FCTB Lattia/Seinämalli-sisäyksikkö
(jäähdytys)

Käyttöohje
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Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se.

KAUKOSÄÄDIN

3. LÄMPÖTILA
Paina “TEMP-” pienentääksesi lämpötilaa
(1 painallus 1°C tai 1°F).

Paina “TEMP+” lisätäksesi lämpötilaa
(1 painallus 1°C tai 1°F).

Sisäyksikkö

Paina “TEMP+” ja “TEMP-” yhtäaikaisesti
vaihtaaksesi °C:n tai °F:n välillä.

Paluuilmasäleikkö

Puhallusilmasäleikkö

1. KÄYNNISTYS

4. TOIMINTO

Paina “POWER” -nappia käynnistääksesi laite.
Paina uudelleen sammuttaaksesi laite.

Laitteessa on kaksi eri toimintoa. Paina “MODE”
-näppäintä valitaksesi toiminto (kaikki näkyvät näytössä).
KYLMÄ -> PUHALLUS -> KYLMÄ
(COOL-> FAN -> COOL)
COOL: (JÄÄHDYTYS)
Muuttaa lämpötilaa kylmemmäksi.
Voidaan säätää välille 15–30°C
tai 58–85°F.
Tässä toiminnossa voidaan säätää
kaikkia ominaisuuksia.

Ilma sisään

Johdotus
Tippuvesi

Ilma ulos

2. PUHALLIN

FAN: (PUHALLIN)
Toimii normaalipuhaltimena.
Tässä toiminnossa eivät Temp+,
Temp- ja Sleep -näppäimet toimi.

Nestelinja
Imulinja

Laitteessa on 3 puhallinnopeutta.
(LOW -> MED -> HIGH -> AUTO)

Ulkoyksikkö

5. AJASTIN
Paina “TIMER” -näppäintä avataksesi/sulkeaksesi
ajastin. Paina tätä näppäintä kytkeäksesi ajastin (virran
pitää olla pois). Paina uudelleen lopettaaksesi ajastus.
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AJASTIMEN ASETUS

On/Off ilman kaukosäädintä

Sammuta virta (POWER off). Paina “HR” ja “MIN”
-näppäimiä samanaikaisesti 1 sek. “SET” tulee näyttöön,
ajastin alkaa vilkkua.

Sisäyksikössä on virtakytkin. Painamalla tätä
näppäintä, yksikkö toimii perusasetuksella.
Asetus on +24°C.

5 sekunnin kuluessa paina Temp+ tai Temp- asettaaksesi
aika. Paina ja pidä Temp+ tai Temp- näppäintä alhaalla
nopeuttaaksesi valintaa

LED-VALOT

Paina “TIMER” tai “HR” tai “MIN” lopettaaksesi toiminto.
Toiminto loppuu automaattisesti 5 sekunnin kuluttua.

- Virta-valo palaa, kun virta on kytkettynä
- Ajastin-valo palaa, kun ajastus on päällä
Jos ajastimen valo vilkkuu, kyseessä on virhetoiminto.
Ota yhteys huoltoliikkeeseen.

PIKAKYTKIN
Seuraavissa tapauksissa käytetään
kaukosäätimen sijaan

Paina näppäintä lopettaaksesi ajastuksen (virran
pitää olla päällä). Paina uudelleen peruuttaaksesi.

-näppäintä

- Kun kaukosäätimen patterit ovat lopussa
- Kun kaukosäädin on kadonnut
- Kun kaukosäädin ei toimi
- Testiin asennuksen aikana

Ajastimen näyttö on esillä 5 sek. ja sulkeutuu automaattisesti. Paina näppäintä uudelleen näyttöä varten.

6. SLEEP (yötoiminto)

8. SWING

Paina “SLEEP” -näppäintä aloittaaksesi/lopettaaksesi
yötoiminnon (SLEEP- näkyy näytössä).
Jos yötoiminto on aktiivinen (“ON”), puhallin on
automaattisella nopeudella.

Paina “SWING” -näppäintä asettaaksesi SWINGtoiminnon (SWING -kuvake näkyy näytössä).
PIKANÄPPÄIMEN KÄYTTÖ
Paina

laittaaksesi laite päälle/pois.

7. HR., MIN. (tunnit/minuutit)
ILMANOHJAUSSIIVEKKEIDEN ASETUS

Paina “HR” tai “MIN” -näppäintä asettaaksesi ajastintoiminto. Painettaessa “HR” -näppäintä tunnit
muuttuvat 0–12 1 tunti kerrallaan.
9. VANE (ilmanohjaimet)
Paina “VANE” -näppäintä asettaaksesi ohjainten asento.
(SWING -kuvake näkyy näytössä kerran ja poistuu sitten).

Pysty- ja vaaka-asetus.
Paina SWING -näppäintä automaattisen ilman suuntauksen
aikaansaamiseksi.
Paina SWING -näppäintä uudelleen pysäyttääksesi
toiminto.
*VAROITUS*

10. ECONO 25°C
Painettaessa “MIN” -näppäintä minuutit muuttuvat
00–50 10 minuuttia kerrallaan.

Tällä näppäimellä muutetaan kaikki asetukset 25°C
lämpötilaan, puhallin asettuu automaattinopeudelle.
Muut toiminnot peruutetaan (energian säästö).

Käytä aina kaukosäädintä ilmanohjaussäleiköiden asetukseen. Käsin asettelu saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Jos niin tapahtuu, sulje laite ja käynnistä uudelleen, säleiköt
palautuvat oikeaan asentoon.
Kun laite suljetaan, ilmanohjaussäleiköt sulkeutuvat
automaattisesti.
Jäähdytystoiminnon aikana, älä käännä ilmanohjaussäleiköitä alaspäin pitkäksi aikaa. Jos tämä jatkuu, säleikössä
saattaa esiintyä kondensoitumista ja tippuvaa vettä.
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KÄYTTÖOHJEET

TARKISTUS ENNEN HUOLTOMIESTÄ

VAROITUKSET

Tarkista seuraavat asiat ennen huoltomiehelle soittoa. Saattaa olla, että täältä löytyy ratkaisu.

Ongelma

Syy

Laite ei toimi

- Tarkista sähkön syöttö, ovatko johdot kunnossa ja
kytkin auki
- Tarkista ajastin

Laite toimii, mutta ei jäähdytä

- Tarkista ympäristön lämpötila
- Tarkista, paistaako aurinko suoraan huoneeseen
- Tarkista, ovatko ovet ja ikkunat kiinni
- Tarkista, estääkö jokin ilmasäleikön toiminnan
- Tarkista, toimiiko puhallin
- Tarkista, onko suodatin puhdas

Sisäyksiköstä tulee höyryä

- Lämmin huoneilma sekoittuu jäähdytettyyn ilmaan,
mikä aiheuttaa sumun

Vika kaukosäätimessä

- Tarkista, että patterit ovat oikein päin
- Tarkista, että pattereissa on virtaa

Älä aseta lämpötilaa tarpeettoman alas. Sähkönkulutus
kasvaa.

Tarkista sähköjärjestelmä
(voltit ja hertsit). Käytä
asennuksiin lainmukaisia
sulakkeita ja johtoja.

Asettele ilmanohjaimet
kuvan mukaisesti. Näin
syntyy tasainen viileän
ilman virtaus.

Ota laite pois päältä virtakatkon jälkeen. Ellei laitetta
käytetä pitkään aikaan,
katkaise laitteesta virta pois.

Puhdista suodatin viikottain,
jotta laite säilyttää tehonsa.

Älä tee mitään laitteelle sen
ollessa käynnissä. Se saattaa aiheuttaa vahinkoa. Pidä
myös lapset poissa laitteen
lähettyviltä.

Sulje ovet ja ikkunat, kun
laite on käynnissä.

Älä aseta mitään laitteen
ilmavirtaan. Laitteen
toiminta saattaa häiriintyä.

Vedä verhot ikkunoiden
eteen huonetta viilennettäessä. Auringon säteilyLämpö kuormittaa turhaan
laitetta ja lisää energian
kulutusta.

Älä kohdista laitteen ilmavirtaa suoraan ihmisiin, erityisesti lapsiin ja vanhuksiin.

Avaa ikkunat hetkeksi tuuletettaessa. Muutoin jäähdytysteho menetetään.

Älä aseta lämmittimiä laitteen
läheisyyteen. Kuumuus saattaa vahingoittaa muoviosia.

HUOLTO
Ennen huoltotoimenpiteitä, katkaise laitteiston sähköt
virtakytkimestä.
3.1 ILMANSUODATTIMEN PUHDISTUS
Irroita suodatin ja imuroi se pölynimurilla. Jos suodatin
on erittäin likainen, pese se. Kuivaa se kunnolla ennen
takaisin laittamista.
Jos suodatin on erittäin likainen, pienentää se ilman
virtausta. Koneiston kulutus saattaa lisääntyä 5 %.
Säännöllinen puhdistus on tarpeen.
3.2 LAITTEEN PUHDISTUS
Puhdista laite ja kaukosäädin kuivalla kankaalla. Älä käytä
liuottimia laitteen ja kaukosäätimen puhdistukseen.
Älä käytä kuumaa vettä (yli 40°C), jotkut osat saattavat
vahingoittua.
3.3. KÄYNNISTYS
Tarkista, että ulkoyksikön ilmanotto- ja puhallusaukot ovat
vapaat. Laitteen käyttö ilman ilmansuodatinta voi vaurioittaa
koneistoa, lian ja pölyn päästessä ilmanottoaukkoon.
Asenna aina ilmansuodatin. Tarkista että poistoputki ei
ole taipunut tai tukkeutunut.
3.4 SEISONTA-AIKANA
Ota virta pois päältä. Puhdista suodattimet. Anna puhallinmoottorin käydä 2–3 tuntia puhdistuksen ja pesun jälkeen.
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