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Täname,
et very
ostsite
meie
JUHTPULDI.
Thank you
much
forkliimaseadmele
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the touch
eco touch
REMOTE CONTROL
for our packaged air conditioner.
Käesolevas kasutusjuhendis on kirjeldatud ohutusjuhiseid. Lugege kasutujuhendit enne seadme
This user’s manual describes cautions for safety. Please read this manual carefully before use in order
kasutamist tähelepanelikult, et tagada seadme õige kasutamine.
to operate the unit properly.
Hoidke kasutusjuhendit pärast lugemist kindlas kohas, kust selle vajadusel üles leiate.
Keep this manual, after reading, at a safe place where you can consult it whenever it is necessary.
Kui
annate
kellelegi
andke uuele
omanikule
kasutusjuhend
paigaldusjuhend
When
the seadme
ownership
of theteisele,
unit is changed,
please
be surekindlasti
to transfer
this manualjaand
the “Installation
(CD-plaadil)
Manual” (inkaasa.
CD-R) to a new owner.

It isei not
recommended
for aoma
useräranägemisel
to install or paigaldada
move the unit
the user’s
on juhul
discretion.
(Safety
or
Me
soovita
kasutajal seadet
egaby
liigutada.
(Sellisel
ei pruugi
ohutus
functions
not beolla
assured.)
või
seadmemay
toimimine
tagatud.)
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2. Juhtpuldi funktsioonid ja menüüvalikud
Juhtpuldil olevad nimed ja nuppude funktsioonid (kasutamine)
display (taustavalgustusega)
(With backlight)
LCD-ekraan
⑤LCD

③

-lüliti
switch

lamp
Töötuli
④Operation
port (mini-B)
USB-port
(mini-B)
⑥USB
①
②

switch
-lüliti

switch
-lüliti

Puutepaneel,
mida kasutatakse
LCD-ekraani
sõrmegathe
puudutamisega,
lülitub
sisse is
igaemployed
töörežiimifor
korral,
Touch panel system,
which is operated
by tapping
LCD screen with
a finger,
any välja
operations
arvatud
①the
toitelüliti,
② suure
③ energiasäästliku
režiimi lülitite vajutamisel.
other than
High power režiimi
and ③jaEnergy-saving
switches.
① Run/Stop,
②võimsusega
①

switch
(Run/Stop switch)
-lüliti
(toitelüliti)

Üks
nupul
teine peatab
seadme.
One vajutus
push on
thekäivitab
buttonjastarts
operation
and
another push stops operation. (☞page 10)
②

switch
(Highvõimsusega
Power switch)
-lüliti
(suure
režiimi lüliti)

Nupu
vajutamine
käivitabstarts
suure võimsusega
Pushing
this button
the high power
režiimi.
operation. (☞page 13)
switch
(Energy Saving režiimi
switch)lüliti)
-lüliti
(energiasäästliku
③

taustavalgustuse
seadistus
SEES,the
tähen
dab is
IfKuithe
backlight is ON
setting,onwhen
screen
see, et ekraani
siis,iskuiturned
taustavalgustus
tapped
whilepuudutamisel
the backlight
off, the
on väljas, hakkab
tööle
ainult on.
taustavalgustus.
backlight
only is
turned
(Operations with
(Välja arvatud
režiimide
ja ③ korral.)
switches
and ③①,
are②excluded.)
①, ②
port
USB-port
⑥ USB
USB-pesa
(mini-B)(mini-B)
võimaldab
ühendada
seadme to a
USB
connector
allows
connecting
personaalarvutiga.
personal
computer.
Leidke
juhised personaalarvuti
tarkvara
For
operating
methods, refer
to thejuurde
instruction
manual
attached to the
software
for personal
lisatud kasutusjuhendist
(eco-touch
juhtpult
RC-EX1,
computer
(eco-touch remote control RC-EX1, utility
utiliittarkvara).
software).

Nupu
vajutamine
käivitab
energiasäästliku
režiimi.
Pushing
this button
starts
the energy-saving
operation. (☞page 13)
lamp
④ Operation
Töötuli
Tuli
roheliselt
(kollakasrohe
liselt)
Thishakkab
lamp töötamise
lights in ajal
green
(yellow-green)
during
põlema.
Rikke
esinemisel
tuli punaseks.
operation.
It changes
to redmuutub
if any error
occurs.
Märkus
backlight)
(taustavalgustusega)
⑤ LCD (With
Ärge ühendage
juhtpulti
selle personaalarvutiga
ühendamisel
· When
connecting
to a personal
computer, do not
connect
LCD-ekraani
sõrmega
puudutamine
A tap on the LCD
lights the
backlight. lülitab
samal
ajal teistewith
USB-seadmetega.
simultaneously
other USB devices.
The backlight turns
off automatically if there is no
taustavalgustuse
sisse.
Ühendage
kindlastitootse
näiteks
läbi
Please be juhtpult
sure to connect
thearvutisse,
computermitte
directly,
without
jaoturi vms.
operation for certain
periodautomaatselt
of time.
Taustavalgustus
lülitub
välja, kui
going through a hub, etc.
Lightingeiperiod
of the backlight
be changed.
seadet
ole teatud
perioodi lighting
jooksulcan
kasutatud.
(☞page 29)
Taustavalgustuse
valgustusperioodi saab muuta.
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Juhtpuldil olevad nimed ja nuppude funktsioonid (ekraan)
** All
are shown
for the
sake of explanation.
Kõikicons
ikoonid
on toodud
selgitamise
eesmärgil.

R/C name
display
Kell, juhtpuldi
nimekuva
①Clock,
display
Ikoonide
kuva
②Icon

TOP screen
ESIMENE
ekraan
button
Menüünupp
③Menu

Seadistatud
Change
set temp
⑤temperatuuri
muutmise
nupp
button
Ventilaatorilabade
flap
⑥Change
suuna muutmise
direction button
nupp

operation
Töörežiimi
④Change
mode button
muutmise
nupp

Taimeributton
nupp
⑧Timer

Ventilaatori
fan kiiruse
speed
⑦Change
muutmise
nupp
button
Teatekuvadisplay
⑨Message

Clock,
R/C name
display
juhtpuldi
nimekuva
① Kell,
Kuvab hetkeaja
ja juhtpuldi
Displays
the current
time nime.
( ☞page 27) and the
name of R/C (☞page 47)
Icon display
② Ikoonide
kuva
Iga ikooni
siis, kui
üksone
järgnevatest
Each
iconkuvatakse
is displayed
when
of following
seadistustest
on on.
sees.
settings
is going

Nõudejuhtimine
When settingtoimub
is made
When the demandoncontrol Seadistamine
sisselülitatud.
alajuhtpuldist.
from the sub R/C.
is effective.
(☞page 14)
Keskne
juhtseade
When the
central control
(lisavalik)
(Optional) on
is running.
sisselülitatud.

Vajalik
on periodical
regulaarne
When the
ülevaatus.
inspection is necessary.
(☞page 55)

Ventileerimine.
During the ventilation
operation
(☞page 25)

Kuvatud
on „ﬁ
ltrimärk“.
When ”filter
sign”
is up.
(☞page 53)

Loa/keelu
seadistamine. Nädala
taimer
on timer
When the Permission/
When the
weekly
Prohibition setting is made. sisselülitatud.
is set.
(☞page 43)
(☞page 34)
Tippväärtuse
väljalülitustaimer
When the peak-cut
timer is set.
on
(☞sisselülitatud.
page 18)

button
Menüünupp
③ Menu
Kui seadistate
muudate muud
When
setting või
or changing
other kui
thanjärgnevat
the following
④-⑧
puudutage
menüü
nuppu.
-⑧,seadistust,
tap the menu
button.sõrmega
When menu
items
are
④
displayed,
select one
and
set. menüüvalikust.
Valige ja seadistage
üks
kuvatud
Change operation
mode
button (☞page 11)
muutmise
nupp
④ Töörežiimi
Kuvab hetkel
töörežiimi.
Displays
the valitud
operation
mode Puudutage
which is selected
töörežiimi Tap
muutmiseks
seda
currently.
this button
to nuppu.
change the operation
mode.
page 11) nupp
Change set temp
button (☞
⑤ Seadistatud
temperatuuri
muutmise
Kuvab
hetkel
seadistatud
temperatuuri.
Displays the temperature which is setPuudutage
currently.
seadistatud
temperatuuri
muutmiseks
seda
nuppu.
Tap this button to change the set temperature.
(☞page
12)
Flap direction button
suuna
muutmise
nupp
⑥ Ventilaatorilabade
Kuvab hetkel
ventilaatorilabade
Displays
thevalitud
flap direction
which issuuna.
selected
Puudutage ventilaatorilabade
muutmiseks
currently.
Tap this button suuna
to change
the flap
seda
nuppu.
direction.
Fan speed change
button (☞page
kiiruse muutmise
nupp12)
⑦ Ventilaatori
Kuvab hetkel
valitud
ventilaatori
Displays
the fan
speed
which is kiiruse.
selectedPuuducurrently.
tagethis
ventilaatori
seda nuppu.
Tap
button tokiiruse
changemuutmiseks
the fan speed.
Timer button
nupp (☞page 30)
⑧ Taimeri
Kuvab hetkel
seadistatud
taimeri
andmed.
Displays
simplified
contents
oflihtsustatud
the timer which
is
(Kui
seadistatud
on
kaks
või
enam
taimerit,
set currently.
kuvatakse
mis lülitub
(When
two orselle
moretaimeri
timersandmed,
are set, contents
of the timer
which
will
be
operated
immediately
after
is
displayed.)
sisse kohe pärast kuvamist.) Puudutage taimeri
Tap
this button toseda
set nuppu.
the timer.
seadistamiseks
Message display
⑨ Teatekuva
Kuvatakse
kliimaseadme
ja teated
Status
of air
conditioner tööolek
operation
and messages
juhtpuldi
jms kohta.
of
the R/Ctöö
operations
etc. are displayed.
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Menüüvalikud
4. Menu
items
Sisse- ja väljalülitamine

1

Run
Sisselülitamine
Push the -lülitit.
switch.
Vajutage
Töötuli
(roheline)
hakkablights
põlema
seade alustab
Operation
lamp (green)
andjaoperation
starts.tööd.

2

Stop
Väljalülitamine
Push the -lülitit.
switch.
Vajutage
Töötuli
kustub lamp
ja seade
lülitub
välja.
The operation
turns
off and
the operation stops.

Kui
seade
välja,
lülituvad
välja kõikbuttons
ekraanilonolevad
nupud.
When
the lülitub
operation
stops,
all operation
the screen
turn off.
Kui
taustavalgustuse
seadistatud
valgustusaeg
on
läbi,
kustub
When the set lighting time of backlight (☞page 29) is counted up, the
taustavalgustus.
backlight turns off.
Ekraani
sõrmega
hakkab
taustavalgustus
ja
When the
screenpuudutamisel
is tapped, the
backlight
lights, andpõlema
all operation
kuvatakse kõik töönupud.
buttons are displayed.

Märkus
•

Ärge eemaldage seadet kohe pärast väljalülitamist vooluvõrgust. Oodata tuleks
rohkem kui 5 minutit, et mootori järelejäänud tööaeg ära lõppeks. Muidu võib
tekkida veeleke või rike.

Nõuanne
•

Nupu vajutamisel võib ekraanile ilmuda teade „Vale käsk“. See ei ole rike, vaid on tingitud sellest, et nupufunktsioon on seadistatud
„Väljalülitatud“ asendisse.

•

Sisselülitamisel hakkab seade esmalt tööle järgnevate seadistustega. Neid seadistusi saab soovi korral muuta.
Töörežiim

... Automaatrežiimiga: automaatjahutus
Ilma automaatrežiimita: jahutus

•

Seadistatud temperatuur

... 23,0 °C

Ventilaatori kiirus

... Suur

Ventilaatorilabade asend

... Horisontaalne

Järgnevatel juhtudel kuvatakse teade „Töörežiim on vale“ ning seade lülitub ventilaatori režiimile, sest töörežiimid ei ühti omavahel.
Kui IU-dele, mis on ühendatud OU-ga, mis ei luba jahutus- ja kütterežiimide kombineerimist, on valitud erinevad töörežiimid.
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Töörežiimi muutmine

1
2

Puudutage ESIMESEL ekraanil sõrmega töörežiimi muutmise
Tap the Change operation mode button on the TOP screen.
nuppu.
Kui
töörežiimi
muutmise
ekraan
on kuvatud,
sõrmega
When
the Change
operation
mode
screen puudutage
is displayed,
tap the
soovitud
režiimi
nuppu.
button of desired mode.

3

Kui töörežiim
on valitud,
liigub
kuva ESIMESELE
ekraanile
tagasi.
When
the operation
mode
is selected,
the display
returns
to the
TOP screen.
Icons
displayed
have
following
meanings.
Kuvatud
ikoonidel
on the
järgmised
tähendused.

Cooling
Jahutus

Fan
Ventilaator

Kuivatus
Dry

Küte
Heating

Auto
modes
depending on combinations
of IU and
Töörežiime,
mida which
ei saa cannot
sõltuvaltbeIUselected
ja OU kombinatsioonidest
valida, ei kuvata.
■Operation
OU are not displayed.
the Auto
is selected, the
cooling
and heating
switching
operation
Kui valitud
on automaatrežiim,
toimuvad
jahutamine
ja kütmine
vastavalt
sise- jais
■When
välistemperatuuridele
automaatselt.
performed automatically according to indoor and outdoor temperatures.

Seadistatud temperatuuri muutmine

1
2
3
4

Puudutage ESIMESEL ekraanil sõrmega seadistatud temperatuuri
Tap the Setnuppu.
temp button on the TOP screen.
muutmise
Kui
seadistatud
temperatuuri
on kuvatud,
valige
When
the Change
set tempmuutmise
screen ekraan
is displayed,
select
the
soovitud temperatuur ▲
nuppudega.
▼
▼ buttons.
temperature as desired with using ▲
Vajutage pärast seadistatud temperatuuri valimist sõrmega
After selecting the set temp, tap the Set button.
Set -nuppu (seadistamisnuppu).
The
to the
TOPkuva
screen
after tapping
the tagasi.
Set
-nupureturns
vajutamisel
liigub
ESIMESELE
ekraanile
Setdisplay
button.

Vaadake
lubatud
temperatuurivahemikke
seadistamisvahemike
allowable
temperature
setting ranges,temperatuuride
refer to the range
setting of set temp
■For
alt.
(☞page 45).
Seadistamise
alustemperatuurid
set temp
■Reference
Cooling
Jahutus… 26...to2628°C
kuni 28 °C
Dry
Kuivatus… 24...to2426°C
kuni 26 °C
Heating
Küte … 20...to2024°C
kuni 24 °C
Fan
… Setting
temp is noteirequired.
Ventilaator
... Temperatuuri
ole vaja seadistada.
theseadistatud
Auto is selected
for theonset
temp,
thekuvatakse
set tempseadistatud
display shows “0”.
temperatuuriks
valitud
Auto,
■IfKui
Temperature
can„0“.
be selected
withinsaab
thevalida
rangevahemikus
of -6°C to -6
+6°C
with+6
using
temperatuurina
Temperatuuri
°C kuni
°C ▲
▼ increases
Temperature
by 1°C at nupul
each tap▲
on thesuureneb
nuppudega
. Iga puudutusega
▼ buttons. ▲
▲ button or
button.
decreases
by 11°C
eachvõitapväheneb
on the iga
temperatuur
°Catvõrra
nupul ▼ 1 °C võrra.
▼puudutusega
(If(Kui“0”
is set,
it becomes
24°C
for the cooling
operation
for thetemperatuuriks
heating operation.)
valitud
on „0“,
muutub see
jahutusrežiimil
temperatuuriks
24 °Corvõi26°C
kütterežiimil
26 °C.)
Kui
puudutada
sõrmega
-nuppu
(tagasi)
ilma
-nuppu
If
the
button
is
tapped
without
tapping
the
button,
the
selected
Back
Set
■
Back
Set
(seadistusnuppu)
puudutamata,
siis valitud
temperatuur kustutatakse
set
temp is invalidated
and the display
returnsseadistatud
to the TOP screen.
ja kuva liigub tagasi ESIMESELE ekraanile.
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Ventilaatorilabade suuna muutmine

1
2

3

Puudutage
ESIMESEL
ekraanilbutton
sõrmega
ventilaatorilabade
Tap
the Change
flap direction
on the
TOP screen. suuna
muutmise nuppu.
Kui ventilaatorilabade
muutmise
ekraan
on kuvatud,
When
the Change flap suuna
direction
screen is
displayed,
tap the button
puudutage sõrmega soovitud suuna nuppu.
for
desired direction.
Ventilaatorilaba
kiigutamiseks puudutage sõrmega
kiigutamise
ToAuto
swingswing
the flap,-nuppu
tap the(automaatse
button. nuppu).
Auto swing
Ventilaatorilaba asendi ﬁkseerimiseks puudutage sõrmega üht
To
fix the
flap position, tap
one of 1 to 4 buttons.
nuppu
vahemikus
1 kuni 4 .
Pärastselecting
ventilaatorilaba
suuna valimist
liigub
kuva toESIMESELE
After
the flap direction,
the display
returns
the TOP screen.
ekraanile tagasi.

Kuna the
järgneval
ventilaatorilaba
automaatselt,
võibit see
flap istöörežiimil
controlledjuhitakse
automatically
in the following
operation,
may differ
■Since
juhtpuldil
olevast
kuvast
erineda.
from the display on the R/C.
Toatemperatuur
on seadistatud
temperatuurist
∙ • When
the room temperature
is higher
than the kõrgem
set temp(kütterežiimi
(In case of korral).
the heating
• Kuvatakse „Kütterežiimi ootel“ või „Sulatamisrežiimil“ (kütterežiimi korral).
operation)
(Külma õhku puhutakse horisontaalselt, et seda mitte otse inimeste kehade
∙ When
“In operation for heating standby” or “In operation for defrosting” is
peale the
puhuda.)
displayed (In case of the heating operation)
(Cool air is blown horizontally not to blow directly to human body.)
Ind.
ap Ind.
control
flap-nupu
control
button is saab
tapped,
the flap ventilaatorilaba
motion range (upper or
the
puudutamisel
seadistada
■When fl
liikumisvahemiku
alumise
iga õhuväljalaskeava
juures.
lower
limit position)(ülemise
at each või
air outlet
canpiirasendi)
be set. (☞page
23)

Nõue
Ärge
ventilaatorilaba
kasutades.
Seeflap.
võib ventilaatorilaba kahjustada.
· Do
notliigutage
move the
flap forcibly bykätega
hands.jõudu
It could
damage the
Ärge
jahutusrežiimil
pikka
aega
allasuunas.
Seecooling
võib põhjustada
· Do
notpuhuge
blow airõhku
downward
for a long
period
of time
during the
operation.kondensatsiooni ja küljepaneelist
võib vett tilkuda.
korral) and water may drip from the side panel. (In case of FDE)
Condensation
may(FDE
be generated

Ventilaatori kiiruse muutmine

1
2

Puudutage
ESIMESEL
ekraanil
sõrmega
Tap the Change
fan speed
button
on the ventilaatori
TOP screen.kiiruse
muutmise nuppu.
Kui
ventilaatori
kiiruse
muutmise
ekraan
on kuvatud,
When
the Change
fan speed
screen
is displayed,
tap puudutage
the button of
sõrmega
soovitud
ventilaatori
kiiruse
nuppu.
desired fan speed.

3

Pärast
ventilaatori
liigub kuva
ESIMESELE
After setting
the fankiiruse
speed,seadistamist
the display returns
to the
TOP screen.
ekraanile tagasi.

speeds which
can bekiirused
set varyondepending
the models
of IU.
Võimalikud
ventilaatori
sõltuvalt IUonmudelist
erinevad.
■Fan
is selected,
the fan
speed
is changed
automatically
the onAuto
ventilaatori
kiirus
sõltuvalt
seadme võimsusest
Kui valitud
Auto , muutub
■When
depending
on the capacity.
automaatselt.
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Suure võimsusega režiim
Suurehigh
võimsusega
režiim reguleerib
kiiresti
meeldivale
tasemele,
selleks
seadme
The
power operation
adjusts thetoatemperatuuri
room temperature
quickly
to a pleasant
levelsuurendades
by increasing
the operation
võimsust.The
Suure
võimsusega
režiim töötab
15 minutit
lähebreturns
siis automaatselt
tavarežiimile
capacity.
high
power operation
continues
for 15maksimaalsel
minutes at thevõimsusel
maximumja and
to the normal
operation
tagasi.
Töörežiimi
muutmisel
läheb
suure
võimsusega
režiim
samuti
tavarežiimile
tagasi.
automatically. When the operation mode is changed, the high power operation returns to the normal operation, too.

1

Push
the suure
switch
to start režiimi
the highkäivitamiseks
power operation. -lülitit.
Vajutage
võimsusega

is off.
switch
pushed,
will start -lüliti
whenvajutamisel
the
Režiim lülitub
sisseisisegi
siis, even
kui if -lüliti switch
on väljalülitatud.
■Operation

2

Suure
võimsusega
režiimiforajal
kuvatakse
ekraanil
teade
Message
“In operation
high
power” juhtpuldi
is displayed
on the
R/C
„Suure võimsusega režiimil“ ja seadistatud temperatuuri nupul
screen, and “—, —°C” is displayed on the Set temp button during
kuvatakse „—, —°C“.
the high power operation.

3

One -lüliti
moreuuesti
push vajutamine
on the
switch
terminates
the režiimi
high power
lülitab
suure
võimsusega
välja. Seade
läheb
tagasi to
tavarežiimile.
operation.
Then
it returns
normal operation.
-lüliti vajutamine lülitab seadme välja.
switch stops the operation.
Pushing the

Suure
võimsusega
režiim lülitub
välja ka also
töörežiimi,
seadistatud
või
high
power operation
is terminated
when the
operationtemperatuuri
mode, set temp
■The
orventilaatori
fan speedkiiruse
is changed.
muutmisel.

Energiasäästlik režiim
Kasutage
seda režiimi
energia
säästmiseks.
Use
this operation
to save
energy.
Seadistatud
temperatuur
on
jahutusrežiimil
kseeritud temperatuurile
°C või kütterežiimil
temperatuurile
22 °C.
Set temp is fixed at 28°C in the cooling ﬁoperation
or 22°C in the28
heating
operation. Since
the capacity
is
Kuna
seadme
võimsust
juhitakse
automaatselt
vastavalt
välistemperatuurile,
saab
säästa
energiat,
kaotamata
samal
controlled automatically based on the outdoor temperature, energy can be saved without losing comfort.
ajal mugavust.
Push the energiasäästliku
switch to start
the energy-saving
režiimi
käivitamiseks operation.
-lülitit.
1 Vajutage
Režiim
lülitub will
-lüliti
vajutamisel
sisse isegiswitch
siis, kuiis pushed,
-lüliti on väljalülitatud.
■The
operation
start
when the
even if

switch is off.

2

3

Energiasäästliku
režiimi
kuvatakse ekraanil
teadeon the screen
Message
“In operation
forajal
energy-saving”
is displayed
„Energiasäästlikul režiimil“. Seadistatud temperatuur on
during the energy-saving operation. Set temp is fixed at 28.0°C” in
jahutusrežiimil ﬁkseeritud temperatuurile 28.0 °C või kütterežiimil
the
cooling operation
or “22.0°C” in the heating operation.
temperatuurile
22.0 °C.
Automaatsel
töörežiimil
seadistatud
Set
temp shows
“- -°C” inkuvatakse
the automatic
operationtemperatuurina
mode.
„- -°C“.
One -lüliti
more uuesti
push on
the
switch,energiasäästliku
terminates the energy-saving
vajutamine
lülitab
režiimi välja
ja
seade
läheb
tagasi
tavarežiimile.
operation, and it changes to the normal operation.
-lüliti the
vajutamine
lülitab
välja.
Pushing
switch
stopsseadme
the operation.

Seadistatud
temperatuuri
ei ole võimalik
režiimi
ajal muuta.
■ Set
temp cannot
be changed
during energiasäästliku
the energy-saving
operation.
If Kui
it is
üritate temperatuuri
kuvatakse
teadeon
„Vale
attempted,
a messagemuuta,
“Invalid
request”ekraanil
is displayed
the käsk“.
screen.
Energiasäästlikku
režiimi saab
kasutada
ainult
siis,the
kuicooling,
töörežiimiks
on valitud
■ Energy-saving
operation
is operable
only
when
heating
or auto is
jahutus-,for
kütteautomaatrežiim.
ükskõik
mis režiimil,
switch
is pushed
in anyvälja
operation
selected
the või
operation
mode. If Kui
the vajutada
arvatud
jahutus-,
küttevõi
automaatrežiimil,
-lülitit,
kuvatakse
juhtpuldi
mode other than the cooling, heating or auto mode, the message “Invalid
ekraanil teade
„Vale käsk“.
request”
is displayed
on the R/C screen.
Energiasäästlik
režiim
lülitub
välja ka töörežiimi
■ Energy-saving operation
is terminated
also whenmuutmisel.
the operation mode is changed.
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Üksiku ventilaatorilaba juhtimine
Igale ventilaatorilabale saab eraldi seadistada soovitud liikumisvahemiku (ülemised ja alumised piirasendid) iga
Motion
range (upper
and lower limit positions) of the flap at each air outlet can be set at a desired range individually.
õhuväljalaskeava
juures.
the R/Conismääratud
set as thealajuhtpuldiks,
sub R/C, the individual
controlventilaatorilabasid
cannot be set. juhtida.
■When
Kui juhtpult
siis ei saaflap
üksikuid
contentsjuhtimise
of the individual
flapmuutmisel
control, stop
the airkliimaseade
conditioner.välja.
■When
Üksikuchanging
ventilaatorilaba
seadistuste
lülitage

ESIMESEL
ekraanil
Tap the Menu
button
on sõrmega
the TOP Menu
screen,-nuppu
and select the
1 Puudutage

(menüünuppu)
valige „Üksiku
ventilaatorilaba
juhtimine“ või
button
“Individual flapjacontrol”,
or tap the
Change flap Direction
puudutage
menüüs
ventilaatorilaba
suuna muutmise
on the TOPESIMESES
menu and
the “change
flap direction”
screen is
nuppu Direction ning valige kuvatud ekraanil „Muuda
displayed.
ventilaatorilaba suunda“.

Puudutage
ventilaatorilaba
suuna
muutmise
Tap the Ind.
button
on the ekraanil
Change sõrmega
flap direction
flap Control
Ind. flap Control -nuppu.
screen.
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