KASUTUSJUHEND

• Palun lugege enne seadme kasutamist
hoolega läbi kasutusjuhend.
• Seadme remondi või hooldust võivad teostada
ainult müüja poolt aktsepteeritud firmad.
• Seadme paigaldust võivad teostada ainult
müüja poolt aktsepteeritud firmad.
• Lapsed võivad kasutada antud seadet ainult
täiskasvanute järelvalve all.

MUDELID: LS-Q07 _
LS-J07 _
LS-Q09 _
LS-J09 _
LS-R12 _
LS-L12 _
LS-T18 _
LS-K18 _
LS-T24 _
LS-K24 _

Seadme vale kasutamine ning kasutusjuhendi
eiramine võib põhjustada seadme kahjustuse
ning olla aluseks garantii ennetähtaegsele
lõppemisele.
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Tehnilised häired

Kasutaja või teiste isikute vigastuste ning seadme kahjustuse vältimiseks
jälgige alati ettevaatusabinõusid!
Seadme vale kasutamine ning kasutusjuhendi eiramine võib põhjustada
seadme kahjustuse või olla aluseks garantii ennetähtaegsele lõppemisele.

HOIATUS
See sümbol hoiatab võimaliku trauma eest.

ETTEVAATUST
See sümbol hoiatab seadme võimaliku kahjustuse eest.

■ Seadmete paigaldus.
Ärge kunagi paigaldage, ümberpaigutage ega
demonteerige seadet iseseisvalt.
Vale montaaz võib põhjustada freooni või
drenaazi leket, elektrishokki või tulekahju.
Pange tähele: garantii ei kata montaazi
vigadest tekitatud kahju!

Enne pöö
rdumist
teenindusse........................16

Seadmete hooldus

TÄHTIS
TÄHTIS
Veenduge et toitekaabel on
korralikult ühendatud.

Ärge ise pikendage toitekaablit
• See võib põhjustada elektrishokki
või tulekahju.

• See võib häirida seadme tööd.

Tehnilised häired

Ärge kasutage kahjustatud
toitekaablit.

• See võib põhjustada elektrishokki või • See võib põhjustada elektrishokki või • See võib põhjustada elektrishokki.
tulekahju.
tulekahju.
• Kui toitekaabel on kahjustatud, peab selle
asendama vastava analoogse kaabliga
või kontakteeruma paigaldusfirmaga.

Ärge pange mingisuguseid
takistusi välisosa ette.
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Ärge lülitage seadet sisse
või välja toitekaablist.

Kui esineb suitsu lõhna vms,
lülitage õhukonditsioneer ning
seejärel kaitse välja.

• Palun võtke ühendust paigaldusfirmaga.

Ärge kasutage seadet märgade
kätega.
• See võib põhjustada elektrishokki.
Ärge kunagi kallake mingisuguseid vedelikke siseosa sisse.
• See võib kahjustada seadet või
põhjustada elektrishokki.
Ärge kasutage seadet kütteallikate vahetus läheduses.

• See võib põhjustada seadme
ülekoormust.

Ärge kasutage seadet temp-l alla -10C

Ärge jahutage ruumi üle. Ruumi norm.
temperatuur suvel on 21-23C.

• See võib vähendada seadme eluiga.

• Liigne jahutus ei ole tervisele kasulik.

Ärge suunakse külma õhku
enda peale.
• Te võite külmetada.
Ärge pistke sõrmi ega muid
esemeid õhulabade vahele.
• See võib põhjustada traumat või
kahjustada seadet.
Seadme puhastamisel lülitage
õhukonditsioneer alati välja.

• Muidu see võib põhjustada traumat.
Seadme remondi või ümberpaigutust
võib teostada ainult vastava kvalifikatsiooniga firma.
• Pöörduge müüja poole.

Ohutusabinõud

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine
Patareide sisestamine
Lükake tagakaant noole suunas ning
eemaldage kate.
Paigaldage uued patareid. Veenduge et patareide
polaarsus (+) ja (-) oleks õige
.

Tehnilised häired

Seadmete hooldus

Kasutamise juhend

Lükake tagakaant noolega näidatud suunas, kuni see lukustub.

MÄRKUSED:
• Kasutage 2 AAA(1.5volt) patareid. Ärge kasutage laetavaid aku-tüüpi
patareid.

Kaugjuhtimispult
• Kaugjuhtimispulti võib hoida spetsiaalses
hoidikus seina peal.

Signaali vastuvõtja
Võtab vastu signaali.(Signaali vastuvõtul seade annab signaali: 2 lühikest või üks pikk signaal.)
Sümbolid siseosa esipaneelil

OUT
DOOR

On/Off

: Ilmub seadme töö ajal.

Unetaimer

: Ilmub unetaimeri puhul.

Taimer

: Ilmub taimeri puhul.

Sulatusrezhiim

: Ilmub ainult soojendusrezhiimi alguses
(Soojuspumbaga mudelid)

Välisosa
rakendamine

: Ilmub displeile kui seadme kompressor läheb tööle.
(Ainult jahutus)

Võimsuse Displei : Näitab temperatuuri ja kompressori võimsust.
(Inverter mudelid) (5 astet)
Plasma
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• Signaali edastamiseks suunake pult
siseosa signaali vastuvõtja poole.

: Õhupuhastussüsteem (LISA)

Signaali
vastuvõtja
Esipaneel

Signaali saatja

6

4

1
3
ON

OFF

2

TÖÖREZHIIMI VALIK
jahutus - küte - jne

3

RUUMITEMPERATUURI VALIMINE
Kasutatakse sobiva ruumitemperatuuri
valimiseks.

4

VENTILAATORI KIIRUS
Neljaastmeline ventilaatori pöörete
valimine min - keskm - max - autom.

5

KIIR JAHUTUS
Kiirjahutuse rezhiimi sisse- ja väljalülitamine.
(Kiirjahutuse rezhiimis seadme ventilaator
käib max kiirusel)

6

AUTOMAATNE LABADE LIIKUMINE
Labade mootori sisse- ja väljalülitamine.

7

ON/OFF TAIMER
Seadme automaatne sisse- ja väljalülitamine
taimeri abil.

8

KELLAAJA SEADMINE

10

7

11

8
SET

CANCEL

9

12
PLASMA
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9

13

14

TAIMERI SALVESTUS JA TÜHISTAMISE NUPUD
Kasutatakse taimeri rezhiimi puhul seadme
automaatseks sisse- ja väljalülitamiseks.
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10
Klapp
(lahti)

Jahutus
Automaatne

11

VENTILATSIOONI REZHIIM
Kasutatakse õhuringluseks ruumis
ilma jahutuse/soojenduseta.

12

RUUMI TEMPERATUURI NUPP
Näitab ruumi temperatuuri.

13

PLASMA(LISA)
Plasma õhupuhastusüsteemi sisseja väljalülitamine.

14

HORIZONTAALSETE LABADE LIIKUMINE
(AINULT TEATUD MUDELID)

15

RESET
Kasutatakse kellaaja kustutamiseks.

Niiskuse eemaldamine
Küte

• Ainult jahutus mudelid (

), soojuspumbaga mudelid(

)

Troubleshooting Tips

Töörezhiimid

UNETAIMER

Care and Maintenance

START/STOP
Seadme sisse- ja väljalülitamine.

Operating Instructions
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EESTI

Kaugjuhtimispuldi funktsioonid

Safety Precautions

Kaugjuhtimispult

Seadmete hooldus

Kasutamise juhend

Ohutusabinõud

Kuidas valida sobivat töörezhiimi
Jahutus rezhiim

1

Vajutage Start/Stop nuppu.
Seade vastab signaaliga.

2

Valige jahutuse rezhiim. Töörezhiimi saab valida, kui
kaugjuhtimispuldi klapp on avatud.
Iga vajutamisega töörezhiimi nupule, töörezhiim muutub.

Jahutus

3

Tehnilised häired

Niiskuse
Eemaldamine

Küte
(Soojuspumbaga mudelid)

Valige sobiv temperatuur, mis oleks madalam kui ruumiemperatuur. Temperatuuri saab valida vahemikus 18°C~30°C
1°C kaupa.
Temperatuuri tõstmiseks

Temperatuuri vähendamiseks.
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5

Auto

Valige sobiv ventilaatori pöörete kiirus.
Ventilaatori pöördeid saab reguleerida
kas min, keskm, max või autom kiirusele.

Loodusliku tuule imitatsioon CHAOS
❏ Parimat sisekliimat aitab saavutada CHAOS programm, mis imiteerib loodusliku tuule ning
muudab automaatselt ventilaatori pöördeid.

Vajutage Start/Stop nuppu.
Seade vastab signaaliga.

2

Valige automaatne rezhiim. Töörezhiimi saab valida, kui
kaugjuhtimispuldi klapp on avatud.
Iga vajutamisega töörezhiimi nupule, see muutub.

Jahutus

Niiskuse
Eemaldamine

Küte
(Soojuspumbaga mudelid)

Tehase automaatika muudab automaatselt temperatuuri ning
ventilaatori pöördeid sõltuvalt ruumitemperatuurist.
Kui te soovite muuta temperatuuri käsitsi, kasutage selleks
temperatuuri nuppe.
Temperatuuri saab valida vahemikus -2 kuni 2.
Valige 1 või 2 kui teil on jahe või külm ning -1 või -2 kui teil
on palav.
Temperatuuri tõstmiseks

Au
tomaatse töörezhiimi ajal:
❏ Te ei saa valida ventilaatori pöördeid, kuna nad on juba reguleeritud tehase automaatika poolt kõige
optimaalsemale funktsioneerimisele.

Troubleshooting Tips

Temperatuuri vähendamiseks

Care and Maintenance
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Auto

Operating Instructions

1
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EESTI

Safety Precautions

Automaatne rezhiim

Ohutusabinõud
Kasutamise juhend

Niiskuse eemaldamise rezhiim

1

Vajutage Start/Stop nuppu.
Seade vastab signaaliga.

2

Valige niiskuse eemaldamise rezhiim. Töörezhiimi saab
valida, kui kaugjuhtimispuldi klapp on avatud.
Iga vajutamisega töörezhiimi nupule, töörezhiim muutub.

Tehnilised häired

Seadmete hooldus

Jahutus
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3

Auto

Niiskuse
Eemaldamine

Küte
(Soojuspumbaga mudelid)

Valige sobiv ventilaatori pöörete kiirus.
Ventilaatori pöördeid saab reguleerida
kas min, keskm, max või autom kiirusele.

Loodusliku tuule imitatsioon
❏ Meeldivaimat sisekliimat aitab saavutada CHAOS programm, mis
imiteerib loodusliku tuule ning muudab automaatselt ventilaatori
pöördeid.

Niiskuse eemaldamise rezhiimi ajal:
❏ Niiskuse eemaldamise rezhiimi ajal seadme parameetrid nagu temperatuur, ventilaatori kiirus on
reguleeritud tehase automaatika poolt kõige optimaalsemale tööle.

2

Valige soojendusrezhiim. Töörezhiimi saab valida kui
kaugjuhtimispuldi klapp on avatud.
Iga vajutamisega töörezhiimi nupule, töörezhiim muutub.

Jahutus

Niiskuse
Küte
Eemaldamine (Soojuspumbaga mudelid)

Valige sobiv ruumitemperatuur, mis oleks kõrgem ruumitemperatuurist. Temperatuuri saab valida vahemikus
16°C~30°C 1°C kaupa.

Temperatuuri tõstmiseks

Temperatuuri vähendamiseks

4

Valige sobivat ventilaatori pöörete kiirust.
Ventilaatori pöördeid saab reguleerida
kas min, keskm, max või autom kiirusele.

Troubleshooting Tips

Loodusliku tuule imitatsioon CHAOS
❏ Meeldivaimat sisekliimat aitab saavutada CHAOS programm, mis imiteerib loodusliku tuule ning
muudab automaatselt ventilaatori pöördeid.

Care and Maintenance

3

Auto

Operating Instructions

Vajutage Start/Stop nuppu.
Seade vastab signaaliga.
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1

Safety Precautions

Soojendus rezhiim (Ainult soojuspumbaga mudelid)

Ohutusabinõud
Tehnilsed häired

Seadmete hooldus

Kasutamise juhend

Kiirjahutuse funktsioon

9

1

Vajutage Start/Stop nuppu.
Seade vastab signaaliga.

2

Vajutage kiirjahutuse nuppu. Seade hakkab tööle
maksimaalse võimsusega ning 30 min pärast
läheb üle normaalsele rezhiimile.

3

Kiirjahutuse rezhiimi tühistamiseks vajutage uuesti kiirjahutuse,
temperatuuri või ventilaatori kiiruse nuppu.

või

või

MÄRKUS:
❏ Kiirjahutuse rezhiimi ajal seade hakkab tööle max võimsusel 30 minutiks, ruumitemperatuur
on automaatselt seatud 18C peale.

Tehnilised häired

Seadmete hooldus

Kasutamise juhend

Ohutusabinõud

Lisavõimalused
Unetaimer
1
2

Unetaimeri max pikkus on 7 tundi.
Vajutage unetaimeri nuppu nii mitu korda
kui mitme tunni pärast te soovite seadme
väljalülitamist.

3

Veenduge et unetaimeri sümbol esipaneelil põleks.

Märkus: Unetaimeri puhul seadme ventilaator
töötab automaatselt madalal kiirusel, et ventilaatori müra ei segaks und.

Kellaaja seadmine
1

Kellaaega saab valida ainult peale Reset
nupule vajutamist.

2

Vajutage Start/Stop nuppu.

3

Valige sobiv kellaaeg.

Vajutage SET nuppu.

SET

Märkus: Veenduge et aeg
A.M. või P.M. oleks õige.

Taimeri kasutamine
1

Veenduge et kaugjuhtimispuldi kellaaeg
on õige.

2

Vajutage ON/OFF Taimeri
nuppe.

3

Valige sobiv kellaaeg millal
te soovite et seade lülitaks
en
nnast sisse või välja.

ON

4

Kellaaja kinnituseks vajutage SET
nupule. NB! Ka taimeri programmeerimisel kaugjuhtimispult peab olema
suunatud sedme siseosale.

SET

OFF

Taimeri tühistamiseks
Suunake kaugjuhtimispult seadme siseosale
CANCEL
ning vajutage CANCEL nuppu.
(Taimeri sümbol seadme esipaneelil ning
kaugjuhtimispuldil kaovad.)

DISPLEI:

OFF Taimer
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Unetaimeri tühistamiseks vajutage unetaimeri
nuppu nii mitu korda kuni esipaneelil kaob
(
) sümbol.

Vajutage unetaimeri nuppu kui te tahate
et seade lülitab ennast automaatselt välja.

ON Taimer

OFF ja ON Taimer

ON ja OFF Taimer

Vajadusel vajutage Start/Stop nuppu.

2

Vajutage labade liikumise nupule. Kui te
soovite jätta õhulabasid teatud positsiooni
vajutage uuesti labade liikumise nuppu.

❏ Õhulabade liikuma panemiseks kasutage alati
ainult kaugjuhtimispuldi nuppu. Labade suunamine
käsitsi on rangelt keelatud kuna see võib kahjustada
labade mootorit.
❏ Kui seade on väljalülitatud, labad lähevad automaatselt
kinni.
Horisontaalsete labade suunamine:
Enne horisnotaalsete labade suunamist, veenduge et seade on
välja lülitatud. Horisonataalseid labasid saab suunata ainult
mehaanilisel teel.

Operating Instructions

1

Märkused:
❏ CHAOS rezhiimis õhulabade liikumine on kontrollitud
seadme protsessori poolt ning labade peatamine ühes
asendis ei ole võimalik.

Care and Maintenance
Troubleshooting Tips
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EESTI

Vertikaalseid õhulabasid saab panna
panna automaatselt liikuma.

Safety Precautions

Vertikaalsete õhulabade liikumine

Ohutusabinõud

Kui kaugjuhtimispult on kadunud
Kui seadme kaugjuhtimispult on kadunud
kasutage poweri nuppu, mis asub siseosa
esiresti all.
Seadme väljalülitamiseks vajutage poweri
nuppu uuesti.

Kasutamise juhend

Power
nupp

Avage
seadme esipaneel

Ainult jahutus
Rezhiim
Ventilaatori kiirus
Temperatuur

Jahutus
max
22°C

Ruumitemp. ≥ 24°C
Jahutus
max
22°C

Soojuspumbaga mudelid
21 °C ≤ Ruumitemp. < 24°C
Niiskuse eemaldamine
max
23°C

Ruumitemp.. < 21°C
Soojendus
max
24°C

Seadmete hooldus

Kasulik teada
Seadme jahutusvõimsus on arvutatud ventilaatori max pööretel.
Mida väiksema kiirusega käib ventilaator, seda väiksem on
seadme jahutusvõimsus.

h
Hig ed
e
Sp

Autorestart

Tehnilised häired

Autorestardi funktsioon taastab voolukatkestuse korral eelnevad parameetrid ning hakkab uuesti tööle.
See funktsioon on eriti kasulik serveriruumides, kus ei ole alati võimalik kohe avastada voolukatkestust
ning panna seade tööle.
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Seadmete hooldus
HOIATUS: Enne seadme hooldust alati lülitage seade välja

Seadme siseosa
Restid
❏ Lülitage seade välja. Seadme puhastamiseks kasutage pehmet kuiva lappi.

❏ Ärge kunagi kasutage:
• Kuuma vett üle 40°C
Võib põhjustada seadme deformeerumist.
• Lahusteid, bensiini vms.
Võib kahjustada seadme korpust.

Tehnilised häired

Seadmete hooldus

Kasutamise juhend

MÄRKUS:
Soovitame enne seadme puhastamist võtta
seadmel toide tagant ära.
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Pow
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G a s o li n e

Esirest

Õhu väljalaske ava Õhufiltrid
(esiresti taga)
Vertik labad
Horis labad

Õhufiltrid
Õhufiltrid asuvad seadme esiresti taga.
Filtreid peab regulaarselt puhastama.

1

Tõstke seadme esiresti ning võtke välja
pestavad filtrid.

2

Filtrite puhastamiseks kasutage kas tolmuimejat või peske sooja veega ning kuivatage
seejärel vilus.

TÄHTIS: Seadmed vajavad hooldust ka garantiiaja jooksul. Seadmete regulaarne hooldus pikendab
tunduvalt nende eluiga

• Õhufiltreid on soovitav vahetada kaks korda aastas.

1 Avage seadme esirest ning võtke

2 Võtke välja vahetatavad filtrid.

välja pestavad filtrid.

3 Asetage filtrid tagasi.
Pestav filter

Operating Instructions

2
3

4 Lükake esirest ettevaatlikult kinni.

Välisosa
Välisosa soojusvaheti, torude isolatsioon ning
süsteemi hermeetilisus nõuavad regulaarset
(Side)
kontrolli. Hooldustööde teostamiseks pöörduge Air intake
vents
ainult müüja poolt aktsepteeritud firmadesse.

(Rear)
Piping
Drain Hose

Care and Maintenance

Vaheta ta v filter

Air outlet
vents

(Rear)
Air intake vents

Air outlet vents

(Side)

Piping
Drain Hose

Air intake
vents

(Side)
Piping
Drain Hose

Air outlet
vents

Troubleshooting Tips

(Rear)
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Safety Precautions

Vahetatavate õhufiltrite vahetus(Lisa)

Ohutusabinõud
Kasutamise juhend
Seadmete hooldus

Kui te ei kasuta õhukonditsioneeri pikema aja jooksul

Laske õhukonditsioneeril töötada ventilatsioonirezhiimis 2 kuni 3 tundi.

Puhastage õhufiltrid ning asetage nad
tagasi seadmesse.

• See kuivatab seadme sisemise mehanismi.

Veenduge et õhu sissevõtu/väljalaskeavad
ei ole blokeeritud kõrvalesemete poolt.

Lülitage konditsioneeri kaitse välja.

Kasulik teada
Ärge ülejahutage ruumi.

Hoidke kardinad kinni.

Hoidke temperatuuri tasakaalus.

Ärge laske päikesel kütta ruumi
kus töötab konditsioneer.

Kasutage vertikaalseid ja horisontaalseid labasid, et tagada
ruumis ühtlane temperatuur.

Hoidke uksed ja aknad
kinni.

Puhastage regulaarselt filtreid.

Teostage regulaarseid
hooldustöid.

Vältige uste ja akende lahti
hoidmist kui töötab konditsioneer.

Õhufiltrite ummistus vähendab
õhuringlust ning põhjustab seadme
ülekoormust. Puhastage
regulaarselt filtreid.

Seadme eluiga pikendamiseks
kasutage müüja poolt aktsepteeritud firmade hooldusteenuseid.

Tehnilised häired

Ruumi ülejahutamine alla 22C ei ole kasulik teie tervisele ning koormab seadet.
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Enne hooaja algust

Peale hooaja lõppu

Enne pöördumist teenindusse...
Näpunäited! Säästa aega ja raha!

Viga
Õhukonditsioneer ei tööta.

Seletus
• Kas te tegite vea taimeri programmeerimisel?
• Kas seadme kaitse on sees ja kas toide on
peal?

Loe täpsemalt
12
-

Õhukonditsioneerist tilgub
vett.

• Kontrollige kas puldi pealt pandud temperatuuri ei
ole liiga madal? Tõstke temperatuur 2-3C võrra.
Kui see ei aita pöörduge paigaldusfirma poole.

Õhukonditsioneer ei lähe
kolme minuti jooksul käima.

• See on kaitsefunktsioon. Oodake u 3 min ja seade
hakkab uuesti tööle.

Õhukonditsioneer töötab
ebaeffektiivselt.

• Kas õhuflitrid on puhtad?

16

• Kas temperatuur on valitud õieti?
• Kas sise- või välisosad ei ole blokeeritud
kõrvalesemete poolt?

6, 9

Seadme töö ajal kostub
praksatusi.

-

-

-

-

• See tuleneb siseosa korpuse paisumisest
kokkutõmbamisest, mis on tingitud temperatuuri
muutumisest.
-

Troubleshooting Tips

NOTE
WATER RESISTANT: The outdoor side of this appliance is WATER RESISTANT.
The indoor side is not water resistant and should not be exposed to excess water.

Care and Maintenance

• Kas patareid said tühjaks?
• Kas patareide polaarsus (+) ja (-) on õige?

Operating Instructions

Kaugjuhtimispuldi displei on
tuhm või ei näita üldse.
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EESTI

Mitte alati pole seadme töös esile kerkivad häired veel rikked. Enne teenindustöökotta pöördumist
tutvuge järgneva tabeliga. Kui te ei leia vastuse oma küsimusele pöörduge paigaldusfirma poole.

Safety Precautions

?

MEMO
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