KONDITSIONEERI
KASUTUSJUHEND
AWI/O-25HPR1
AWI/O-32HPR1

Enne kasutamist

HOIATUS
Pistik peab tugevasti
pistikupesas olema.
Vastasel juhul võib
tekkida elektrilöök,
ülekuumenemine või
tulekahju.

Töötamise ajal ei tohi
pistikut välja tõmmata.
Elektrilöögi- või
tulekahjuoht.

Ärge kasutage pikki
juhtmeid ega jagage
pistikupesa teiste
elektriseadmetega.
Elektrilöögi- ja
tulekahjuoht.

Ärge puudutage
õhukonditsioneeri märgade
kätega.
Elektrilöögioht.

Ärge jätkake juhet ega
kasutage pikendust.
Ülekuumenemise- või
tulekahjuoht.

Ärge sisestage kätt ega
muid esemeid õhu
haardeavasse ega
väljaviskeavadesse. See on
ohtlik.

danger

Ärge laske külma õhku
endale peale puhuda.
Selle tagajärjel võib teie
tervis halveneda või mõni
haigus tekkida.

Kui tunnete põlemislõhna
või tekib suits, lülitage
palun toiteallikas välja ja
võtke ühendust
paigaldajaga.
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Ärge püüdke
õhukonditsioneeri ise
parandada.
Võite põhjustada
täiendavaid rikkeid.

Puhastamiseks pange seade
seisma ja lülitage
toiteallikas välja.
Vahetevahel tekib
elektrilöögioht.

Vooluringis peab olema
piisavalt võimas
rikkevoolukaitse ja
koormusautomaat.

Kui te õhukonditsioneeri
pikemat aega ei kasuta,
tõmmake pistik seinast välja.

Pistiku eemaldamisel
pistikupesast ärge
tõmmake juhtmest.
Tulekahjuoht.

Ärge paigutage küttekeha
õhukonditsioneeri
lähedale.
Õhukonditsioneerist tulev
õhuvool võib küttekeha
mõjutada.

Hoidke süttivad aerosoolid
seadmest eemal.
Need võivad süttida.

Palun kontrollige, kas
paigaldatud alus on
piisavalt tugev.
Kukkudes võib seade
vigastuse põhjustada.

Välisseadme peale mitte
astuda.
Võte alla kukkuda ja ennast
vigastada.

Ärge blokeerige sise- ja
välisseadme õhu
sissevooluavasid ja
väljavooluavasid. See
vähendab võimsust ja võib
rikke põhjustada.
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Osade nimetused ja funktsioonid
Siseseade Louver
Õhk sisse

Pealispind

Displei

Korpus
Lüliti

Siseseade

õhuavade võre

Õhk välja

Pistik

automaatrežiimi lüliti
Kontrolllüliti
Kaugjuhtimispult
Äravoolu voolik

Välisseade
Õhk sisse

Ühendustoru ja
juhe

Õhu väljalasekeava
kate

Välisseade

Õhk välja
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Kaugjuhtimispuldi kasutamine
Nimetus ja funktsioon - Kaugjuhtimispult
Tähelepanu:
Veenduge, et seadme ja kaugjuhtimispuldi vahel ei ole takistusi.
Kaugjuhtimispuldi signaal levib kuni 10 m kaugusele.
Vältige kaugjuhtimispuldi pillamist ja loopimist..
Vältige vedelike sattumist kaugjuhtimispuldile ja ärge jätke
kaugjuhtimispulti otsese päikesevalguse või kuumuse kätte.

MODE klahv
Iga kord, kui antud
klahvi vajutada,
valitakse töörežiim.
Režiimid vahetuvad
alltoodud järjekorras:

FAN klahvi
vajutades saate
ventilaatori kiirust
valida järgmises
järjekorras:
AUTOFAN

AUTO
SWING klahv
Kui vajutate klahvile
hakkab õhuava võre
automaatselt liikuma ja
liikumine lakkab, kui
uuesti klahvi vajutada.
TEMP klahv
Sätestatud temperatuur.
Kui soovite siseruumide
temperatuuri 1°C võrra
tõsta, siis vajutage +°C
klahvi üks kord, ja
vähendada, siis vajutage
-°C klahvi üks kord.
töörežiimis saab
sätestada
temperatuurivahemikku
16°C kuni 30°C .
töörežiimi saab
sätestada temperatuure
vahemikku 16°C kuni
30°C .
töörežiimis saab
sätestada
temperatuurivahemikku
16°C kuni 30°C.

COOL
DRY
FAN
HEAT
ON/OFF klahv
sellele klahvile vajutades käivitatakse ruumis asuv seade.
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Nimetus ja funktsioon - Kaugjuhtimispult
Tähelepanu:
See on uut tüüpi kaugjuhtimispult. Mõned nupud ei ole käesoleva
õhukonditsioneeri puhul kasutatavad ja neid ei kirjeldata.
Nendele vajutamine tavapärast tööd ei mõjuta.

Vedelkristalldisplei.
Näitab sätestatud
funktsioone.

SLEEP klahv
Vajutage antud klahvi
energiasäästurežiimi
aktiveerimiseks. Režiimi
lõpetamiseks vajutage
uuesti klahvi
T-ON klahv
Töötamisel vajutage
T-ON klahvi, sätestage
seadme automaatne
sisselülitusaeg
vahemikku 0-24 tundi.

T-OFF klahv
Töötamisel vajutage
T-OFF klahvi, sätestage
seadme automaatne
väljalülitusaeg
vahemikku 0-24 tundi.

24h
Taimeri
tühistamine
sees

24h
Taimeri
tühistamine
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JAHUTUS REŽIIMIL TÖÖTAMINE
Mikrokontroller juhib jahutamist toatemperatuuri ja sätestatud temperatuuri
erinevuse alusel.
Kui toatemperatuur on sätestatud temperatuurist kõrgem, siis töötab kompressor
COOL režiimil.
Kui toatemperatuur on sätestatud temperatuurist madalam, siis kompressor
seiskub ja töötab ainult siseruumi ventilaatori mootor.
Sätestatud temperatuur peab olema vahemikus 16°C kuni 30°C.

2. Vajutage MODE
klahvi, sätestage
töörežiim

4. Vajutage FAN klahvi,
sätestage ventilaatori
kiirus.

3. Kui vajutate SWING
klahvi, hakkab
õhuava võre
automaatselt liikuma,
uuesti vajutamisel
liikumine lakkab.

5. Vajutage TEMP. klahvi,
sätestage sobiv
temperatuur.
1. Lülitage sisse,
vajutage ON/OFF
klahvi,
õhukonditsioneer on
sisselülitatud.
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Kaugjuhtimispuldi kasutamine
KÜTTE REŽIIMIL TÖÖTAMINE
Kui toatemperatuur on sätestatud temperatuurist madalam, siis töötab kompressor
HEAT režiimil.
Kui toatemperatuur on sätestatud temperatuurist kõrgem, siis kompressor ja
välisseadme ventilaatori mootor seiskuvad ja 60 sekundi jooksul töötab ainult
siseruumi ventilaatori mootor ja seejärel seiskub.
Sätestatud temperatuur peab olema vahemikus 16°C kuni 30°C.

2. Vajutage MODE
klahvi, sätestage
töörežiim

4. Vajutage FAN klahvi,
sätestage ventilaatori
kiirus.

3. Kui vajutate
SWING klahvile,
hakkab õhuava
võre
automaatselt
liikuma, uuesti
vajutamisel
liikumine lakkab.

5. Vajutage TEMP. klahvi,
sätestage sobiv
temperatuur.
1. Lülitage sisse,
vajutage ON/OFF
klahvi,
õhukonditsioneer on
sisselülitatud
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KUIVATUSE režiimil töötamine
Kui toatemperatuur on sätestatud temperatuurist 2°C madalam, siis kompressor,
välis- ja siseventilaatori mootorid seiskuvad. Kui toatemperatuuri ja sätestatud
temperatuuri vahemik on ± 2°C, siis õhukonditsioneer kuivatab. Kui toatemperatuur
on sätestatud temperatuurist 2°C kõrgem, siis töötab ta COOL režiimil.
Sätestatud temperatuur peab olema vahemikus 16°C kuni 30°C.

2. Vajutage MODE
klahvi, sätestage
töörežiim.

3. Kui vajutate SWING
klahvi, hakkab
õhuava võre
automaatselt liikuma,
uuesti vajutamisel
liikumine lakkab.

4. Vajutage TEMP.
klahvi, sätestage
sobiv temperatuur.
1. Lülitage sisse,
vajutage ON/OFF
klahvi, õhukonditsioneer on
sisselülitatud.
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AUTO režiimil töötamine
AUTO režiimil töötamisel on COOL režiimi sätestatud
standardtemperatuur 25°C ja HEAT režiimi standardtemperatuur 20 °C.
Kui toatemperatuur on vahemikus 22°C kuni 26°C, on õhukonditsioneer ootel.
Kui toatemperatuur on kõrgem kui 26°C, siis on COOL režiim.
Kui toatemperatuur on madalam kui 22°C, siis on HEAT režiim.

2. Vajutage MODE klahvi,
sätestage
töörežiim,
mikroarvuti sätestab
sobivad
,
ja
töörežiimid automaatselt.

Vajutage FAN klahvi,
sätestage ventilaatori
kiirus.

1. Lülitage sisse,
vajutage ON/OFF
klahvi, õhukonditsioneer on sisselülitatud.
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TAIMERI kasutamine

T-ON klahv
Seismisel vajutage
T-ON klahvi, sätestage
seadme automaatne
sisselülitusaeg
vahemikku 0-24 tundi.
24h
Taimeri
tühistamine

T-OFF klahv
Töötamisel vajutage
T-OFF klahvi, sätestage
seadme automaatne
väljalülitusaeg vahemikku
0-24 tundi.
24h
Taimeri
tühistamine
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SLEEP režiimi kasutamine
Kuna seade jahutab või kuivatab, siis SLEEP režiimi kasutamisel sätestatud
temperatuur suureneb 1°C võrra ühes tunnis ja 2°C võrra kahes tunnis.
Kuna seade kütab, siis SLEEP režiimi kasutamisel temperatuur
väheneb1°C võrra ühes tunnis ja 2°C võrra kahes tunnis.

4. Vajutage FAN klahvi,
sätestage ventilaatori
kiirus.

2. Vajutage MODE
klahvi, sätestage ,
või
töörežiim.

6. SLEEP klahv Vajutamisel läheb seade SLEEP
režiimi.

3. Vajutage SWING
klahvi, õhuava
võre hakkab
automaatselt
liikuma, uuesti
vajutamisel
liikumine lakkab.

5. Vajutage TEMP. klahvi,
sätestage sobiv
temperatuur

1. Lülitage sisse,
vajutage ON/OFF
klahvi, õhukonditsioneer on sisselülitatud.
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Patareide vahetamine

1. Eemaldage patareitasku kaas juhtpuldi tagant.
2. Sisestage kaks patareid (Kaks AAA kuivpatareid).
3. Pange kaas oma kohale tagasi.

TÄHELEPANU:

Eemalda
kaas.

Ärge ajage uusi ja
vanu või teist tüüpi patareisid segamini.
Eemaldage patareid, kui
kaugjuhtismispulti kaua
aega ei kasutata.
Kaugjuhtimispuldi signaal
levib kuni 10 m kaugusele.
Patarei tööiga on umbes 1
aasta.
Ärge asetage kaugjuhtimispulti telerile või
muudele elektriseadmetele
lähemale kui 1 m.
Tühje patareide kasutamine on keelatud.

Pane kaas
tagasi.

Paigalda AAA patareid.
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Parimad kasutusmeetodid:

Reguleerige
toatemperatuuri.
Liiga jahe õhk on
teie tervisele
kahjulik
Tõmmake pistik välja,
kui seadet pikemat aega
ei kasutata.

Puhastage õhufiltrit
korralikult ja
hooldage õhupuhastit
hoolikalt.
Võtke patareid välja, kui
kaugjuhtimispulti
pikemat aega ei kasuta.
Vältige otsest
päikesevalgust ja
jahedat õhku
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NÕUANDED KASUTAJALE
Valige sobiv temperatuur. See välistab
elektriraiskamist.

Õhu voolusuunda saab täpselt reguleerida.
Õhuava võre suunda saab kütmise ajal allapoole
ja jahutamise ajal ülespoole suunata.

Hoidke tuba
väliskeskkonnast
5 °C võrra
jahedam

Ärge hoidke konditsioneeri töötamise ajal aknaid
ja uksi kaua lahti.See vähendab õhukonditsioneeri
töö võimsust.

Ärge suunake õhuvoolu otse loomade ja taimede
peale. See võib neile halvasti mõjuda.

Vältige vee pritsimist õhukonditsioneerile,
sellega võib kaasneda elektrilöök ja rike.

Maandus peab olema ühendatud. Ärge
ühendage maandusjuhet gaasi-või veetorude-,
piksevarraste- või telefonimaanduse külge.

Õhukonditsioneeri peab kasutama stabiilses
pingevahemikus 185 - 264V 1ph. Vastasel
juhul kompressor vibreerib tugevasti ja
kahjustab jahutussüsteemi.

Ärge kasutage õhukonditsioneeri muudel
eesmärkidel nagu riiete kuivatamine, toidu
säilitamine, jne.

50Hz
220-240V~
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Puhastamine ja hooldamine

ETTEVAATUST
Enne õhukonditsioneeri puhastamist, lülitage toiteallikas välja ja tõmmake
pistik seinast välja.
Sise- ja välisseadme puhastamisel ärge pihustage seadme peale vett.
Pühkige seadet kuiva pehme lapiga, lappi võib kergelt vee või puhastusvahendiga
niisutada.
Ärge eemaldage pealispaneeli, sellega rikute LCD sidesüsteemi.
(Seda võivad teha ainult vastava eriala inimesed).

Võtke lahti pealispaneel ja puhastage
1. Paneeli avamiseks tõmmake seda noolte suunas,
avasid võite puhastada tolmuimeja või niiske lapiga
(ärge puudutage niiske lapiga elektroonilisi komponente , kuivatage pehme kuiva lapiga.

2. Asetage paneel tagasi
Pange pealispaneel peale tagasi ja kinnitage.

Õhufiltrite puhastamine (Soovitav kord kolme nädala tagant)
Ava

Avage paneel, hoidke ja tõstke kergelt õhufiltri
sakki, seejärel võtke välja.
Õhufilter
Puhastamine
Filtrite külge jäänud tolmu
eemaldamiseks võite kasutada tolmuimejat või
neid veega pesta ja varjulises kohas kuivatada.

TÄHELEPANU:

Filtrite pesuvesi ei tohi olla kuumem kui 45 °C,
kuna võib deformatsiooni ja luitumist põhjustada.
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Taaspaigaldage filtrid
Taaspaigaldage filtrid nii, et märgistus "ESIOSA"
jääks ettepoole.

Soovitav teha üks kord kuue kuu jooksul, vahetatavad filtrid on saadaval teeninduskeskuses.
(Vt "Õhufiltrite puhastamine" esimest sammu)

Eemaldage õhufiltrid
Vahetage õhupuhasti Eemaldage

Õhupuhasti

puhastusfiltrite pakkekott ja paigaldage
uued filtrid filtriraamile.

Tähelepanu: olge ettevaatlik, et ribid
vigastust ei tekitaks

Taaspaigaldage filtrid

(Vt "Filtrite puhastamine" kolmandat sammu)

Kasutamiseks ettevalmistamine
Veenduge, et õhusissevõtu- ja väljalaskeavad
oleksid vabad.
Kontrollige, kas maandusjuhe on korralikult
ühendatud..
Vajadusel vahetage filtrid.
4. Ühendage toiteallikas vähemalt kuus tundi enne
tegeliku kasutamise algust. Siis käivitub seade
sujuvalt.

Hooldage pärast kasutamist
Puhastage filtrid ja muud osad.
Lülitage toiteallikas välja.
Puhastage välisseade tolmust.
Värvige välisseadme roostes kohad üle.
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Veaotsing
Rikke ilmnemisel kontrollige enne teeniduskeskusesse pöördumist järgmiselt.
Ilming
Waiting

Veaotsing
Siseseade ei hakka
kohe tööle, kui
konditsioneer
käivitada.

Kui õhukonditsioneer on välja lülitatud, siis ei
hakka ta enne kolme minutit möödumist tööle.

Pärast käivitamist
tuleb väljalaske
avast imelikku
lõhna.

See tuleneb õhukonditsioneeri kogunenud lõhnadest.

Töö ajal on kuulda
vee voolamist.

See on seadme sees voolav jahutusvedelik.

Jahutamise ajal
eraldub veeaur.

Kuna külm tuul jahutab kiiresti toa õhku, siis
sarnaneb see udule.

Seadme käivitamisel ja peatamisel
kostuvad seadme
seest kriuksuvad
helid.

See tuleneb plastiku deformeerumisest, mis on
erinevatest temperatuuridest tingitud.

Õhukonditsioneer
ei hakka tööle.

Kas voolu on?
Kas juhtmed on lahti?
Kas rikkevoolukaitse on rakendunud?
Kas pinge on kõrgem kui 264V või madalam
kui 185V?
Kas TAIMER on sees?

Jahutus (Kütmine)
ei ole efektiivne.

Kas sätestatud temperatuur on sobiv?
Kas õhu sissevoolu- või väljavooluava on
takistatud?
Kas õhufiltrid on mustad?
Kas siseseadme ventilaator on sätestatud
madalale kiirusele?
Kas ruumis on mõni teine küttekeha?

Juhtmeta kaugjuhtimispult ei tööta.

Kas kaugjuhtimispult on siseseadmest efektiivsel
kaugusel?
Vahetage kaugjuhtimispuldi tühjad patareid.
Kas kaugjuhtimispuldi ja signaalivastuvõtja
vahel ei ole takistusi?

OFF

17

Lõpetage viivitamatult seadme kasutamine ja lülitage seade välja ning võtke ühendust
paigaldajaga järgmistel juhtudel.

Kasutamise ajal on kuulda imelikku müra.
Juhe või lüliti on katki.
Vee või muu vedeliku sattumine konditsioneeri peale.
Elektrijuhtmed ja pistik on väga tulised.
Õhu väljalaskeavadest tuleb kasutamise ajal ebameeldivat lõhna.
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Täname selle eest, et ostsite meie firma õhukonditsioneeri, palun hoidke käesolev
kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles.

