Kaugjuhtimispuldi juhend
MUDEL: AWI/AWO-40HRDC1A
AWI/AWO-60HRDC1A
AWI/AWO-80HRDC1A
(Külmaaine R32)

Täname teid meie toote ostmise eest.
Toote õige toimimise tagamiseks lugege
kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see alles.

Kaugjuhtimispuldi nupud
1 ON/OFF nupp
2 FAN nupp
3 REŽIIM nupp
4 +/- nupp
5 TURBO nupp
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(kaas kinni)

(kaas lahti)
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12 I FEEL nupp

1 ON/OFF nupp

13 LIGHT nupp

2 FAN nupp

14 WiFi nupp

3 MODE nupp

15 QUIET nupp

4 +/- nupp

16 SLEEP nupp

Ekraanikuva ikoonide kirjeldus
Seadista ventialtsiooni kiirus
Turbo režiim
Saada signaal
Mugavusrežiim
Lisafunktsioonid
8℃ soojendusfunktsioon
Seadista temperatuur

I feel
Quiet
Töörežiim
Auto režiim
Cool režiim
Dry režiim
Fan režiim

X-FAN režiim
Seadista aeg
TIMER ON /TIMER OFF

Heat režiim
Kell
Unerežiim
Valgus
Temp. kuva tüüp
: Seadista temp.
: Siseõhu temp.
: Välisõhu temp.
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Lapselukk
Üles ja alla puhumine
Vasakule ja paremale puhumine

Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus
Märkus:

● See on üldkasutatav kaugjuhtimispult, seda on võimalik kasutada
soojuspumbaga, millel on multifunktsioon, kui mingil põhjusel antud mudelil ei
ole multifunktsiooni ja te vajutate puldil nuppu mida seadmel ei ole siis seade
jätkab töötamist oma orignaalse seadistuse järgi.
● Pärast seadmele voolu sisselülitamist teeb seade häält. Kui töö indikaator "
" on „ON“ (punane indikaator) siis on võimalik kasutada kaugjuhtimispulti.
● Kui seade on „ON“ olekus ja te vajutate kaugjuhtimispuldil nuppu " " siis puldi
ekraanil toimub vilgutus mille järel peaks konditsioneer tegema „de“ häält andes
märku sellest, et kaugjuhtimispuldil on konditsioneeriga signaal.
● Soojuspumba „OFF“ olekus on kaugjuhtimispuldi ekraanil näha sätestatud
temperatuuri ja kella. (Kui timer ON, timer OFF valguse funktsioonid on sätestatud
siis on kaugjuhtimispuldi kuval kuvatud vastavad ikoonid). Soojuspumba „ON“ olekus
on ekraanikuval näha kogu sätestatud funktsioonide ikoone.

1 ON/OFF nupp
Vajutage seda nuppu, et soojuspump sisselülitada. Vajutage nuppu uuesti, et
konditsioneer väljalülitada. Unerežiim tühistatakse kui seade on lülitatud välja.

2 FAN nupp
Vajutage seda nuppu, et ringlevalt vahetada ventilaatori kiirust: Auto, Madal,
Keskmine-madal, Keskmine, Keskmine-kõrge, Kõrge. Seadet tööle pannes on
Auto režiim aktiivne. Dry režiimis on kiirus ainult madal.
ATUO

Madal
kiirus

Keskmine-madal
kiirus

Keskmine-kõrge kiirus

Keskmine
kiirus

Kõrge kiirus

Märkus:
● Dry režiimis on kiirus automaatselt madal.
● X-FAN funktsioon：Hoidke ventilaatori kiiruse nuppu all 2s COOL või DRY režiimis
ning “ ” kuvatakse ja ventilaator jääb tööle mõneks minutiks kui seade on välja
lülitatud, et kuivatada siseosa. Peale sisse lülitamist X-FAN OFF on algne säte. XFAN režiimi ei saa kasutada AUTO, FAN ja HEAT režiimides.
See režiim tähendab seda, et niiskus eemaldatakse seadme seest, et vältida
hallituse tekkimist.
● Kui soovite X-FAN režiimi katkestada, siis hoidke 2s all ventilaatori kiiruse
seadistamise nuppu.
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Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus
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MODE nupp

MODE nuppu vajutades saate muuta töörežiimi. Töörežiimid on antud järjekorras.
AUTO, COOL, DRY, FAN ja HEAT*. Auto režiim on lähteseade, kui seade on

lülitatud sisse. Heat režiimis on temperatuur algselt 28 ℃(82℉) Teistes
režiimides aga 25 ℃(77℉).
AUTO
FAN

COOL

DRY

HEAT

(Ainult jahutus ja soojendus funktsiooniga seadmetel. Jahutuse funktsiooniga
seadmed ei funktsioneeru soojenduskäsklusele.)

4 +/- nupp
Vajutage " + " või " - " nuppu ühe korra, et suurendada või vähendada
temperatuuri valikut 1°C(°F) võrra. Hoides kumbagi nuppu all,
suureneb/väheneb temperatuuri valik kiiresti.
Seadistades TIMER ON, TIMER OFF või CLOCK, vajutage " + " or " - " nuppu,
et seadistada aega. (Lähtuge CLOCK, TIMER ON, TIMER OFF nuppudest)

5 TURBO nupp
Vajutage seda nuppu, et aktiveerida / deaktiveerida TURBO funktsiooni, mis
võimaldab seadmel kõige kiiremini tagasi muuta sätestatud temperatuurini. COOL
režiimis puhub seade külma õhku ülikiirelt. HEAT režiimis puhub seade sooja
õhku ülikiirelt

6

nupp
Vajutage seda nuppu, et lülitada sisse vasakule ja paremale suunamise funktsioon
mis toimub järjekorras:
OFF

7

nupp
Vajutage seda nuppu, et lülitada sisse üles ja alla suunamise funktsioon mis
toimub järjekorras:

OFF
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Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus
Kui suunamine lõpetatakse, siis žalusiiakna labad säilitavad viimase asendi.
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CLOCK nupp

ikoon hakkab vilkuma ekraanil). Viie
Vajutage seda nuppu, et seadistada kellaaega (
sekundi jooksul, kasutades + ja – nuppu, saate seadsitada kellaaega. Kui kellaaeg on
ikoon peaks
seadistatud, siis vajutage sea nuppu uuesti, et kinnitada seadistus.
nüüd olema kuvatud. Kui seade lülitada esmakordselt sisse, siis on lähtekellajaks
on kuvatud ekraanil, siis hetkel on kuvatud kellaaeg, kui
seadistatud 12:00. Kui
mitte, siis on see aga taimeri aeg.

9 TIMER ON/TIMER OFF nupp
Taimer On seadistamine: Singnaal „ON“ vilgub ekraanil ja
ikoon kaob. Numbrite
sektsioonist saab nüüd taimeri seadistamise kuva. Viie sekundilise vilkumise ajal on
võimalik seadistada + ja – nuppudega taimeri aeg. Iga vajutusega lisandub või väheneb
aeg 1 minuti võrra. Nuppu allavajutatuna hoides muutub aeg kiirendatult alguses 1minuti võrra ja siis 10-minuti võrra. Viis sekundit pärast sätestamist, vajutage TIMER
ON nuppu, et kinnitada seadistus. Vajutades uuesti TIMER ON nupul, tühistate
seadistuse. Enne taimeri seadistamist seadistage seadme kellaaeg õigesti.
TIMER OFF seadsitamine käib samamoodi nagu TIMER ON seadistamine.

10 TEMP nupp
Vajutage, et näha siseruumidele seadistatud temperatuuri, siseõhu temperatuuri
või välisõhu temperatuuri siseruumi seadme ekraanil. Temperatuuri saab sätestada
puldiga all näidatud järjekorras:
kuva puudub

Valides " " või „kuva puudub“ kuvatakse seadmel seadistatud siseõhu
temperatuur; Valides " " kuvatakse seadmel hetke siseõhu temperatuur; Valides
"
", kuvatakse välisõhu temperatuur. 3 sekundit hiljem naasetakse seadistatud
temperatuuri kuvamiseni.
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Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus
Tähelepanu: Välisõhu temperatuuri kuvatakse vahemikus 0-60℃. Kui need
piirid ületatakse, siis kuvatakse antud vahemiku ekstreemum.
Soe soovitus: Kui kasutate kaanel olevaid nuppe, siis veenduge, et kaas on
suletud.
Märkus: Välisõhu temperatuuri kuvamise võimalus ei ole saadaval kõikidel
mudelitel.
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/

nupp

Vajutage seda nuppu, et lülitada sisse või välja tervislik ja puhastamise funktsioon
töörežiimis. Vajutage esimest korda, et käivitada puhastamise funktsioon (LCD
kuvab „

„). Vajutage teist korda, et käivitada tervislik ja puhastamise funktsioon

sama-aegselt (LCD kuvab „
„ ja „ „). Vajutage kolmandat korda, et lülitada välja
tervislik ja puhastamise funktsioon samaaegselt. Vajutage neljandat korda, et
käivitada tervislik funktsioon (LCD kuvab „
„). Vajutage nuppu uuesti, et korrata
ülaltoodud tegevust.
MÄRKUS: See funktsioon toimib ainult osades režiimides.

12 I FEEL nupp
Vajutage 1 korra, et aktiveerida I FEEl funktsioon. „I FEEL“ ikoon kuvatakse. Seade
kohandab automaatselt temperatuuri tajutud temperatuuriga samaks. Vajutage
uuesti, et välja lülitada antud funktsioon.

13 LIGHT nupp
Vajutage seda nuppu kui seade on kas sisse või välja lülitatud, et aktiveerida Light
On funktsioon. Kui seade on sisse lülitatud, siis Light On on automaatselt
aktiveeritud.
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WiFi nupp

Vajutage " WiFi " nuppu, et aktiveerida see funktisoon. Kui Wifi funktsioon on
aktiveeritud, siis " WiFi " ikoon kuvatakse kaugjuhtimispuldil; Kui pult on lülitatud
välja, siis vajutage "MODE" ja " WiFi " nuppe alla samaaegselt 1 sekund, WiFi
moodulis lähtestatakse tehase seaded.
● See funktsioon on saadaval ainult teatud režiimides.
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Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus
15 QUIET nupp
" ikoon ja
Vajutage seda nuppu, et aktiveerida Auto Quiet režiim (kuvatakse "
„Auto“ signaal) või Quiet režiim (kuvatakse „ “ ikoon) võu Quiet OFF (ei kuvata
midagi). Kui seade sisse lülitada, siis on Quiet OFF automaatselt akitveeritud.
Quiet funktsioon on saadaval ainult osadel seadetel.

16 SLEEP nupp
Vajutades nuppu „SLEEP“ valitakse režiimid järgnevalt: Sleep 1 ( ), Sleep 2
(
), Sleep 3 (
) ja „tühistage Sleep. Kui seade sisse lülitada, siis „tühistage
Sleep“ on automtaatselt aktiveeritud.
Sleep 1 jahutusrežiimis: peale 1 tundi töötamist tõuseb temperatuur 1℃võrra, 2
tunni pärast tõuseb 2℃ võrra ning edaspidi seade töötab sellel temperatuuril.
Soojendusrežiimis: peale 1 tundi töötamist langeb temperatuur 1℃võrra, 2 tunni
pärast langeb 2℃ võrra ning edaspidi seade töötab sellel temperatuuril.
Sleep 2: enda poolt seadistatud temperatuurikõveraga töörežiim.
Jahutusrežiimis:
(1) Kui esmane seadistatud temperatuur jääb vahemikku 16℃-23℃, peale
režiimi aktiveerimist tõuseb temperatuur 1℃ võrra iga tund, peale 3℃ tõusu
jääb temperatuur püsima, peale 7 tundi temperatuur langeb 1℃ võrra, siis
jääb temperatuur püsima.
(2) Kui esmane seadistatud temperatuur jääb vahemikku 24℃-27℃, peale
režiimi aktiveerimist tõuseb temperatuur 1℃ võrra iga tund, peale 2℃ tõusu
jääb temperatuur püsima, peale 7 tundi temperatuur langeb 1℃ võrra, siis
jääb temperatuur püsima.
(3) Kui esmane seadistatud temperatuur jääb vahemikku 28℃-29℃, peale
režiimi aktiveerimist tõuseb temperatuur 1℃ võrra iga tund, peale 1℃ tõusu
jääb temperatuur püsima, peale 7 tundi temperatuur langeb 1℃ võrra, siis
jääb temperatuur püsima.
(4) Kui esmane seadistatud temperatuur jääb alla 30℃,siis selle seadistusega
peale 7 tundi temperatuur langeb 1℃ võrra, siis jääb temperatuur püsima.
Soojendusrežiimis:
(1) Alla 16℃ jääb seade selle temperatuuri peale töötama.
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Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus
(2) Vahemikus 17℃-20℃, kui aktiveeritakse Sleep funktsioon, langeb
temperatuur 1℃ iga tunniga, peale 1℃ langust jääb temperatuur püsima.
(3) Vahemikus 21℃-27℃, kui aktiveeritakse Sleep funktsioon, langeb
temperatuur 1℃ iga tunniga, peale 2℃ langust jääb temperatuur püsima.
(4) Vahemikus 28℃-30℃, kui aktiveeritakse Sleep funktsioon, langeb
temperatuur 1℃ iga tunniga, peale 3℃ langust jääb temperatuur püsima.
Sleep 3 – ise temperatuurikõvera koostamine:
(1) Under Sleep 3 režiim, hoidke "Turbo" nuppu pikka aega all ning kaugjuhtimispult
siseneb temperatuurikõvera koostamise režiimi. Pult kuvab "1hour",
(2) Kasutades + ja – nuppu, saate muuta soovitud temperatuuri, seejärel
vajutage „Turbo“ nuppu, et valik kinnitada;
(3) Sellel hetkel suurendatakse taimeri aega 1 tunni võrra automaatselt,
temperatuurikuval näidatakse viimane seadistatud kõvera temperatuur;
(4) Korrake ülaltoodud samme uuesti kuni 8 tunni seadistus on tehtud. Siitpeale
jätkab kaugjuhtimispult originaalse taimeri aja kuvamist ja temperatuuri
esialgse temperatuuri kuvamist.
Sleep 3 - LISA:
Kasutaja saab valida oma enda timeri reziimi vajutades ’’Turbo’’ nuppu
Märkus: Kui 10 sekundi jooksul ei vajutata ühtegi nuppu, siis väljutakse
seadistusrežimiist ja kuvataske orignaalne ekraaniseade. Seadsitusrežiimis
"ON/OFF", "Režiim", "Timer" ja "Sleep" nupuga toimub sarnane reaktsioon.
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Kombineeritud nuppude funktsioonide kirjeldus
AUTO RUN
Selles funktsioonis töötab seade vastavalt ruumi temperatuurile, et luua sobivaim
keskkond automaatselt.

Turbo funktsioon
Selles režiimis tötöab ventilaator väga kiiresti, et soojendada või jahutada ruumi
kiiremini.

Lukk
Vajutage "+" ja "-" samaaegselt, et lukustada või lukust avada klaviatuur. Kui
on kuvatud. Sellisel juhul, ükskõik millist
kaugjuhitmispuldi klaviatuur on lukus, siis
nuppu vajutades vilgutab kolm korda.

Üles ja alla puhumine
1. Hoidke nuppu all 2 sekundit ja seade hakkab puhuma üles ja alla, laske nupp
lahti, et säilitada soovitud puhumissuund.
režiimi ja vajutada nuppu uuesti 2 sekundi
2. Kui lülitada antud funktsioon sisse
jooksul, siis valitakse järgmine puhumisrežiim. Kui vajutada aga 2 sekundi
pärast, siis lülitatakse režiim välja. .

Vasakule ja paremale puhumine
1. Hoidke nuppu all 2 sekundit ja seade hakkab puhuma vasakule ja paremale,
laske nupp lahti, et säilitada soovitud puhumissuund.
režiimi ja vajutada nuppu uuesti 2 sekundi
2. Kui lülitada antud funktsioon sisse
jooksul, siis valitakse järgmine puhumisrežiim. Kui vajutada aga 2 sekundi
pärast, siis lülitatakse režiim välja.
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Kombineeritud nuppude funktsioonide kirjeldus
Celsiuse ja fahrenheiti vahetamine
Välja lülitatud olekus vajutage MODE ja – nuppu samaaegselt et vahetada ℃ ja ℉
vahel.

"TEMP" ja "CLOCK" nuppude kombineerimine:
Energiasäästurežiim
Vajutage “TEMP” ja “CLOCK” samaaegselt jahutusrežiimis, et käivitada
energiasäästurežiim. „SE“ kuvataske puldil. Väljumiseks korrake protsessi.

Quiet funktsioon
Queit funktsioonis:
1. Jahutusrežiimis: ventilaator töötab kuni 4 kiirusel. 10 minutit hiljem või kui ruumi
temperatuur on ≤28℃, ventilaator töötab kuni 2 kiirusel.
2. Soojendusrežiimis: ventilaator töötab kuni 3 kiirusel.
3. Kuivatus- ja ventilaatorirežiimis: ventilaator töötab quiet režiimis.
4. Auto režiimis: ventilaator töötab auto quiet režiimis vastavalt tegelikule režiimile
(jahutus, soojendus või ventilaator).

Unerežiim (sleep)
Ventilaatori, kuivatus ja auto režiimis ei saa seadistada unerežiimi. Unerežiimis
aktiveeritakse quiet režiim automaatselt.
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Kasutusjuhend
Üldine kasutus

4

1. ON/OFF nuppu vajtuades seade käivitub
2. MODE nupuga valige soovitud režiim

5

3. + ja – valige soovitud temperatuur.
4. Pressing Ventilaatori kiiruse (automaatne, väike, keskmine ja

suur kiirus) seadistamiseks vajutage nuppu „FAN“.
5. Valige puhumissuund vastava nupuga.

Lisa
1. SLEEP nupuga aktiveerige unerežiim.
2. TIMER ON ja TIMER OFF nupuga seadsitage
soovitud seadme tööajad.
3. LIGHT nupuga aktiveerige/deaktiveerige seadme
ekraanikuva valgus (Saadval ainult teatud
mudelitel).
4. TURBO nupuga aktiveerige/deaktiveerige TURBO
funktsioon.

2

WiFi

1

Patareide vahetus kaugjuhtimispuldil
1. Vajutage kaugjuhtimispuldi tagakülge kohas,
millel on märgistus „ “, nagu joonisel näidatud
ning seejärel lükake patareide katet noolega
näidatud suunas.
2. Vahetage välja kaks 7# (AAA 1,5 V)
kuivpatareid ja veenduge, et patareide "+" ja "-"
poolused oleks õiges suunas.
3. Pange aku kate tagasi.
MÄRKUS:TICE







Kasutamiseks suunake kaugjuhtimispuldi signaali edastaja konditsioneeri
siseosa anduriakna poole.
Signaali edastaja ja anduriakna vaheline kaugus ei tohi ületada 8 m ja
nende vahel ei tohi olla takistusi.
Signaal võib olla häiritud ruumis, kus asub fluorestsentslamp või
mobiiltelefon; kaugjuhtimispult peab kasutamise ajal olema siseosa
lähedal.
Vahetage patareid välja sama mudeli patareide vastu.
Kui te kaugjuhtimispulti pikemat aega ei kasuta, võtke patareid välja.
Kui kaugjuhtimispuldi ekraanikuva on hägune või kuva puudub, vahetage
patareid välja.
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