NCO 25/35 seeria õhksoojuspumba
puldi kasutusjuhend
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Kaugjuhtimispuldi nupud

Sisse- ja väljalülitamisnupp ON/OFF
Režiiminupp MODE
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Nupud +/-

4

Ventilaatori nupp FAN
Üles-alla liikumise funktsiooni nupp SWING
Puhkerežiimi nupp SLEEP
Taimeri nupp TIMER

Ekraanile kuvatavate sümbolite tutvustus
T-ON = taimer seadme T-OFF = taimer seadme
sisselülitamiseks
väljalülitamiseks

Signaali saatmine
üles-alla liikumise
funktsioon
puhkerežiim
lukk
määratud kiirus

Automaatrežiim
Jahutusrežiim
Kuivatusrežiim
ventilaatori režiim
kütterežiim
Määratud
temperatuur

Määratud aeg
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Kaugjuhtimispuldi nuppude tutvustus
Märkus:
● See kaugjuhtimispult on üldpult, mida saab kasutada eriotstarbeliste õhukonditsioneeride
seadistuste muutmiseks. Kui õhukonditsioneeril mõni funktsioon puudub, siis vastava
nupu vajutamine puldil seadme töörežiimi ei muuda ja seade jätkab töötamist varem
seadistatud režiimis.
● Kui õhukonditsioneer on ühendatud vooluvõrku (ooterežiim), saab õhukonditsioneeri puldi
abil kasutada.
● Kui konditsioneer on sisse lülitatud, siis iga kord kui vajutate puldil mõnda nuppu, hakkab
puldil vilkuma signaali saatmise sümbol "
". Kui konditsioneerist kostub helisignaal, on
signaal puldist seadmesse saadetud.
● Kui konditsioneer on välja lülitatud, on seadme määratud temperatuur kuvatud puldile (kui
siseseadme ekraani tuli on sisse lülitatud, kuvatakse vastav sümbol). Kui seade on sisse
lülitatud, kuvatakse hetkel kasutatava funktsiooni sümbol.
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Sisse- ja väljalülitamisnupp ON/OFF

Sellest nupust saab seadet sisse ja välja lülitada.
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Režiiminupp MODE

Kui nuppu MODE üks kord vajutada, saab ringliikumise põhimõttel valida seadme
soovitud töörežiimi (vastav sümbol " " süttib pärast režiimi valimist):
AUTO (automaatrežiim)
COOL (jahutusrežiim)
DRY (kuivatusrežiim )
FAN
(ventilaatori režiim) HEAT (kütterežiim) (ainult mudelitel, millel on kütterežiim.)

● Automaatrežiimi valimisel töötab õhukonditsioneer automaatselt vastavalt ümbritsevale
õhutemperatuurile. Temperatuuri ei saa määrata ega reguleerida ning seda ei kuvata ka
ekraanile. Ventilaatori kiiruse muutmiseks vajutage nuppu FAN.
● Jahutusrežiimi valimisel töötab õhukonditsioneer jahutusrežiimis. Temperatuuri reguleerimiseks vajutage nuppe + või –. Ventilaatori kiiruse muutmiseks vajutage nuppu FAN.
● Kuivatusrežiimi valimisel töötab õhukonditsioneer kuivatusrežiimis, kus ventilaatori kiirus
on madal. Kuivatusrežiimis ventilaatori kiirust reguleerida ei saa.
● Ventilaatori režiimi valimisel töötab õhukonditsioneer vaid ventilaatori režiimis. Ventilaatori
kiiruse muutmiseks vajutage nuppu FAN.
● Kütterežiimi valimisel töötab õhukonditsioneer kütterežiimis. Temperatuuri reguleerimiseks
vajutage nuppe + või –. Ventilaatori kiiruse muutmiseks vajutage nuppu FAN.
(Konditsioneer, millel on vaid jahutusfunktsioon, ei võta kütterežiimi signaali vastu. Kui
puldilt on valitud kütterežiim HEAT, ei saa puldi abil seadet sisse lülitada.)
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Nupud + / -

● Nuppude + või – vajutamisel üks kord tõuseb või langeb temperatuur 1 °F(°C) võrra. Kui
hoiate nuppe + või – all 2 sekundit, muutub määratav temperatuur puldil kiiresti. Kui
soovitud temperatuur on saavutatud, vabastage nupp.
● Taimeri sisse- või väljalülitamisfunktsiooni valimisel vajutage aja seadistamiseks nuppe +
või –. (Seadistamiseks vt osa "Taimeri nupp TIMER")
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Kaugjuhtimispuldi nuppude tutvustus
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Ventilaatori nupp FAN

Selle nupu vajutamisel saab ringliikumise põhimõttel valida ventilaatori kiirust:
AUTO (automaatne), SPEED 1 (kiirus 1) (
), SPEED 2 (kiirus 2) (
), SPEED
3 (kiirus 3) (

), SPEED 4 (kiirus 4) (

).

AUTO

Märkus:
● Ventilaatori automaatrežiimi valimisel valib seade ventilaatori kiiruse automaatselt
vastavalt ümbritsevale õhutemperatuurile.

● Kuivatusrežiimis ventilaatori kiirust reguleerida ei saa.
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Üles-alla liikumise funktsiooni nupp SWING

Selle nupu vajutamisel hakkavad konditsioneeri õhu suunamise labad üles-alla liikuma.
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Puhkerežiimi nupp SLEEP

Puhkerežiimi nupu SLEEP vajutamine jahutus-, kütte- ja kuivatusrežiimis lülitab
puhkerežiimi sisse. Puhkerežiimi tühistamiseks vajutage nuppu uuesti. Ventilaatori ja
automaatrežiimis ei ole see funktsioon saadaval.
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Taimeri nupp TIMER

● Kui konditsioneer on sisse lülitatud, vajutage seda nuppu, et seadistada taimeri abil
aeg, mil seade välja lülitatakse. Ekraanil hakkavad vilkuma sümbolid T-OFF ja H.
Vajutage 5 sekundi jooksul nuppe + või –, et määrata aeg, mil seade välja lülitatakse.
Nuppude
+ või – vajutamisel üks kord suureneb või väheneb aeg 0,5 h võrra. Kui hoiate nuppe
+ või – all 2 sekundit, muutub määratav aeg kiiresti. Kui soovitud aeg on saavutatud,
vabastage nupp. Seejärel vajutage nuppu TIMER, et oma valik kinnitada. Sümbolid
T-OFF ja H lõpetavad vilkumise.
● Kui konditsioneer on välja lülitatud, vajutage seda nuppu, et seadistada taimeri abil
aeg, mil seade sisse lülitatakse. Ekraanil hakkavad vilkuma sümbolid T-ON ja H.
Vajutage 5 sekundi jooksul nuppe + või –, et määrata aeg, mil seade sisse lülitatakse.
Nuppude
+ või – vajutamisel üks kord suureneb või väheneb aeg 0,5 h võrra. Kui hoiate nuppe
+ või – all 2 sekundit, muutub määratav aeg kiiresti. Kui soovitud aeg on saavutatud,
vabastage nupp. Seejärel vajutage nuppu TIMER, et oma valik kinnitada. Sümbolid
T-ON ja H lõpetavad vilkumise.

● Taimeri funktsiooni tühistamine: kui taimer on seadistatud, vajutage nuppu TIMER
üks kord, et näha taimeri käivitumiseni jäävat aega. Vajutage nuppu TIMER uuesti 5
sekundi jooksul, et taimeri funktsioon tühistada.

Kaugjuhtimispuldi nuppude tutvustus
Märkus:
● Taimeri võimalik seadistamise aeg on: 0,5~24 h.
● Intervall kahe liigutuse vahel ei tohi ületada 5 sekundit, vastasel juhul
väljub pult seadistamisolekust.

Kombineeritud nupuvajutuste funktsioonid
Lapseluku funktsioon
Nuppude + ja – samaaegne vajutamine aktiveerib või deaktiveerib lapseluku funktsiooni.
Kui lapselukk on aktiivne, põleb puldil sümbol LOCK. Kaugjuhtimispuldi kasutamisel ei
saada pult signaale.

Temperatuuri kuvamise lülitusfunktsioon
Kui seade on välja lülitatud, saab nuppude – ja MODE samaaegsel vajutamisel vahetada
temperatuuriskaalat °C ja °F vahel.

Kasutamine
1.
2.
3.
4.
5.

Pärast seadme vooluvõrku ühendamist, vajutage seadme sisselülitamiseks puldil
nuppu ON/OFF.
Soovitud töörežiimi valimiseks vajutage režiiminuppu MODE: AUTO (automaatne),
COOL (jahutus), DRY (kuivatus), FAN (ventilaator), HEAT (küte).
Soovitud temperatuuri seadistamiseks vajutage nuppe + või –. (Automaatrežiimis
temperatuuri reguleerida ei saa).
Vajutage nuppu FAN, et seadistada ventilaatori kiirus: automaatne, madal, keskmine
ja suur kiirus.
Vajutage nuppu SWING, et valida ventilaatori puhumisnurk.

Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamine
patarei

1. Vajutage kaugjuhtimispuldi tagaküljel kohta, millel on
sümbol " " . Seejärel lükake patareide pesa katvat
kaant noolega näidatud suunas.

paigalda

2. Asendage kaks AAA 1,5V patareid ja veenduge, et
patareide polaarsus (+ ja –) on õige.

3. Paigalda patareide pesa kaas tagasi.

eemalda
pat patareide pesa kaas

● Seadme töötamise ajal suunake puldi signaalisaatja siseseadme signaali
vastuvõtuakna poole.

● Signaali saatja ja vastuvõtuakna vahel ei tohi olla rohkem kui 8 m, samuti ei tohi
nende vahel olla takistavaid esemeid.

● Signaal võib olla häiritud ruumis, kus kasutatakse luminofoorlampi või juhtmeta
telefoni; töötamise ajal peaks pult olema siseseadme lähedal.

● Patareide asendamiseks kasutage sama tüüpi patareisid.
● Kui te pulti pikka aega ei kasuta, eemaldage sellest patareid.
● Kui puldi ekraan on udune või kui ekraanile midagi ei kuvata, vahetage palun
patareid.

