JUHTMEVABA KAUGJUHTIMISPULT
RCN-E2, RCN-EK2

KASUTUSJUHEND
KASUTUSJUHEND

Antud kliimaseade vastab järgmiste direktiivide nõuetele.
Masinadirektiiv 2006/42/EÜ
Madalpinge direktiiv 2014/35/EL
Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30/EL
Surveseadmete direktiiv 2014/68/EL
Teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramine elektri- ja elektroonikaseadmetes
2011/65/EL
Ökodisain 2009/125/EÜ
CE märgistus rakendub 50 Hz toiteallikatele.

EESTI

Täname, et ostsite enda kompaktse kliimaseadme tarbeks
JUHTMEVABA KAUGJUHTIMISPULDI.
Antud kasutusjuhendis on kirjeldatud ettevaatusabinõusid ohutuse tagamiseks.
Lugege käesolevat juhendit enne seadme kasutamist hoolikalt.
Hoidke juhendit pärast lugemist kindlas, hõlpsalt leitavas kohas.
Seadme müümisel või muul viisil teiste isikutesse valdusesse üleminekul andke
seadmega kindlasti kaasa käesolev kasutusjuhend ja "Paigaldusjuhend".
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EESTI

1. ENNE KASUTAMIST
Ohutuseeskirjad

• Süsteemi nõuetekohase toimimise tagamiseks lugege enne süsteemi
kasutamist hoolikalt käesolevaid ohutuseeskirju. Järgige neid
ohutuseeskirju hoolikalt, kuna need on vajalikud teie ohutuse
tagamiseks.
Vale kasutamine võib viia ohtlike tagajärgedeni nagu
HOIATUS surm, tõsised kehavigastused jne.
ETTEVAATUST

Võib põhjustada ohtlikke olukordi, mis võivad lõppeda
tõsiste isikuvigastuste või varakahjuga.

• Tekstis esinevate sümbolite tähendused on järgmised.

•

•

Keelatud.

Järgige alati juhiseid.

Hoidke eemal veest.

Ärge puudutage märgade
kätega.

Hoidke juhendit pärast lugemist kindlas, hõlpsalt leitavas kohas.
Näidake antud juhendit kolimisel või seadme remontimisel kindlasti
paigaldajatele. Seadme üleminekul teise isiku omandisse andke
seadmega kindlasti kaasa ka juhend.
Elektritöid võivad viia läbi ainult väljaõppinud elektrikud.

HOIATUS
Konsulteerige seadme paigaldamise osas edasimüüja või
professionaalse alltöövõtjaga.
Asjatundmatu paigaldamine võib põhjustada elektrilööke, tulekahju
või seadme allakukkumist.
Konsulteerige seadme liigutamisel, lahtivõtmisel või
remontimisel edasimüüjaga. Ärge kunagi muutke seadet
iseseisvalt.
Asjatundmatu käsitlemine võib põhjustada elektrilööke,
tulekahju või vigastusi.
Vältige süttivate ainete (juukselakk, putukamürgid, jne.)
kasutamist seadme lähedal. Ärge kasutage seadme
puhastamiseks benseeni või lahustit.
See võib põhjustada pragunemist, elektrilööke või tulekahju.
Seadme ebatavalise käitumise korral katkestage selle
kasutamine.
Jätkamine võib põhjustada tõrkeid, elektrilööke, tulekahju, jne.
Ebatavalise käitumise (kõrbelõhn vms) korral katkestage seadme
töö, lülitage toitelüliti välja ja võtke ühendust edasimüüjaga.
8-aastased ja vanemad lapsed ning füüsiliste, tajuliste või
vaimsete piirangutega või kogemusteta isikud võivad kasutada
antud seadet järelvalve all või pärast asjakohast juhendamist.

HOIATUS
Ärge kasutage seadet mänguseadmena.
Vale kasutamine võib põhjustada tervisehäireid või -kahjustusi.
Ärge kunagi võtke kaugjuhtimispulti lahti.
Puldi osade puudutamine võib põhjustada elektrilööke või seda
kahjustada.
Ärge peske kaugjuhtimispulti vee või muude vedelikega.
See võib põhjustada elektrilööke, tulekahju või seadme rikkimineku.
Ärge puudutage elektrilisi osasid või nuppe või ekraane
märgade kätega.
See võib põhjustada elektrilööke, tulekahju või seadme rikkimineku.
Ärge visake kaugjuhtimispulti olmeprügi hulka.
See võib keskkonda kahjustada. Võtke kaugjuhtimispuldi
utiliseerimiseks ühendust edasimüüjaga.

Märkus
Kaugjuhtimispulti ei tohiks jätta kohta, kus see puutub kokku
otsese päikesevalguse või välitemperatuuridega, mis on
kõrgemad kui 40°C või madalamad kui 0°C.
See võib põhjustada puldi moondumist, värvi kahjustumist või puldi
rikkiminekut.
Ärge kasutage kaugjuhtimispuldi puhastamiseks benseeni,
lahustit või märgi puhastuslappe.
See võib kaugjuhtimispuldi värvi kahjustada või põhjustada selle
rikkimineku. Puhastage pulti puhta riidelapiga, mida on immutatud
neutraalses puhastusvahendi lahuses ja seejärel kuivaks pigistatud.
Seejärel kuivatage kaugjuhtimispult kuiva riidelapiga.
Ärge vajutage kaugjuhtimispuldi nuppudele või ekraanile
teravate esemetega.
See võib pulti kahjustada või põhjustada selle rikkimineku.
Jäätmekäitlusega seotud hoiatused
Teie kliimaseade on märgistatud selle sümboliga. See tähendab, et elektri- ja elektroonikaseadmete romusid
(direktiivi 2012/19/EL kohaselt WEEE) ei tohi visata olmejäätmete hulka. Kliimaseade tuleks taaskasutamiseks
ja ümbertöötlemiseks viia selleks ettenähtud jäätmejaama ning seda ei tohi visata munitsipaaljäätmete voogu.
Võtke täiendava informatsiooni saamiseks ühendust paigaldaja või kohaliku esindajaga.

Kaugjuhtimispuldi tehnilised üksikasjad
Artikkel

Kirjeldus

Mõõtmed

60 (L) x 167 (K) x 24 (S) mm (ei hõlma väljaulatuvat osa)

Kaal

0.11 kg

Toide

DC 3.0 V

Kasutuskeskkond

Temperatuur: 0 kuni 40 °C

Materjal

Korpus: ABS

2. KAUGJUHTIMISPULDI NUPPUDE FUNKTSIOONID JA
NIMETUSED
TABLOO JA TAGAVARALÜLITI
■
■
■
■

Lakke paigaldatud (FDE)
Laekassett -4-suunaline- (FDT)
Laekassett -4-suunaline Compact- (FDTC)
Laekassett -1-suunaline- (FDTS)
KAUGJUHTIMISPULDI SIGNAALI VASTUVÕTTEV ALA
Võtab vastu kaugjuhtimispuldi poolt edastatud signaali.

TÕRKEREŽIIMI INDIKAATOR
Tõrke korral kuvatakse tõrke olek koos vastava sümboliga.

TAGAVARALÜLITI
Kaduma läinud või katkise kaugjuhtimispuldi korral saab seda nuppu kasutada seadme
sisse/väljalülitamiseks.

TAIMER
TÕRGE TÖÖ

SEADME TÖÖINDIKAATOR (ROHELINE LED)
TAIMERI / TÕRKE LED (KOLLANE)
• Põleb pidevalt: Taimer on aktiveeritud.
• Vilgub pidevalt: Kliimaseadme tõrge või
filtrivahetus.

• Põleb pidevalt: Seade töötab
• Vilgub pidevalt: ”VALMISTUN SOOJENDAMISEKS”
(soojendusrežiimi ajal)
• Kolm vilgatust: Näitab, et kaugjuhtimispuldilt on
saadud signaal.

■ RCN-KIT4-E2
KAUGJUHTIMISPULDI SIGNAALI VASTUVÕTTEV ALA
Võtab vastu kaugjuhtimispuldi poolt edastatud signaali.

TÕRKEREŽIIMI INDIKAATOR
Tõrke korral kuvatakse tõrke olek vastava sümboliga.

CHECKMODE

CHECK
FILTER

TIMER

TAGAVARALÜLITI

ON
OFF

Kaduma läinud või katkise kaugjuhtimispuldi korral saab seda nuppu kasutada
seadme sisse/väljalülitamiseks.

KONTROLLLÜLITI

RUN/
CHECK

Seda lülitit kasutatakse seadme hooldamisel.

TÖÖ/TÕRKE LED
Võimalik kolm erinevat tulede mustrit.
• Põleb roheline tuli : Seade töötab
• Vilgub rohelisena : "VALMISTUN
SOOJENDAMISEKS"
(soojendusrežiimi ajal)
• Vilgub punasena : Kliimaseadme tõrge.

Need
tuled
kaugjuhtimispuldilt
signaal

vilguvad,
võetakse

kui
vastu

Iga tuli vilgub signaali vastuvõtmisel
kaks korda järjekorras TAIMER –
TÖÖ/TÕRKE LED (roheline).

TAIMERI LED (ROHELINE)
Põleb taimeri töö ajal.

FILTRI PUHASTAMISE LED (PUNANE)
Kui see tuli vilgub, puhastage filter.

■ Laekassett -2-suunaline- (FDTW)
KAUGJUHTIMISPULDI SIGNAALI VASTUVÕTTEV ALA

■ Põrandal seisev
-2-suunaline- (FDFW)

Võtab vastu kaugjuhtimispuldi poolt edastatud signaali.

ÕHU VOOLUSUUNA
VALIKULÜLITI

KONTROLL1 LED

Kasutatakse ülemise või standardse
õhu voolusuuna valimiseks.

Veakoodi kümnelisele arvule viitav veakood vilgub tõrke avastamisel
korduvalt (10 sekundit tsükli kohta).

TAGAVARALÜLITI
Kaduma läinud või katkise kaugjuhtimispuldi korral saab
seda nuppu kasutada seadme sisse/väljalülitamiseks.

CHECK1
CHECK2
TIMER/CHECK

TÖÖ LED (ROHELINE)
• Põleb pidevalt: Seade töötab.
• Vilgub pidevalt: “VALMISTUN SOOJENDAMISEKS”
• Kolm vilgatust: Näitab, et kaugjuhtimispuldilt
on saadud signaal.

TAIMER /TÕRKE LED (KOLLANE)
• Põleb pidevalt: Taimer on aktiivne.
• Vilgub pidevalt: Kliimaseadme tõrge või filtrivahetus.

TÕRGE2 LED
Veakoodi esimesele numbrile viitav veakood vilgub tõrke avastamisel korduvalt (10
sekundit tsükli kohta).

ÜLEMISE ÕHUVOOLU LED
(ROHELINE)
Süttib, kui õhuvoolu seadeks on
valitud ülemine õhuvool.

■ Seinale paigaldatud (FDK)
TAGAVARALÜLITI
Seadme kasutamiseks katkise või kaduma läinud kaugjuhtimispuldi korral.

TÖÖ LED (ROHELINE)
•
•
•
•

Põleb pidevalt: Seade töötab.
Vilgub pidevalt: “VALMISTUN SOOJENDAMISEKS”
Kolm vilgatust: Näitab, et kaugjuhtimispuldilt on saadud signaal.
Veakoodi kümnelisele arvule viitav veakood vilgub tõrke avastamisel korduvalt
(10 sekundit tsükli kohta.

TAIMERI LED (KOLLANE)

~56

•
•
•

Põleb pidevalt: Taimer on aktiivne.
Vilgub pidevalt: Filtrivahetus
Veakoodi esimesele numbrile viitav veakood vilgub tõrke avastamisel korduvalt (10 sekundit tsükli kohta).

JUHTMEVABA KAUGJUHTIMISPULT

Ekraan

Allpool selgitatakse kõikide vedelkristallekraanil kuvatavate sümbolite tähendusi.
1
2
3
4
5
6

Kellaaeg

7
8
9
10
11

ON/OFF TIMER
ECO režiim
HI POWER
NIGHT SETBACK
SILENT kuva

12

Liikumissensori kuva

13
14

Tööala
Saatja:
Saadab signaali kliimaseadmele

OPERATION MODE
SET TEMP
SLEEP TIMER
Siseseadme
seadeväärtuse kuva
FAN SPEED
UP/DOWN AIRFLOW
LEFT/RIGHT
AIRFLOW

1

Tuuletõmbuse vastane
seadistus
Lapselukk

ON/OFF

2

MODE

3

TEMP

4

FAN SPEED

5

U/D

6

L/R

7

3D AUTO

8
9

ON TIMER
OFF TIMER

10

SELECT

11

SET

12
13

CANCEL
SLEEP

14

ECO

15

HI POWER

16

SILENT

17

NIGHT SETBACK

18
19
20
21

FILTER
FUNCTION SETTING
TIME SETUP
ACL

Viitab valitud töörežiimile.
Viitab seadistatud temperatuurile.
Viitab ooteaja taimeri allesjäänud ajale.
Viitab siseseadme seadeväärtusele.
Viitab valitud õhu vooluhulgale.
Viitab ribide üles/alla asendile.
Viitab ribide vasakule/paremale asendile. (Ainult RCN-EK2)
Näitab kellaaega. Kui aktiveeritud on taimer, kuvatakse ON
TIMER ja OFF TIMER seadeväärtused.
Kuvatakse taimeri aktiveerimisel.
Kuvatakse, kui aktiivne on energiasäästurežiim.
Kuvatakse, kui aktiivne on suure võimsuse režiim.
Kuvatakse, kui aktiivne on kodust lahkumise režiim.
Kuvatakse, kui aktiveeritud on vaikne režiim.
Kuvatakse, kui aktiveeritud on infrapunasensor
(liikumissensor).
Kuvatakse, kui aktiveeritud on tuuletõmbuse vastane
seadistus.
Kuvatakse, kui aktiveeritud on lapselukk.
Selle nupu vajutamisel hakkab kliimaseade tööle.
Teistkordsel vajutamisel lõpetab seade töö.
Iga nupuvajutusega lülitutakse järgmisele režiimile:

Temperatuuriseadete muutmiseks kasutage ▲ja▼ nuppe.
Ventilaatori kiirust muudetakse järgmises järjekorras: 1-kiirus
→ 2-kiirus → 3-kiirus → 4-kiirus → AUTO → 1-kiirus.
Kasutatakse ribide üles/alla seadmiseks.
Kasutatakse ribide pööramiseks paremale/vasakule. (Ainult
RCN-EK2)
Kasutatakse 3D AUTO režiimi aktiveerimiseks või
väljalülitamiseks. (Ainult RCN-EK2)
Kasutatakse ON TIMER väärtuse seadistamiseks.
Kasutatakse OFF TIMER väärtuse seadistamiseks.
Kasutatakse aja muutmiseks taimeri või kellaaja
seadistamisel.
Kasutatakse siseseadme seadete muutmiseks.
Kasutatakse seadete kinnitamiseks taimeri või kellaaja
seadistamisel.
Kasutatakse siseseadme seadete kinnitamiseks.
SET nupu vajutamisel ja all hoidmisel lülitatakse sisse
lapselukk.
Kasutatakse taimeri seadete tühistamiseks.
Kasutatakse SLEEP (OOTEREŽIIM) taimeri seadistamiseks.
Selle nupu vajutamine käivitab energiasäästurežiimi.
Nupu järjekordne vajutamine tühistab režiimi.
Selle nupu vajutamine käivitab suure võimsuse režiimi.
Nupu järjekordne vajutamine tühistab režiimi.
Selle nupu vajutamine käivitab vaikse režiimi.
Nupu järjekordne vajutamine tühistab režiimi.
Selle nupu vajutamine käivitab eemalviibimisel stabiilse
temperatuuri säilitamise režiimi.
Nupu järjekordne vajutamine tühistab režiimi.
Selle nupu vajutamine lähtestab FILTRIVAHETUSE sümboli.
Kasutatakse siseseadme seadistamiseks.
Kasutatakse kellaaja seadistamiseks.
Kasutatakse mikroprotsessori lähtestamiseks.

PATAREIDE VAHETAMINE
Järgmises olukorras on patareid tühjad ja vajavad
vahetamist.
• Kliimaseade ei teavita signaali edastamisel signaali
vastuvõtmisest.
• Ekraanil olev kujutis kustub või ekraan jääb tühjaks.

ACL

■ Patareide sisestamine
1
2
3
4

Eemaldage tagakaas.
Sisestage patareid. (kaks AAA patareid)
Paigaldage tagakaas.
Seadistage kellaaeg.
Pöörake tähelepanu
ja
märgistele.

• “FUNCTION SETTING”, “TIME SET UP”, või “ACL”
nuppude vajutamisel suruge lühikese terava otsaga
esemega, näiteks pastakaotsaga, otse nupule.
• Ärge suruge nupule nurga all, kasutades pika ja terava
otsaga eset, nagu seda on täitesulepea. Vastasel juhul
võivad nupud originaalasendist välja liikuda.

KASUTAMINE
• Kaugjuhtimispuldi nuppude vajutamisel saadetakse
kliimaseadmele signaal. Signaali vastuvõtmisest annab
teada TÖÖ LED indikaatori põlemine.

SEADISTAMINE PÄRAST PATAREIVAHETUST
• Pärast
patareide
vahetamist
lähtestatakse
kaugjuhtimispuldi seaded, siseseadme seaded ja
kellaaeg algseadetele. Seadistage need väärtused pärast
patareide vahetamist uuesti.
Kaugjuhtimispuldi seadete muutmine
Funktsioon

Kirjeldus

Töörežiim
AUTO

Lülitab AUTO
režiimi sisse või
välja.

Lülitusmeetod
MODE
nupp

Hoidke kumbagi nuppu all,
lülitage toide sisse või
vajutage ACL nuppu.

TÄHELEPANU
• Kasutage kaugjuhtimispuldi nuppe hoolikalt ja õrnalt.
• Vajutage pastaka vms esemega ACL lülitit.
• Vajutage ACL lülitit seadme lähtestamiseks
seadistamise režiimi. Seadistage õige kellaaeg.

aja

KAUGJUHTIMISPULDI HOIDIK

Siseseadme seaded (lehekülg 10) / KELLAAJA
SEADISTAMINE (lehekülg 8)

PATAREIDEST
•
•

•

Patareide soovitatav töötamisaeg peaks tavapärase
kasutuse korral olema 6 kuni 12 kuud
Soovitatav kasutusaeg on trükitud patareile. See võib
seadme tootmisaja tõttu olla lühem. Patarei võib olla
töökorras ka pärast soovitatud kasutusaja lõppemist.
Kaugjuhtimispuldiga kaasas olevad patareid on
mõeldud selle toimimise testimiseks. Nende patareide
tööiga võib seadme tootmisaja tõttu olla tavalisest
lühem.

•

TÄHELEPANU
•

TÄHELEPANU
•
•
•

Kasutage patareide vahetamisel alati sama tüüpi AAA
patareisid. (Soovitame kasutada leelispatareisid.)
Ärge segage erinevaid patareitüüpe (nt mangaan- ja
leelispatareisid).
Ärge kasutage akusid.

Kaugjuhtimispuldi saab hoidiku abil seinale või postile
kinnitada.
Enne
kaugjuhtimispuldi
paigaldamist
kontrollige, kas kliimaseade võtab signaale korralikult
vastu.

•
•
•
•
•

Kui kaugjuhtimispuldi signaali vastuvõtuala puutub
kokku otsese päikesevalguse või tugeva valgusega, ei
pruugi vastuvõtja signaali vastu võtta. Sellisel juhul
varjake päikesevalgus või tumendage valgustust.
Ärge blokeerige signaali edastusala kaugjuhtimispuldi ja
kliimaseadme vahel.
Ärge suunake kaugjuhtimispulti näiteks teleri suunas,
kuna teleril on enda kaugjuhtimispult.
Käsitlege kaugjuhtimispulti hoolikalt.
Eemaldage patareid, kui kaugjuhtimispulti ei plaanita
pikka aega kasutada.
Kliimaseadet on võimalik kasutada isegi siis, kui
kaugjuhtimispult on kahjustatu või kadunud. Lugege
peatükki “10. TAGAVARALÜLITI KASUTAMINE”
leheküljel 10.

3. KASUTAMINE
TÄHELEPANU
Lülitage seadmete kaitsmiseks sise/välisseadme elektrivarustus sisse kuus tundi
enne seadmete aktiveerimist. (Karter pannakse voolu alla ja kompressor
soojeneb.) Ärge lülitage toidet välja. (Karteri soojendi seatakse voolu alla samal
ajal kui toimub jahutusvedeliku kogunemine kompressori soojenemise mõjul.)
• Kasutage kaugjuhtimispulti aeglaselt ja hoolikalt.
•

Juhised toatemperatuuri
määramiseks
COOL ..... 26 kuni 28°C
DRY ........ 21 kuni 24°C
HEAT ...... 22 kuni 24°C
FAN......... TEMP seadistamine
pole vajalik

• Töörežiimi muutmine on võimalik isegi siis, kui
seade peatub.

• Kui kasutate samu seadeid (töörežiim, määratud
temperatuur, õhuvool, ribide liikumine), järgige
sammu 1. Täiendavad toimingud pole vajalikud.
Kaugjuhtimispuldi ekraanil kuvatakse varasemalt
valitud seaded.

7. Vajutage 3D AUTO nuppu. (Ainult RCN-EK2)
KASUTAMINE

1. Vajutage ON/OFF nuppu.
Töötuli (roheline LED) süttib ja seade alustab tööd.

2. Vajutage MODE nuppu.
Režiim vahetub iga nupuvajutusega järgmiselt:

3. Vajutage TEMP nuppu.
Vajutage temperatuuri muutmiseks ▲ või ▼ nuppu.

4. Vajutage FAN SPEED nuppu.
Ventilaatori kiirus muutub iga nupuvajutusega järgmiselt: 1kiirus → 2-kiirus → 3-kiirus → 4-kiirus → AUTO ja tagasi 1kiirusele.

5. Vajutage U/D nuppu.
Üles/alla õhuvool muutub iga nupuvajutusega vastavalt
alltoodud joonisele.

MÄRKUS
• Ribi liikumine ei kattu ekraanil kuvatuga, kui ribi on
liikumises. See ei viita tõrkele.
on seatud horisontaalsesse liikumisasendisse,
vältimaks kasutaja otsest kokkupuutumist külma õhuga
soojenduse
ettevalmistamisel
või
sulatamisel.
(Kaugjuhtimispuldi ekraanil kuvatav asend ei muutu.)

• Ribi

• Kui valite ribide liigutamise režiimi olukorras, kus
aktiveeritud on tuuletõmbuse vastane funktsioon, lülitub
seade horisontaalsele õhu voolusuunale.

TÄHELEPANU
Ärge seadke liikuvat ribi pikaks ajaks suunaga allapoole, kui
aktiveeritud on jahutusrežiim. Vastasel juhul võib
külgpaneelile kogunenud niiskus välja tilkuda. (FDE puhul)

6. Vajutage L/R nuppu. (Ainult RCN-EK2)
Vasak/parem õhuvool muutub iga nupuvajutusega vastavalt
järgmisele joonisele:

Lüliti 3D AUTO režiimi sisse- või väljalülitamiseks. 3D AUTO
režiimis kontrollitakse ventilaatori kiirust ja õhu voolusuunda
automaatselt, mis on abiks toa kliima tõhusal haldamisel.

MÄRKUS
• 3D AUTO režiimis pole võimalik valida üles/alla või
vasaku/parema õhu voolusuuna vahel. Nende muutmiseks
tühistage 3D AUTO režiim.
• Kui 3D AUTO on valitud ja parema/vasaku õhuvoolu valikuta
siseseadmega
on
ühendatud
parema/vasaku
õhu
voolusuuna
valikuga
FDK
mudel,
seatakse
selle
funktsioonita mudeli õhu voolusuund enne 3D AUTO režiimi
aktiveerimist valitud seadetele.
• Parema/vasaku õhu voolusuuna valikut või 3D AUTO režiimi
pole võimalik valida SC-SL2, SC-SL3 või SC-SL4
mudelitega. Isegi kui SC-SL2, SC-SL3 või SC-SL4 mudelite
puhul muudetakse 3D AUTO režiimi töö ajal õhu
voolusuunda, siis 3D AUTO režiimi ei tühistata.

8. Vajutage ECO nuppu.
Energiasäästurežiimi aktiveerimiseks või tühistamiseks.
(Ainult jahutus (COOL), soojendus (HEAT) või AUTO
režiimis.) Energiasäästurežiim kontrollib välitemperatuurist
lähtuvalt automaatselt seadme tööd, seades jahutusrežiimis
standardtemperatuuriks 28°C ja soojendusrežiimis 22°C.
Sedasi on võimalik säästa elektrit mugavuse arvelt
järeleandmisi tegemata.

9. Vajutage HI POWER nuppu.
Suure võimsuse režiimi aktiveerimiseks või tühistamiseks.
(Ainult jahutus- (COOL) või soojendusrežiimis (HEAT).)
Suurel võimsusel töötav seade viib toatemperatuuri kiirelt
mugavale tasemele. See režiim tõstab seadme jõudlust 15ks
minutiks ja naaseb seejärel automaatselt normaalrežiimi.

MÄRKUS
• Kui süsteem on ühendatud keskseadmega tühistab
temperatuuri
või
ventilaatori
kiiruse
seadistamine
keskseadme kaudu suure võimsuse režiimi. Sellisel juhul ei
pruugita keskseadme vahendusel määratud temperatuuri või
ventilaatori kiiruse seadistust rakendada.
• Suure võimsuse režiimi pole võimalik kasutada, kui 4-kiirus
on siseseadme või kaugjuhtimispuldi kaudu “välja lülitatud”.

10. Vajutage SILENT nuppu.
Käivitab või tühistab vaikse režiimi. Vaikses režiimis
kontrollitakse eelistatavalt välisseadme tööd, keskendudes
vaiksele tööle.

11. Vajutage NIGHT SETBACK nuppu.
MÄRKUS
• Ribi liikumine ei kattu ekraanil kuvatuga, kui ribi on
liikumises. See ei viita tõrkele.

• Kui kliimaseadmest vasakul on sein soovitame suunata
õhuvoolu paremale ja vastupidi.

Käivitab või tühistab eemalviibimisel stabiilse temperatuuri
säilitamise režiimi.
Stabiilse temperatuuri säilitamise režiim hoiab tühja ruumi
temperatuuri stabiilsel ja mõistlikul tasemel.
Režiimi tehaseseaded on järgmised. Iga seadet on võimalik
eco touch kaugjuhtimispuldi ühendamise järel muuta.
Tuvastatud temperatuur jahutamisel: 35°C,
Tuvastatud temperatuur soojendamisel: 0°C,
Seadistatud temperatuur jahutamisel: 33°C,
Seadistatud temperatuur soojendamisel: 10°C,
Ventilaatori kiirus jahutamisel: 1-kiirus,
Ventilaatori kiirus soojendamisel: 1-kiirus

MÄRKUS
Vasakpoolne paigaldus

Parempoolne paigaldus

MÄRKUS
Kui süsteem on ühendatud keskseadme või juhtmega
juhtpuldiga on keskseadme või juhtmega juhtpuldi abil
lukustatud funktsioonid juhtmevabal kaugjuhtimispuldil
endiselt kättesaadavad.

Kui süsteem on ühendatud SC-SL4 seadmega seob SC-SL4
kasutamine siseseadme valimiseks ja kodust eemalviibimise
režiimi käivitamiseks või väljalülitamiseks kõik juhtmevaba
puldiga ühendatud seadmed ning käivitab või lülitab kodust
eemalviibimise režiimi välja.

PEATAMINE
Vajutage ON/OFF nuppu.

4. KELLAAJA SEADISTAMINE
Taimeri seadistamisel lähtutakse
hetkel seatud kellaajast. Seadistage
kõigepealt
kellaaeg
õigesti.

[NÄIDE] 13:00 seadistamine

1. Vajutage TIME SET UP nuppu.

Vajutage seda pastakaga vms. esemega. Ekraanil vilgub aja kuva ja võimalik on
seadistada kellaaeg.

2. Kasutage kellaaja seadmiseks väärtusele 13:00 ▲ ja ▼ nuppe.
Kui näidu vilkumise ajal vajutatakse ▲ või ▼ nuppu, on võimalik näidu kiire edasivõi tagasikerimine.

3. Vajutage TIME SET UP nuppu.
Kuvatav näit lõpetab vilkumise ja seaded salvestatakse.
(Vajutage 60 sekundi jooksul.)

5. ON - TIMER (SISSELÜLITUSTAIMER) SEADED
Seade alustab tööd määratud
kellaajal.

[NÄIDE] Kui soovite, et seade alustaks tööd kell 8:00

1. Vajutage ON TIMER nuppu.
Vilgub ON TIMER sümbol

.

2. Kasutage ▲ ja ▼ nuppe ning seadke väärtuseks 8:00.
Kuvatav kellaaeg muutub iga nupuvajutusega 10 minuti võrra.

3. Vajutage SET nuppu.

1.

• ON TIMER kuva
lõpetab vilkumise ja seaded salvestatakse.
(Vajutage 60 sekundi jooksul.)
Vastuvõtja TIMER/CHECK tuli süttib.
• Kell 8:00 lülitub TIMER indikaatortuli välja ja kliimaseade hakkab
tööle.
• ON TIMER funktsiooni aktiveerimisel kliimaseadme töö ajal lõpetab
kliimaseade töö ning aktiveerub uuesti seadistatud kellaajal.
• Tühistamine
• Vajutage TIMER kuva väljalülitamiseks CANCEL nuppu.
• Kui pärast TIMER funktsiooni seadistamist vajutatakse enne seadistatud
kellaaja saabumist ON/OFF nuppu, lülitub TIMER kuva välja ja
SISSELÜLITUSTAIMER tühistatakse.
• Aja muutmine
Vajutage uue aja seadistamiseks ON TIMER nuppu.

6. OFF - TIMER (VÄLJALÜLITUSTAIMER) SEADED
Seade lõpetab töö määratud
kellaajal.

[NÄIDE] Kui soovite, et seade lõpetaks töö kell 21:00

1. Vajutage kliimaseadme peatumise järel ON/OFF nuppu.
Kliimaseade alustab tööd.

2. Vajutage OFF TIMER nuppu.
Vilgub OFF TIMER sümbol

.

3. Kasutage ▲ ja ▼ nuppe ning seadke väärtuseks 21:00.
Kuvatav kellaaeg muutub iga nupuvajutusega 10 minuti võrra.

4. Vajutage SET nuppu.

• OFF TIMER kuva
lõpetab vilkumise ja seaded salvestatakse.
(Vajutage 60 sekundi jooksul.)
• Vastuvõtja TIMER/CHECK tuli süttib.
• Kell 21:00 lülitub TIMER indikaatortuli välja ja kliimaseade lülitub välja.
• Tühistamine
• Vajutage TIMER kuva väljalülitamiseks CANCEL nuppu.
• Kui pärast TIMER funktsiooni seadistamist vajutatakse enne seadistatud
kellaaja saabumist ON/OFF nuppu, lülitub TIMER kuva välja ja
VÄLJALÜLITUSTAIMER tühistatakse.
• Aja muutmine
• Vajutage uue aja seadistamiseks OFF TIMER nuppu.

7. SLEEP TIMER (OOTEREŽIIMI TAIMER) SEADED
Seade peatab töö määratud kellaajal.

[NÄIDE] Kui soovite, et seade lõpetaks töö 12 tunni möödudes.

Vajutage SLEEP nuppu.

Süttib OFF TIMER indikaator
. Kuvatakse "1H".
Signaali vastuvõtmisalal süttib taimeri/tõrke LED indikaator.

2. Kuva muutub iga SLEEP nupu vajutamisega järgmiselt.
1H
2H
3H (ühe tunni kaupa)
10H
11H
12H
Ooterežiimi taimeri lähtestamine
1H
12H.
Kui peatute väärtusel 12H, lõpetab seade töö 12 tunni möödudes.
• Tühistamine
• Vajutage TIMER kuva väljalülitamiseks SLEEP või CANCEL nuppu.
• Kui enne seadistatud kellaaja saabumist vajutatakse ON/OFF nuppu,
lülitub TIMER kuva välja ja OOTEREŽIIMI TAIMER tühistatakse.
• Aja muutmine
• Vajutage uue aja seadistamiseks SLEEP nuppu.

1.

8. PROGRAM TIMER (KORDUV TAIMER) SEADED
ON TIMER ja OFF TIMER
funktsioonide samaaegsel aktiveerimisel lülitub seade PROGRAM
TIMER režiimi. Korduva taimeri
seadistamisel on võimalik seadet
iga päev samal ajal aktiveerida ja
välja lülitada.

1. Seadistage ON TIMER.
Vajutage ON TIMER nuppu ja kasutage aja seadistamiseks ▲ ja ▼ nuppe.
Vajutage SET nuppu.

2. Seadistage OFF TIMER.
Vajutage ON TIMER nuppu ja kasutage aja seadistamiseks ▲ ja ▼ nuppe.
Vajutage SET nuppu.
Korraga kuvatakse ON TIMER ja OFF TIMER. Noolemärgise olek muutub
sõltuvalt seadme olekust.
►
(peatumine)
◄
(töötab)
Kui ON TIMER ja OFF TIMER kellaajad on samad, kuvatakse ►
ja korduva taimeri funktsioon peatab seadme töö iga päev samal kellaajal.
• Tühistamine
• Vajutage PROGRAM TIMER kuva väljalülitamiseks CANCEL nuppu.
(Seade jätkab tööd enne funktsiooni väljalülitamist valitud režiimis.)
• Kui enne seadistatud kellaaja saabumist vajutatakse ON/OFF nuppu, lülitub
TIMER kuva välja ja TIMER tühistatakse. Kliimaseade lõpetab töö.
• Aja muutmine
• Vajutage uue aja seadistamiseks OFF TIMER või ON TIMER nuppu.

9. SISESEADME SEADED (kasutatav ainult peamise
juhtmevaba kaugjuhtimispuldiga)
Kirjeldab
siseseadme
pärast
süsteemi
(sisselülitamine).

Siseseadme funktsioonide seadistamine

seadistamist
paigaldamist

1 Vajutage seadme peatamiseks ON/OFF nuppu.

2

2 Vajutage FUNCTION SETTINGS nuppu all hoides üht punktis
kirjeldatud nuppudest.
3 Kasutage seadistuse muutmiseks ▲ ja ▼ nuppe.
4 Vajutage SET nuppu.
Kaugjuhtimispuldi kontrollsignaali vastuvõtja piiksatab kaks korda ja LED
indikaator vilgub 2-sekundiliste vahedega neli korda.

1.

2. Funktsioonide seaded
Seadistada on võimalik järgmisi funktsioone.
Nupp
FAN SPEED

MODE

FILTER

Number
00
01
02
00
01
02
03
00
01
02
03
04

U/P

MÄRKUS
• Siseseadme
seadete
muutmisel edastatakse kõik
siseseadme
funktsioonide
seadistused korraga. Isegi
muutmata
seaded
kirjutatakse
üle
kaugjuhtimispuldile
salvestatud
seadetega. Olge ettevaatlik,
kui
kasutate
ühte
kaugjuhtimispulti siseseadme
funktsioonide
muutmiseks
mitme vastuvõtja puhul.
• Kui valitud on “Tuuletõmbuse
vastane
funktsioon
:
Aktiivne”, võib tuuletõmbuse
vastane
seade
sekkuda
kaugjuhtimispuldi
signaali
edastamisse ja viimast ei
pruugita vastu võtta.
Sellisel juhul leidke asukoht,
kus
kaugjuhtimispuldi
signaali
on
võimalik
segamata edastada.

SILENT

00
01
00
01
00
01

HI POWER

02
03

ON TIMER

OFF TIMER

NIGHT

00
01
02
03
00
01
02
03
00
01
02

Funktsiooni seaded
Ventilaatori kiiruse seadistamine : Standardne
Ventilaatori kiiruse seadistamine : Seade 1 *1
Ventilaatori kiiruse seadistamine : Seade 2 *1
Soojenduse temperatuuri reguleerimine : Väljas
Soojenduse temperatuuri reguleerimine : +1°C
Soojenduse temperatuuri reguleerimine : +2°C
Soojenduse temperatuuri reguleerimine : +3°C
Filtrivahetuse sümbol : VÄLJAS
Filtrivahetuse sümbol : 180 tundi
Filtrivahetuse sümbol : 600 tundi
Filtrivahetuse sümbol : 1000 tundi
Filtrivahetuse sümbol :
Töö peatatakse pärast 1000 tunni möödumist
Tuuletõmbuse vastane seadistus : Väljas
Tuuletõmbuse vastane seadistus : Aktiivne

) : Ainult
toite kontrollimine
) : Ainult
AUTO väljalülitamine
) : Toite ja
AUTO väljalülitamise haldus
Jahutusventilaatori tööaja pikendamine : Väljas
Jahutusventilaatori tööaja pikendamine : 0.5 t
Jahutusventilaatori tööaja pikendamine : 2 t
Jahutusventilaatori tööaja pikendamine : 6 t
Soojendusventilaatori tööaja pikendamine : Väljas
Soojendusventilaatori tööaja pikendamine : 0.5 t
Soojendusventilaatori tööaja pikendamine : 2 t
Soojendusventilaatori tööaja pikendamine : 6 t

Puldi signaali vastuvõtja LED : VÄLJAS *2

*1 Lugege tehnilisi andmeid.
*2 Võimalik seadistada ka alluva juhtmevaba kaugjuhtimispuldiga.

10. TAGAVARALÜLITI KASUTAMINE
TAGAVARALÜLITIT on võimalik kasutada kliimaseadme käivitamiseks või peatamiseks olukorras, kus kaugjuhtimispuldi
patareid on tühjad, pult on rikkis või kadunud.

SISSE/VÄLJA
• Vajutage peatükis “2. KAUGJUHTIMISPULDI NUPPUDE
FUNKTSIOONID JA NIMETUSED” (lk 4) kirjeldatud nuppu ja
vabastage see kahe sekundi vältel või varem. Seade alustab
tööd.
• Nupu teistkordsel vajutamisel lõpetab seade töö.

TÖÖREŽIIM
SEADISTATUD TEMP.
VENTILAATORI KIIRUS
LIIKUVAD RIBID
ON TIMER/OFF TIMER

(AUTO)
23°C
3-kiirus
SEISATUD
Ei kasutata

11. TÕRKEINDIKAATOR
Kui vilgub järgmine LED tuli või ekraanil kuvatakse mistahes kood on kliimaseadme töös tekkinud tõrge. Võtke
ühendust edasimüüjaga ja esitage talle “veaaadress ja tõrkekood”, “tõrke sümptomid”, “kliimaseadme tüüp” ja “mudeli
nimi” jms andmed. Vajutage kliimaseadme väljalülitamiseks ON/OFF nuppu.

■ Lakke paigaldatud (FDE)

■ Laekassett -2-suunaline- (FDTW)
TÕRGE1 LED

C HEC K1
C HEC K2 TIMER/C HEC K

TÕRKEREŽIIMI INDIKAATOR

TAIMERI/TÕRKE
LED

■ Laekassett -4-suunaline- (FDT)
■ Laekassett -4-suunaline Compact- (FDTC)
■ Laekassett -1-suunaline- (FDTS)

TÕRGE2 LED

R UN

TAIMERI/TÕRKE LED

■ Põrandal seisev -2-suunaline- (FDFW)

TAIMERI/TÕRKE LED
TI ME R

TÕRGE2 LED
TÕRKEREŽIIMI INDIKAATOR

TAIMERI/TÕRKE
LED

TÕRGE1 LED

FDTW, FDFW

FDE, FDT, FDTC või FDTS
• TAIMERI/TÕRKE LED vilgub (põleb 0.5 sekundit
ja lülitub 0.5 sekundiks välja) ja kliimaseade
peatub.
• TÕRKEREŽIIMI
INDIKAATORIL
kuvatakse
veaaadress, kontrollige koodi kuva pärast
veaaadressi kustumist.
• Kuva lülitub pärast kuvamisaja möödumist välja.
• Kui ekraanil ei kuvata täiendavaid veateateid,
kasutage kaugjuhtimispulti või TAGAVARALÜLITIT.

• TAIMERI/TÕRKE LED vilgub (põleb 0.5 sekundit
ja lülitub 0.5 sekundiks välja) ja kliimaseade
peatub.
• "TÕRGE1" või "TÕRGE2" LED indikaatoril vilgub
veakoodi kümnelisele või ühelisele arvule viitav arv
(10 sekundit tsükli kohta).
• Veakoodile viitamiseks vilgub LED indikaator,
nagu on näidatud allpool.
Näide: E39

■ RCN-KIT4-E2

ON
TÕRGE1 LED

CHECKMODE

0.5 s 0.5 s

TÕRGE2 LED
10 sekundit tsükli kohta

■ Seinale kinnitatud (FDK)
Veaaadress

Veakood

TÖÖ/TÕRGE1 LED

TÖÖ/TÕRGE2 LED

RCN-KIT4-E2
• TÖÖ/TÕRKE LED vilgub (põleb 0.5 sekundit ja lülitub
0.5 sekundiks välja) ja kliimaseade peatub.
• Tõrkerežiimi indikaatoril kuvatakse veaaadress ja
-kood.
• Kuva lülitub pärast kuvamisaja möödumist välja.
• Kui ekraanil ei kuvata täiendavaid veateateid,
kasutage kaugjuhtimispulti või TAGAVARALÜLITIT.

OFF

0.5 s 0.5 s

~56

71~

FDK
• "TÖÖ/TÕRGE1" või "TÖÖ/TÕRGE2" LED indikaatoril
vilgub veakoodi kümnelisele või ühelisele arvule viitav
arv.
(10 sekundit tsükli kohta.
• Veakoodile viitamiseks vilgub LED indikaator, nagu
on näidatud allpool.
Näide: E39
TÖÖ/TÕRGE 1
TAIMER/
TÕRGE2
10 sekundit tsükli kohta

12. FILTRI SÜMBOL
Kui vilgub FILTRI LED, puhastage filter.

■ Lakke riputatud (FDE)

■ RCN-KIT4-E2

TAIMER/TÕRGE
LED

■ Laekassett (FDT)
■ Laekassett-4-suunaline Compact (FDTC)
■ Laekassett (FDTS)

FILTRI LED

RCN-KIT4-E2
• FILTRI LED vilgub pikalt (põleb kaks sekundit ja
kustub kaheks sekundiks).
• Filtri puhastamise lõppedes vajutage teavituse
lähtestamiseks kaugjuhtimispuldil FILTER nuppu.

TI ME R

MÄRKUS

TAIMER/TÕRGE LED

FILTRI SÜMBOLI kuvamise aega saab siseseadme
seadete alt muuta. Vaikimisi väärtus on 180 tundis.

■ Põrandal seisev -suunaline(FDFW-KXE6)

TAIMER/TÕRGE
LED

■ Laekassett (FDTW)

C HEC K1
C HEC K2 TIMER/C HEC K

R UN

TAIMER/TÕRGE
LED

FDE, FDT, FDTC, FDTS või FDTW
• TAIMER/TÕRGE LED vilgub pikalt (põleb kaks
sekundit ja kustub kaheks sekundiks).
• Filtri puhastamise lõppedes vajutage teavituse
lähtestamiseks kaugjuhtimispuldil FILTER nuppu.

■ Seinale paigaldatud (FDK)

TAIMER/TÕRGE2

~56

71~

FDK
• TAIMER/TÕRGE2 LED vilgub pikalt (põleb kaks
sekundit ja kustub kaheks sekundiks nd).
• Filtri puhastamise lõppedes vajutage teavituse
lähtestamiseks kaugjuhtimispuldil FILTER nuppu.

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEM, LTD.
16-5, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 108-8215,
Japan http ://www.mhi-mth.co.jp

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.
7 Roundwood Avenue, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1AX, United
Kingdom Tel : +44-20-7025-2750
Fax : +44-20-7025-2751
http ://www.mhiae.com

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR - CONDITIONERS AUSTRALIA, PTY. LTD.
9C Commercial Road Kingsgrove NSW 2208
NSW 1480 Tel : +61-2-8571-7977
Fax : +61-2-8571-7992
http ://www.mhiaa.com.au

PO BOX 318 Kingsgrove

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES - MAHAJAK AIR CONDITIONERS CO., LTD.
220, Soi Chalongkrung 31,
Kwang Lamplatiew, Khet Lad Krabang, Bangkok 10520,
Thailand Tel : +66-2-326-0401
Fax : +66-2-326-0419
http ://www.maco.co.th/

