistaa huoneen viilennyksen ja 
kosteudenpoiston saman aikaisesti.

Aktivoidaksesi jäähdytys toiminnon (COOL) paina MODE näppäintä, 
kunnes kuvassa oleva kuvio tai teksti ilmestyy kauko-ohjaimen 
näytölle.
Jäähdytys aktivoituu, kun laite asetetaan puhaltamaan 
huonelämpötilaa kylmempää ilmaa. Säädä lämpötilaa painikkeilla 1.

Optimoidaksesi laitteen toiminnan säädä lämpötilaa, ilman 
suuntausta ja puhallusnopeutta kuvassa olevilla painikkeilla

8.3. Lämmitys Toiminto

Lämmitystoiminto mahdollistaa tilan lämmityksen.

Aktivoidaksesi lämmitystoiminnon paina MODE näppäintä, kunnes 
kuvassa oleva symboli/teksti ilmestyy kaukosäätimen näytölle.

Säädä lämpötila tilan lämpötilaa korkeammaksi näppäimillä 1.

Optimoidaksesi laitteen toiminnan säädä lämpötilaa, ilman
suuntausta ja puhallusnopeutta kuvassa olevilla painikkeilla.

• Lämmitys tilassa laite aktivoi automaattisesti sulatusmekanismin, joka on välttämätöntä lauhduttimen
lämmönvaihdintoiminnon ylläpitämiseksi. Tämä toimenpide kestää 2-10 minuuttia. Sulatuksen ajan sisäyksikkö on
suljettuna. Sulatuksen jälkeen laite siirtyy lämmitys tilaan automaattisesti.
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8.4. Ajastin toiminto – Ajastin Päälle

Asettaaksesi laitteen käynnistymään valitun ajan kuluttua
laitteen tulee olla suljettu.

• paina TIMER näppäintä ja valitse lämpötila näppäimellä
1.

• paina uudelleen TIMER näppäintä ja valitse haluttu aika
lämpötilan säätö näppäimillä (1.)

Paina TIMER näppäintä kolmannen kerran asettaaksesi
ajastuksen. Ajastettu aika näkyy kauko-ohjaimen näytössä. Mikäli 
ajastus täytyy peruuttaa paina TIMER näppäintä
uudelleen.

Huomioitavaa

Ennen ajan jatkamista: ohjelmoi työtila painikkeella (MODE) ja tuulettimen nopeus painikkeella (FAN). Kytke hoitoaine pois 
päältä (näppäimellä ON/OFF).

• Voit peruuttaa setted-toiminnon painamalla (TIMER)-painiketta
uudelleen.
• Jos virta on sammunut, on tarpeen kytkeä (AJASTIN) uudelleen
päälle.

8.5. Ajastin toiminto – ajastin Pois

• Asettaaksesi laitteen sammumaan tietyn ajan kuluttua
paina TIMER näppäintä ja säädä aika lämpötilansäätö
näppäimillä (1). Paina TIMER näppäintä uudelleen
asettaaksesi ajastuksen.Mikäli ajastus täytyy peruuttaa
paina TIMER näppäintä uudelleen.

Huomioitavaa

• Voit peruuttaa setted-toiminnon painamalla (TIMER)-
painiketta uudelleen.
Jos virta on sammunut, on tarpeen kytkeä AJASTIN uudelleen
pois päältä.
Ajastin voidaan asettaa puolen tunnin sykleihin.
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8.6. Puhallus toiminto

Käynnistääksesi puhallus toiminnon paina MODE näppäintä, kunnes 
kuvassa oleva merkki/teksti ilmestyy kauko-ohjaimen näytölle.

Painamalla FAN/FAN SPEED painiketta puhalluksen teho vaihtuu 
seuraavilla asteilla: LOW/MEDIUM/HIGH/AUTO

Laite valitsee aluksi edellisessä toiminnossa käytetyn 
puhallusnopeuden.

FEEL-tilassa (automaattinen) ilman condifioner valitsee 
automaattisesti puhaltimen nopeuden ja toimintamuodon 
(JÄÄHDYTYS tai LÄMMITYS).

8.7. Ilmankuivaus toiminto

Kosteudenpoisto toiminto vähentää ilmankosteutta tehden 
huoneilmasta mukavampaa.

Asettaaksesi kosteudenpoistotoiminnon paina MODE näppäintä, 
kunnes vieressä oleva kuvake/teksti ilmestyy kauko-ohjaimen 
näytölle.

Tämä toiminto aktivoi vaihtelevan Jäähdytys ja puhallustoiminnon.

8.8. "FEEL" – automaattinen toiminta

Aktivoidaksesi FEEL toiminnon paina MODE näppäintä kunnes, 
kuvassa oleva symboli ilmestyy kauko-ohjaimen näyttöön.

FEEL toiminnolla puhaltimen nopeus, lämpötila ja toiminto säätyy 
huoneen lämpötilan mukaan, jonka laite mittaa sisäyksikön sensorilla.

Lämpötila Toiminto Puhallus
lämpötila

< 20 °C Lämmitys tai
Puhallus 23°C 

20°C ~ 26°C Kosteudenpoisto 18°C 

> 20°C Jäähdytys 23°C 
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8.9. Uni toiminto

Aktivoidaksesi Uni toiminnon paina SLEEP näppäintä, kunnes symboli 
vieressä oleva symboli/teksti näkyy kaukoohjaimen näytöllä.

Uni toiminto automaattisesti muuttaa huoneen lämpötilaa 
mukavammaksi. Jäähdytys tai kosteudenpoisto tilassa asetettu 
lämpötila nousee automaattisesti 1 asteella 60 minuutin välein ja 
nousee yhteensä 2 astetta 2 tunnin sisällä, jonka jälkeen laite 
puhaltaa kyseistä lämpötilaa 8 tuntia ja sammuu.

Lämmityksessä lämpötila laskee 1 asteen tunnissa ja 2 astetta 2 
tunnin sisällä pysähtyen puhaltamaan kyseistä lämpötilaa 8 tuntia ja 
sammuu.

Ilmastointilaite on ohjelmoitu mukavasti ja sopiviin elinolosuhteisiin, jos sitä käytetään epänormaalissa epänormaaleissa 
olosuhteissa alla kuvatulla tavalla, tietyt turvaominaisuudet voivat tulla voimaan.

8.9.1. T1 sääolosuhteet

Lp. MOODI YMPÄRISTÖN LÄMPÖTILA.

1 Lämmitys

Ulkolämpötila on yli 24°C

Ulkolämpötila on alle -7°C

Huoneen lämpötila on yli 27°C

2 Jäähdytys
Ulkolämpötila on yli 43°C

Huoneen lämpötila on alle 21°C

3 Kuiva Huoneen lämpötila on alle 18°C

8.9.2 T3 sääolosuhteisiin (trooppinen)

Lp. TILA Ympäristön lämpötila

1 Lämmitys

Ulkolämpötila on yli 24°C 

Ulkolämpötila on alle  -7°C 

Huoneen lämpötila on yli 27°C 

2 Jäähdytys
Ulkolämpötila on yli  52°C 

Huoneen lämpötila on alle 21°C 

3 Kuivaus Huoneen lämpötila on alle 18°C 

• Laite ei toimi heti, jos se kytketään päälle virran katkaisun jälkeen tai tilan vaihtamisen jälkeen käytön aikana.
Tämä on normaali itsepuolustustoimi, sinun on odotettava noin 3 minuuttia.
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9. Vianmääritys

 9.1. Mahdolliset viat

Vika Mahdollinen syy

Laite ei toimi

Kompressorin Lämpömagneettinen kytkin vioittunut

Laite ei saa virtaa/virtajohto ei ole seinässä

Sisä- tai ulkoyksikön moottori on vaurioitunut

Viallinen suojalaite tai sulake

Liian löysät liitokset

Automaattinen virrankatkaisu, itsesuojaustoiminto

Korkeampi jännite kuin suositeltu

Ajastin päälle toiminto käytössä

Emolevy vahingoittunut

Outo haju Ilmansuodatin on likainen

Virtaavan veden lorina Kondenssivesi putkessa

Laitteesta tulee hieman sumua Tämä tapahtuu, kun puhallusilma on paljon
kylmempää kuin sisäilma

Outo ääni Tämä ääni johtuu etupaneelin laajentumisesta/supistumisesta lämpötilamuutoksen
vuoksi, ei vaadi toimenpiteitä

Riittämätön ilmavirta, liian 
kuumaa tai kylmää ilmaa

Väärä lämpötila asetus

Ilman ulos/sisään ottoaukko on tukittu

Ilmansuodatin on tukkiutunut

Puhallusnopeus on minimissä

Muut lämmönlähteet samassa tilassa

Kylmäaine puuttuu

Laite ei tottele komentoja
Kaukosäädin on liian kaukana sisäyksiköstä

Paristot ovat lopussa

Este kaukosäätimen ja sisäyksikön välissä

Näyttö on pois päältä
Näyttö suljettu kaukosäätimestä

Laite ei saa virtaa
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