
Kasetti sisäyksikkö

KÄYTTÖOHJE

Kiitos tuotteen hankinnasta.
Lue tämä ohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja säilytä ohje tulevaa käyttöä varten.
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1. TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET
Käytä laitetta käyttöohjeessa kuvatulla tavalla estääksesi 
henkilö- ja laitevauriot. Käyttöohjeen vastainen käyttö saattaa 
vaurioittaa laitetta.

VAROITUS

Laitteen asentamisen ja huoltamisen saa suorittaa 
ainoastaan TUKES hyväksytty kylmälaiteasentaja.

Laitetta saa korjata ainoastaan hyväksytty 
kylmälaiteasentaja.
Itse tehty korjaus saattaa johtaa henkilö-, laite- tai 
omaisuusvaurioon ja mitätöi valmistajan laitteelle antaman 
takuun.

Jos havaitset epänormaalia ääntä tai palaneen hajua 
laitteen käydessä, katkaise laitteen virransyöttö, 
estääksesi henkilö-, laite- ja omaisuusvauriot.

Älä kastele sisäyksikköä tai kaukosäädintä. 
Sähköiskun ja tulipalon vaara. 

Älä paina kaukosäätimen painikkeita terävillä työkaluilla 
tai muilla esineillä.
Säädin saattaa vaurioitua.  

Korvaa palanut sulake aina saman suuruisella uudella 
sulakkeella.
Vääränkokoisen sulakkeen käyttö saattaa johtaa laitteen tai 
sen kytkentäkaapeleiden vaurioitumiseen.

Älä oleskele pitkiä aikoja laitteen puhaltamassa kylmässä 
ilmavirrassa.

Älä työnnä sormia tai kuita vieraita esineitä
laitteen ilma-aukkoihin. 
Puhallinsiivet saattavat vaurioitua.

Älä käytä helposti syttyviä kemikaaleja, esimerkiksi 
liuottimia tai hiuskiinnettä laitteen läheisyydessä.
Tulipalon vaara.  

Älä koske sisäyksikön ilmanohjaimiin laitteen käydessä. 
Laitevaurion vaara.  

Älä yritä korjata laitetta itse.
Laitteen saa korjata ainoastaan hyväksytty kylmälaite- 
asentaja.

Laitetta ei saa hävittää talousjätteenä.
Laitteen sisältämä kylmäaine ja kompressoriöljy tulee ottaa 
talteen ennen laitteen hävittämistä. Pyydä hyväksytty 
kylmälaiteasentaja suorittamaan talteenotto.

Sähkölaitteita ei saa hävittää kotalousjätteen mukana 
Toimita laite kunnalliseen kierrätyskeskukseen. 

Kaatopaikalle viedyt sähkölaitteet voivat saastussaa 
pohjavettä, jolloin myrkyt päätyvät ellintarvikkeisiin, ja 
vaarantavat ihmisten terveyden. 

Jos havaitset kylmäainevuodon, kutsu kylmälaitekorjaaja 
korjaamaan laite. Jos laite asennetaan pieneen 
huoneeseen, on huolehdittava siitä että ilmanvaihto on 
riittänä siinäkin tapauksessa että sisäyksikköön tulee 
kylmäainevuoto.
R410A kylmäaine ei ole myrkyllistä tai palavaa, muttaa 
saattaa suurina pitoisuuksina aiheuttaa tukehtumisen happea 
syrjäyttämällä. 

Oikein asennettu ilmastointilaite on turvallinen eikä 
vuoda normaaliolosuhteissa. 
Vuotanut kylmäaine muodostaa myrkyllisiä yhdisteitä 
joutuessaan kosketuksiin avotulen tai hehkuvien pintojen 
kanssa. 

Sammuta vuodon sattuessa kaikki avotulta käyttävät 
lämmityslaitteet ja ota yhteyttä kylmälaiteasentajaan.
Älä käytä laitetta ennen kuin se on korjattu.  

Älä käytä jääähdytyslaitetta muuhun kuin huone-.ilman 
viilentämiseen.
Laite ei sovellu tarkkuusinstrumenttien, ruuan, kasvien, 
eälinten, tai taide-esineiden jäähdyttämiseen.

Katkaise laitteen virransyöttö ennen laitteeseen tehtäviä 
huolto- tai korjaustoimenpiteitä.
Varmista myös että laitteen virransyöttöä ei voida kytkeä 
päälle vahingossa huoltotoimenpiteiden aikana.

Laitteen virransyötöön tulee asentaa vikavirtasuoja.

Suojajohtimen jatkuvuus tulee todeta mittaamalla ennen 
laitteen käyttöönottoa.
Maadoitusta ei saa kytkeä vesijohtoon, ukkosenjohdattimeen 
tai puhelinlinjan maadoitukseen. 

Älä irrota ulkoyksikön pihallinsiiven suojaritilää laitteen 
käydessä.
Henkilö- ja laitevaurion vaara.

VAROITUS

Tässä ohjeessa mainitut varoitukset on jaettu kahteen ryhmään. 
Annettuja varoituksia tulee noudattaa oman turvallisuuden tähden.

HUOMIO 
Tämän varoituksen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa 
vakavan henkilö-, laite-, tai omaisuusvahingon.

Tämän varoituksen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa 
vakavan henkilövahingon tai kuoleman. Laite tulee asentaa 
paikallisten asetusten ja määräysten mukaisesti.
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Do not operate the air conditioner with a wet hand.
An electric shock may happen. 

Do not touch the heat exchanger fins. 
These fins are sharp and could result in cutting injuries.

Do not place items which might be damaged by moisture
under the indoor unit. 
Condensation may form if the humidity is above 80%, the 
drain outlet is blocked or the filter is polluted. 

After a long use, check the unit stand and fitting for 
damage. 
If damaged, the unit may fall and result in injury.

To avoid oxygen deficiency, ventilate the room
sufficiently if equipment with burner is used together 
with the air conditioner.

Arrange the drain hose to ensure smooth drainage.
Incomplete drainage may cause wetting of the building, 
furniture etc.

Never touch the internal parts of the controller.
Do not remove the front panel. Some parts inside are 
dangerous to touch, and a machine trouble may happen.

Never expose little children, plants or animals directly to
the air flow. 
Adverse influence to little children, animals and plants may 
result.

Do not allow a child to mount on the outdoor unit or 
avoid placing any object on it. 
Falling or tumbling may result in injury.

Do not operate the air conditioner when using a room 
fumigation - type insecticide. 
Failure to observe could cause the chemicals to become 
deposited in the unit, which could endanger the health of 
those who are hypersensitive to chemicals.

Do not place appliances which produce open fire in 
places exposed to the air flow from the unit or under the 
indoor unit. 
It may cause incomplete combustion or deformation of the 
unit due to the heat.

Do not install the air conditioner at any place where 
flammable gas may leak out. 
If the gas leaks out and stays around the air conditioner, a 
fire may break out. 

The appliance is not intended for use by young children
or infirm persons without supervision.

This  appliance  can  be  used  by  children  aged  from  8  
years  and  above  and  persons  with  reduced  physical, 
sensory  or  mental  capabilities  or  lack  of  experience  
and  knowledge  if  they  have  been  given  supervision  
or instruction concerning use of the appliance in a safe 
way and understand the hazards involved. Children shall 
not play with the appliance. Cleaning  and  user  
maintenance  shall  not  be  made  by  children  without 
supervision.

This  appliance  is  not  intended  for  use  by  persons  
(including  children)  with reduced physical, sensory  or  
mental  capabilities,  or  lack  of  experience  and  
knowledge, unless  they  have  been given  supervision  
or  instruction  concerning  use  of  the appliance  by  a  
person  responsible  for their safety. 

Children should be supervised to ensure that they do not 
play with the appliance.

The air conditioner consists of the indoor unit, the outdoor unit, 
the connecting pipe and the remote controller. (See Fig.2)

Function indicators on indoor unit display panel

Display panel! ! ! ! ! ! ! Fig.2-1

PRE-DEF indicator(cooling and heating type)
or fan only indicator(cooling only type)

Infrared signal receiver

Operation lamp Timer indicator Alarm indicator

Temporary button

This function is used to operate the unit temporarily in case you 
misplace the remote controller or its batteries are exhausted. 
Two modes including AUTO and FORCED COOL can be 
selected through the TEMPORARY BUTTON on the air-in grill 
control box of the indoor unit. Once you push this button, the air 
conditioner will run in such order: AUTO, FORCED COOL,  
OFF, and back to AUTO.

AUTO
The OPERATION lamp is lit, and the air conditioner will run 
under AUTO mode. The remote controller operation is enabled 
to operate according to the received signal.

FORCED COOL
The OPERATION lamp flashes, the air conditioner will turn to 
AUTO after it is enforced to cool with a wind speed of HIGH for 
30 minutes. The remote controller operation is disabled.
 
OFF
The OPERATION lamp goes off. The air conditioner is OFF 
while the remote controller operation is enabled.
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NOTE

Display panel! ! ! ! ! ! ! Fig.2-2

PRE-DEF indicator(cooling and heating type) 
or fan only indicator(cooling only type)

Operation lamp Timer indicator Alarm indicator

Infrared signal receiverTemporary button

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the 
manufacturer, its service agent or similarly qualified 
persons in order to avoid a hazard.

Do not operate your air conditioner in a wet room such 
as a bathroom or laundry room.

FUNC

KÄYTTÖOHJE

Älä koske laitteeseen märillä käsillä.
Sähköiskun vaara.

Älä koske lämmönvaihdin kennoihin.
Lämmönvaihtimien lamellit ovat teräväreunaisia ja 
saattavat aiheuttaa viiltohaavoja.

Älä sijoita kosteudesta vaurioituvia esineitä suoraan 
sisäyksikön alle.
Sisäyksiköstä saattaa vuotaa kondenssivettä jos 
kondenssivesiputki on tukkeutunut.

Tarkasta yksiköiden kiinnitykset määräajoin.
Kiristä tarvittaessa. Löystynyt kiinnitys saattaa aiheuttaa 
laitteen putoamisen ja aiheuttaa henkilö- ja omaisuus-
vaurion.

Varmista riittävä ilmanvaihto jos laitetta käytetään 
samanaikaisesti liekkitoimisen lämmityslaitteen 
kanssa.

Varmista kondenssiputken esteetön vedenvirtaus 
ennen laitteen käyttöönottoa.
Tukkeutunut kondenssivesiputki  saattaa aiheuttaa 
kosteusvaurion syntymisen.

Älä koske yksiköiden tai säätimen sisäisiin osiin.
Jotkin laitteen komponentit ovat vaarallisia koskettaa.

Älä suuntaa sisäyksikön kylmää ilmavirtaa suoraan 
lapseen, eläimeen tai kasviin.

Älä anna lapsen kiivetä ulkoyksikön päälle, äläkä 
aseta mitään esineitä ulkoyksikön päälle.
Putoamisvaara.

Älä käytä laitetta tuholaistorjunnan aikana.
Tuholaismyrkkyä saattaa jäädä laitteen sisään ja levitä 
sieltä hengitysilmaan pitkään myrkytyksen jälkeenkin.

Älä asenna avotulta käyttäviä laitteita sisäyksikön 
ulopuhallus ilmavirtaan tai suoraan sisäyksikön 
alle.
Tämä saattaa häiritä avotulta käyttävän laitteen tai 
sisäyksikön toimintaa.

Älä asenna laitetta paikkaan jossa voi esiintyä 
palavia aineita.
Palavien aineiden muodostamat höyryt saattavat syttyä 
joutuessaan kosketuksiin esimerkiksi  jäähdytyslaitteen 
sähköosien kanssa.

Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai toimintakyvyltään 
rajoittuneiden henkilöiden käytettäväksi ilman 
valvontaa.

Yli 8 vuotiaat lapset, henkisiltä- tai ruumiillisilta 
toimintakyvyltään rajoittuneet henkilöt ja kokemat-
tomat käyttäjät voivat käyttää laitetta saatuaan 
opastuksen laitteen käyttöön. Laitteen käyttöä on 
valvottava tarvittaessa.
Laitetta ei saa käyttää lasten leikkikaluna.
Laitteen puhdistamisen ja ylläpidon saa suorittaa 
ainoastaan täyden henkisen- ja ruumiillisen 
toimintakyvyn omaava aikuinen.

Jos epäilet että laitteen aiottu käyttäjä ei ole 
kyvykäs käyttämään laitetta, huolehdi että tällainen 
käyttäjä ei pääse käyttämään laitetta ilman 
valvontaa.

Varmista että lapset eivät pääse käyttämään laitetta 
leikkikaluna.

Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, sammuta 
laite välittömästi, katkaise laitteen virransyöttö ja 
kutsu hyväksytty sähköasentaja vaihtamaan 
virtajohto.

Älä asenna sisäyksikköä kosteaan tilaan, kuten 
kylpyhuoneeseen tai kuivaushuoneeseen.

2. OSIEN NIMET
Jäähdytyslaitteisto koostuu sisäyksiköstä, ulkoyksiköstä, 
kylmäaineputkistosta ja kaukosäätimestä. (Kuva 1.)

■ Sisäyksikön näytössä esiintyvät toimintojen symbolit

HUOMIO

Infrapuna 
vastaanotin

Ajastin 
symboli

Pre-DEF symboli (jäähdytys/lämmitys mallit)
tai FAN symboli (vain jäähdytys mallit)

“Käynnissä”
merkkivalo

Hälytyksen 
symboli

Tilapäispainike

Kuva 2-2

Näyttöpaneeli Kuva 2-1

Näyttöpaneeli

Infrapuna 
vastaanotin

Ajastin 
symboli

Pre-DEF symboli (jäähdytys/lämmitys mallit)
tai FAN symboli (vain jäähdytys mallit)

“Käynnissä”
merkkivalo

Hälytyksen 
symboli

Tilapäispainike

Tilapäistoimintoja voidaan käyttää jos kaukosäädin on hukassa tai 
siinä ei ole paristoja. Tilapäistoiminnoiksi on valittavissa kaksi 
toimintaa, AUTO (pakottettu automaattinen toiminta) ja FORCED 
COOL (pakotettu jäähdytys toiminta), ja ne valitaan sisäyksikön 
“Tilapäispainiketta” painamalla. Painike vaihtaa laitteen toimintoa 
seuraavassa järjestyksessä: AUTO, FORCED COOL, OFF.

1. AUTO
KÄYNNISSÄ valo palaa ja laite toimii FORCED AUTO tilassa. 
Kaukosäätimen komennot on käytössä.

2. FORCED COOL
KÄYNNISSÄ valo vilkkuu ja laite palaa FORCED AUTO tilaan 30 
minuutin pakotetun jäähdytyksen jälkeen.
Kaukosäätimen komennot on poistettu käytöstä.

3. OFF
KÄYNNISSÄ valo sammuu. Laite pysähtyy.
Kaukosäätimen komennot on käytössä.

tTöhiosh je meianu sial sällädoe s kaunokot säinäctimeluden  Rkäeytmtoötoe hjeCttaon.t rLolleuer 
Omepne rkäatytiontöso, hjes heeu oltellihe<<sestRi eemnonteen  laCittonetern ollekär yttöOäw.ner's
manual>> packed with the unit for details. 

Tämä käyt
kaukosääti
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3. JÄÄHDYTYSLAITTEEN
TOIMINTA

Käytä laitetta ainoastaan alla mainituissa olosuhteissa. 
Huomioi laitteen minimi. maksimi käyttölämpötilat 
(Jäähdytys/Lämmitys). 

1 Laite ei välttämättä toi oikein jos sitä käytetään näiden 
lämpötilarajojen ulkopuoloella

Jos ilmankosteus on hyvin korkea, sisäyksikön 
ulkopinnalle voi tiivistyä kosteutta. Tarkista tällöin että 
ikkunat ja ovet ovat suljettuina. 

Taulukko-1 

HUOM 

Jäähdytys

Kuivaus

Lämmitys
(vain jäähdytys) 

Toiminto

Lämpötila Ulkoilman 
lämpötila

-15°C ~ 50°C / 5 °F~122°F 
                              (mallit joissa on ja matalan 

lämpötilan jäähdytys) 

sisäilman
lämpötila

0°C ~ 50°C / 32 °F~122°F          

0°C ~ 50°C / 32 °F~122°F      

-15°C ~ 24°C / 5 °F~76°F          0°C ~ 30°C / 32 °F~86°F

  17°C ~ 32°C
( 62 °F ~ 90°F)

  17°C ~ 32°C
( 62 °F ~ 90°F)

Optimum  performance will be achieved within these 
operating temperature range. 

2 
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4. VINKKEJÄ TALOUDELLISEEN 
KÄYTTÖÖN

Huomioi seuraavat asiat jotta laitteen käyttö on mahdollisimman 
taloudellista. 

Säädä ilmanohjaimet riittävän auki, äläkä suuntaa puhallusta 
suoraan ihmisiin. 

Säädä lämpötila oikein. Vältä liiallista jäähdytystä ja 
jäähdytystä. 

Estä suoran auringonvalon pääsy huoneeseen verhoilla. 

Tuuleta riittvän usein. Laitteen jatkuva käyttö lisää tuulettamisen 
tarvetta. 

Pidä ikkunat ja ovet suljettuina. Avoimet ovet ja ikkunat lisäävät 
laitteen energiankulutusta ja laskevat sen tehoa. 

Älä aseta mitään esineitä suoraan yksiköiden 
ulospuhallusilmaan. Tämä voi aiheuttaa vaurioita

Käytä ajastinta laitteen ohjaamiseen.

Poista kaukosäätimen paristot jos laitetta ei käytetä pitkään 
aikaan. Kaukosäädin kuluttaa jatkuvasti hieman virtaa vaikka 
laitetta ei käytettäisikään

Pidä langaton kaukosäädin vähintään 1m etäisyydellä 
televisioiosta ja radioista jotta vältytään häiriöiltä. 

Likainen ilmansuodatin lisää laitteen energiankulutusta. On 
suositeltavaa puhdistaa ilmansuodatin kahdesti viikossa.

5. PUHALLUSSUUNNAN SÄÄTÖ
Voit muuttaa ilmanohjaimien asentoa ja täten puhallussuuntaa 
laitteen käydessä, ja varmistaa että puhallus leviää 
mahdollisimman tasaisesti huoneeseen.

Aseta puhallussuunta. 
Paina SWING-painiketta. Ilmanohjaimet alkavat liikkua 
edestakaisin. Pysäytä ilmanohjaimet haluamaasi asentoon 
painamalla uudelleen SWING-painiketta.

Ilmanohjaimien automaattinen liike. 
Paina SWING-painiketta. Ilmanohjaimet alkavat liikkua 
edestakaisin. Ilmanohjaimet liikkuvat laitteen ollessa 
käynnissä. Liikeradan suuruus on 30°. SWING-painike ei ole 
käytettävissä laitteen ollessa sammutettuna. 

Säädä ylös/alas-suunnassa       Kuva 5-1 

      Kuva 5-2 

Säädä ylös/alas-suunnassa

3 minuutin suojatoiminto 
Kompressorin suojaustoiminto estää laitteen käynnistymisen 3 
minuutin sisällä edellisestä sammutuksesta. 

Automaattinen uudelleenkäynnistys   
       Sähkökatko sammuttaa laitteen kokonaan. 

Kun sähköt palautuvat, OPERATION valo alkaa vilkkua.

Kylmäaineen vuodon havainta (valinnainen):
Laite havaitsee kylmäainevuodon ja ilmaisee sen näytön "EC" 
tekstillä sekä vilkkuvalla LED-valolla.  

Ilmanohjaimisne asentomuisti (valinnainen): 
Tietyissä malleissa on ilmanohjaimien asentomuisti. Kun laite 
käynnistetään, ilmanohjaimet aukeavat automaattisesti 
samaan asentoon kuin missä ne olivat ennen laitteen 
sammuttamista. Tästä johtuen suosittelemme että 
ilmanohjaimien asentoa ei säädettäisi liian pieneen kulmaan, 
koska silloin ilmanohjaimien pinnoille voi aolaa muodostumaan 
kondensaatiota joka putoaa suoraan laitteen alapuolelle. 
Ilmanohjaimien asentoa voidaan säätää kaukosäätimen 
painikkeilla. 

Jos laitteessa ei ole automaattista uudelleenkäynnistystä, 
laite voidaan käynnistää uudelleen ON/OFF-painikkeella.

Ukkonen tai matkapuhelimen käyttö saattaa aiheuttaa 
häiriöitä laitteen toimintaan
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CAUTION
Before you clean the air conditioner, be sure the power 
supply is off.

Check if the wiring is not broken off or disconnected.

Use a dry cloth to wipe the indoor unit and remote 
controller.

A wet cloth may be used to clean the indoor unit if it is 
very dirty.

Never use a damp cloth on the remote controller.

Do not use a chemically-treted duster for wiping or leave 
such material on the unit for long.
it may damage or fade the surface of the unit.

Do not use benzine, thinner, polishing powder, or similar 
solvents for cleaning. 
These may cause the plastic surface to crack or deform.

Cleaning the air filter

The air filter can prevent the dust or other particulate from 
going inside.! In case of blockage of the filter, the working 
efficiency of the air conditioner may greatly decrease .
Therefore, the filter must be cleaned once two weeks during 
long time usage.

If the air conditioner is installed in a dust place, clean the air 
filter frequent.

If the accumulated dust is too heavy to be cleaned, please 
replace the filter with a new one(replaceable air filter is an 
optional fitting).

Open the air-in grill 
  Push the grill switches towards the middle simultaneously as
  indicated in Fig.6-1. Then pull down the air-in grill. 

The control box cables ,which are originally connected with 
the main body electrical terminators must be pulled off before 
doing as indicated above.

1

2

3

4

Take out the air-in grill (together with the air filter shown in 
Fig.6-1).
    Pull the air-in grill down at 45  and lift it up to take out the
    grill.

Dismantle the air filter.

Clean the air filter
    Vacuum cleaner or pure water may be used to clean the air
    filter.If the dust accumulation is too heavy , please use soft
    brush and mild  detergent to clean it and dry out in cool place.

The air-in side should face up when using vacuum cleaner.
(See Fig. 6-3)
The air-in side should face down when using water. 
(See Fig. 6-4)

Re-install the air filter.

Install and close the air-in grill in the reverse order of step 1 
and 2 and connect the control box cables to the 
corresponding terminators of the main body . 
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Fig.6-1

Fig.6-2

Fig.6-3

Fig.6-4

Do not dry out the air filter under direct sunshine or with 
fire.

CAUTION

Maintenance after a long stop period 
(eg. at the beginning of the season)

Maintenance before a long stop period 
(eg. at the end of the season)

Check and remove everything that might be blocking inlet 
and outlet vents of indoor units and outdoor units.

Clean air filters and casings of indoor units. 
Refer to "Cleaning the air filter" for details on how  to proceed 
and make sure to install cleaned air filters back in the same 
position. 

Turn on the power at least 12 hours before operating the unit 
in order to ensure smoother operation. As soon as he power 
is turned on, the remote controller  displays appear.

Let the indoor units run in fan only operation for about half a 
day in order to dry the interior of the units.

Clean air filters and casings of indoor units. Refer to " 
Cleaning the air filter" for details on how to proceed and 
make sure to install cleaned air filters back in the same 
position. 

KÄYTTÖOHJE

VAROITUS

Varmista laitteen jännitteettömyys ennen laitteen puhdistamista.

Varmista että laitteen virtajohto on ehjä ja että johtimet on 
riittävän tiukasti kiinni.

Puhdista sisäyksikkö ja kaukosäädin puhtaalla kuivalla 
liinalla.

Sisäyksikön puhdistamiseen voidaan käyttää kosteaa liinaa, 
jos yksikkö on erittäin likainen.

Älä käytä kosteaa liinaa kaukosäätimen puhdistamiseen.

Älä käytä sisäyksikön puhdistamiseen voimakkaita 
kemikaaleja, sillä ne saattavat haalistaa tai vaurioittaa 
sisäyksikön ulkopintaa.

Puhdistamiseen ei saa käyttää bensiiniä, tinneriä, kiillotus-
jauhetta tai mitään muitakaan liuottimia, sillä ne saattavat 
haalistaa tai vaurioittaa sisäyksikön ulkopintaa.

6. YLLÄPITO

Huolto pitkän käyttökatkon jälkeen
(esim. kesän alussa)

■

Varmista että sisä- ja ulkoyksikön imu- ja ulospuhallus 
aukot ovat puhtaat ja ilma kiertää esteettömästi.

Puhdista sisäyksikön suodatin ja kotelo. (Katso kohta 
“Suodattimen puhdistus”).

Kytke laitteen virransyöttö päälle vähintään 12 tuntia ennen 
laitteen käynnistämista. Kaukosäätimen näyttö käynnnistyy 
välittömästi kun laitteen virransyöttö kytketään päälle.

■

■

Huolto ennen pitkää käyttökatkoa
(esim. kesän lopussa)

Suodattimen puhdistus

Käytä sisäyksikköä pelkällä puhalluksella noin viisi tuntia 
ennen sammutusta, jotta sisäyksiköstä haihtuu ylimää-
räinen kosteus.

Puhdista sisäyksikön suodatin ja kotelo. (Katso kohta 
“Suodattimen puhdistus”). Varmista että suodatin on 
paikallaan puhdistamisen jälkeen.

Suodatin estää pölyn ja roskien pääsyn sisäyksikön 
lämmönvaihtimeen. Jos suodatin on tukossa, laitteen 
hyötysuhde heikkenee.
Tämän vuoksi  suodatin tulee puhdistaa kahden viikon 
välein.

Jos sisäyksikkö on asennettu erityisen pölyiseen paikkaan, 
on suodatin puhdistettava useammin.

Jos suodatin on niin likainen että sen puhdistaminen on 
hankalaa, vaihda suodatin uuteen.

VAROITUS

Älä kuivata suodatinta auringon paisteessa tai avotulella.

Kuva 6-1

Kuva 6-2

Kuva 6-3

Kuva 6-4

Avaa ilmanottoaukon ritilä
Paina ritilän salpoja ritilän keskustaa kohti  samanaikaisesti 
kuvan 6-1 osoittamalla tavalla

Varmista että kukaan ei pääse käynnistämään laitetta 
suodattimen puhdistuksen aikana.

1

Irrota ritilä ja suodatin
Avaa ritilä 45º kulmaan ja irrota se sisäyksiköstä kuvan 6-2 
osoittamalla tavalla.

Irrota suodatin ritilästä

Puhdista ilmansuodatin
Suodattimen puhdistus tapahtuu imuroimalla tai pesemällä. 
Jos suodatin on erittäin likainen, voidaan puhdistamiseen 
käyttää mietoa pesuainetta. Anna suodattimen kuivua 
viileässä varjoisessa paikassa.

2

Ilman sisääntulo puoli tulee olla imuroitaessa ylöspäin 
kuvan 6-3 osoittamalla tavalla.
Ilman sisääntulo puoli  tulee olla pestessä alaspäin kuvan 
6-4 osoittamalla tavalla.

3

4

Asenna suodatin takaisin paikalleen

Asenna ritilä takaisin paikalleen. Ritilän aennus 
tapahtuu käänteisessä järjestyksessä kohtien 1 ja 2 
mukaan.

5

6
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Symptom 4: Noise of air conditioners cooling 
Symptom 4.1: Indoor unit

When humidity is high during cooling operation If the interior of 
an indoor unit is extremely contaminated, the temperature 
distribution inside a room becomes uneven. It is necessary to 
clean the interior of the indoor unit. Ask your dealer for details 
on cleaning the unit. This operation requires a qualified service
person.

When the system is changed over to heating operation after 
defrost operation Moisture generated by defrost becomes 
steam and is exhausted.  

A continuous low "shah" sound is heard when the system is in 
cooling operation or at a stop. 
When the drain pump (optional accessories) is in operation,this 
noise is heard.

A "pishi-pishi" squeaking sound is heard when the system stops 
after heating operation. 
Expansion and contraction of plastic parts caused by 
temperature change make this noise. 

Symptom 4.2:  Indoor unit, outdoor unit 

A continuous low hissing sound is heard when the system is in 
operation. 
This is the sound of refrigerant gas flowing through both indoor 
and outdoor units. 

A continuous low hissing sound is heard when the system is in 
operation. 
This is the sound of refrigerant gas flowing through both indoor 
and outdoor units. 

A hissing sound which is heard at the start or immediately after 
stopping operation or defrost operation. 
This is the noise of refrigerant caused by flow stop or flow 
change. 

Symptom 4.3: Outdoor unit 

When the tone of operating noise changes. 
This noise is caused by the change of frequency.

The operation lamp is flashing rapidly (5Hz).
This lamp is still flashing rapidly after turn off the power and turn 
on again. (See in Table 8-1a and Table 8-1b)

Remote controller receives malfunction or the button does not 
work well.

If one of the following malfunctions occur, stop operation, shut 
off the power, and contact with your dealer.

8.1    Troubles and causes of air conditioner

Symptom 6: The units can give off odours

The unit can absorb the smell of rooms, furniture, cigarettes, 
etc., and then emit it again. 

Symptom 7: The outdoor unit fan does not spin.

During operation. The speed of the fan is controlled in order to 
optimize product operation. 

Symptom 1: The system does not operate

Symptom 2: Change into the fan mode during cooling  
                 mode

Symptom 3: White mist comes out of a unit

The air conditioner does not start immediately after the ON/OFF 
button on the romote controller is pressed. 
If the operation lamp lights, the system is in normal condition.To 
prevent overloading of the compressor motor, the air 
conditioner starts 3 minutes  after  it  is turned ON.

If the operation lamp and the "PRE-DEF indicator(cooling and 
heating type) or fan only indicator(cooling only type)" light, it 
means you choose the heating model, When just starting, if the 
compressor has not started, the indoor unit  appears "anti cold 
wind" protection because of its overlow outlet temperature.

In order to prevent the indoor evaporator frosting, the system 
will change into fan mode automatically, restore to the cooling 
mode after soon.

When the room temperature drops to the set temperature, the 
compressor goes off and the indoor unit changes to fan mode;
when the temperature rises up, the compressor starts again. It 
is same in the heating mode.

Symptom 3.1: Indoor unit

Symptom 3.2:  Indoor unit, outdoor unit

When humidity is high during cooling operation If the interior of 
an indoor unit is extremely contaminated, the temperature 
distribution inside a room becomes uneven. It is necessary to 
clean the interior of the indoor unit. Ask your dealer for details 
on cleaning the unit. This operation requires a qualified service 
person

KÄYTTÖOHJE

■

■

7. NÄMÄ EIVÄT OLE TOIMINTAHÄIRIÖITÄ
Tilanne 1: Laite ei käynnisty

Laite ei  käynnisty välittömästi ON/OFF painikkeen 
painamisen jälkeen.
Jos OPERATION lamppu syttyy, on laite kunnossa. 
Kompressori käynnistyy kolmen minuutin kuluttua ON/OFF 
painikkeen painamisesta, jotta kompressori ei ylikuormitu.

Jos OPERATION lamppu ja PRE-DEF symboli (jäähdytys/
lämmitys mallit) tai  FAN symboli (jäähdytys mallit) syttyy, se 
tarkoittaa että ulkolämpötila on liian kylmä, ja laitteen 
suojatoiminto estää kompressorin käynnistymisen.

Jos sisäyksikön kenno meinaa jäätyä, laite vaihtaa 
automaattisesti puhallintoiminnolle. Laite palautuu hetken 
kuluttua automaattisesti takaisin jäähdytystoiminnolle.

Kun huoneen lämpötila saavuttaa asetetun lämpötilan, 
kompressori sammuu ja sisäyksikkö siirtyy puhallin-
toiminnolle:
Kun huoneen lämpötila nousee, kompressori käynnistyy ja 
laite alkaa jäähdyttään. Sama toistuu myös lämmitys-
toiminnolla

Tilanne 2: Jäähdytystoiminto vaihtuu puhallin 
   toimintoon

■

■

Tilanne 3: Yksiköstä tulee valkoista höyryä

Sisäyksiköstä jäähdytystoiminnolla tuleva valkoinen höyry 
on merkki  siitä että sisäyksikön kenno on erittäin likainen. 
Kutsu hyväksytty kylmälaiteasentaja puhdistamaan 
sisäyksikön kenno.

Tilanne 3.1: Sisäyksikkö

Kun ulkoyksikkö vaihtaa sulatuksen jälkeen takaisin 
lämmitystoiminnolle, sulatuksesta jäänyt kosteus poistuu 
ulkoyksiköstä höyrynä.

Tilanne 3.2: Ulkoyksikkö

Tilanne 4: Suhiseva ääni jäähdytystoiminnolla

Kun laite jäähdyttää, sisäyksiköstä kuuluu jatkuva suhisevä 
ääni. Myös valinnainen kondenssipumppu saattaa pitää 
kuultavaa ääntä.

Sisäyksikön ulkokuori  saattaa pitää napsahtelevaa ääntä, 
j oka j oh tuu l ämpö t i l an va ih te lus ta j oh tuvas ta
laajenemisesta ja kutistumisesta.

Tilanne 4.1: Sisäyksikkö

■

■

■

■

Kylmäaineen virtaus yksiköiden välisessä putkistossa 
aiheuttaa jatkuvan sihisevän äänen aina laitteen käydessä.

Kun laite siirtyy sulatusjaksolle, kylmäaineen virtaus 
suunnan muutoksesta saattaa aiheutua hieman kovempaa 
suhinää.

Tilanne 4.2: Sisäyksikkö, ulkoyksikkö

Kompressorin käyntinopeuden muutuminen aiheuttaa 
laitteen käyntiäänen muuttumisen.

Tilanne 4.3: Ulkoyksikkö

■

■

■

Tilanne 5: Yksiköstä tulee pölyä
Jos laite on ollut pitkään käyttämättömänä, yksikköön 
päässyt pöly lähtee liikkeelle kun laite käynnistetään.

Tilanne 6: Yksiköstä tulee hajua
Sisäyksikkö voi imeä itseensä huoneen, huonekalujen,
tupakan, jne, hajuja, ja päästää niitä ulos jälkeenpäin.

Tilanne 7: Ulkoyksikön puhallin ei pyöri
Ulkoyksikön puhallinmoottorin nopeutta säädetään 
portaattomasti. Joissakin tilanteissa laitteen optimaalinen 
toiminta edellyttää että ulkoyksikön puhallinmoottori on 
pysähtyneenä, vaikka laite muuten onkin käynnissä.

■

■

■

8. VIKAHAKU
8.1 Yksiköiden viat ja niiden aiheuttajat

OPERATION lamppu vilkkuu nopeasti (5Hz). Jos tämä 
lamppu vilkkuu edelleen sen jälkeen kun laitteen 
virransyöttö on katkaistu 10 minuutiksi ja kytketty uudelleen 
päälle. (Katso taulukko 8-1a ja taulukko 8-1b)

Kaukosäädin näyttää vikakoodia tai  painikkeet ei  toimi 
oikein.

Laite polttaa sulakkeitaan jatkuvasti.

Yksikköön on joutunut vettä tai vieraita esineitä.

Sisäyksiköstä tulee vettä.

Jokin muu toimintahäiriö.

Jos jokin seuraavista toimintahäiriöistä tapahtuu, katkaise 
laitteen virransyöttö ja ota yhteyttä laitteen myyjään.

8.2 Kaukosäätimen viat ja niiden aiheuttajat
Tarkasta seuraavat asiat ennen kuin kutsut huoltajan. 
(Katso taulukko 8-3)

Jos laite ei toimi kunnolla tai laitteessa ilmenee jokin 
yllämainittu toimintahäiriö, tarkasta laitteen toiminta 
seuraavasti. (Katso taulukko 8-2)
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Taulukko 8-1 

NO. Vika Timer-valo RUN-valo (vilkkuu)

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

                                     Näyttö 

Kylmäaineen vuodonhavainnan 
toimintahäiriö OFF EC 

Vedenpinta hälytys 8 EE OFF 

Ulkolämpötila-anturi rikki tai 
oikosulussa F1 2 

Ulkoyks. lauhdutinputken lämpöanturi 
rikki tai oikosulussa 3 

4 

5 

ON F2 

E3 Sisäyks. puhallinnopeus virhe OFF 

E4 Sisäyks. sisäilman lämpöanturi 
rikki tai oikosulussa OFF 

E5 
Höyrystinkennon lämpöanturi 
rikki tai oikosulussa OFF 

E9 Twin-mallin muu toimmintahäiriö OFF 9 

Yksiköiden välinen viestiyhteys 
poikki OFF E1 

10 

11 

12 

13 
Puhallusilman lämpöanturi 
rikki tai oikosulussa F3 

Ulkoyksikön EEPROM virhe F4 

Viestikatkos kahden 
sisäyksikön välillä
(Twin-mallit)

E8 OFF 

F0 1 

10 

9 

7 

6 

5 

4 

2 

1 

Ylivirtasuojaus

Sisäyksikön EEPROM virhe E0 OFF 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Ulkoyks. puhallusnopeus virhe  
(Vain DC-moottorit) 

T2b anturin virhe 

F5 

F6 

6 

7 

Nostopaneelin toimintahäiriö F8 9 

Nostopaneeli ei ole kiinni 10 

1 

2 

ON 

ON 

ON 

ON 

ON 

ON 

ON 

ON 

ON 

F9 

Invertterin IPM suojaus P0 Vilkkuu 

Korkea/matalajännite suojaus P1 Vilkkuu 

F7 8 Nostopaneelin tiedonsiirron 
tarkastuskanava on epänormaali

Kompressorin pysäytys;
korkea lämpötila P2 3 

Matala ulkolämpötila -suojaus P3 4 

Kompressorin säätimen virhe P4 5 

Toimintatilan ristiriita P5 6 

Vilkkuu 

Vilkkuu 

Vilkkuu 

Vilkkuu
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Solution

Clean the heat exchanger.
Clean the air filter.
Eliminate all dirties and make air
smooth.
Close doors and windows.
Make curtains in order to shelter from
sunshine.
Reduce heat source.
AC cooling capacity reduces (normal).

Symptoms Causes

Unit does not start 

Air flowing normally but
completely can't  cooling

Units start or stop frequently

Low cooling effect

Low heating effect

Power failure.
Power switch is off.
Fuse of power switch may have burned.
Batteries of remote controller exhausted 
or other problem of controller.
Temperature is not set correctly.
Be in 3 minutes protection of
compressor.

Refrigerant is too little or too much.
Airor no concreting gas in the 
refrigerating circuit.
Compressor is malfunction.
Voltage is too high or too low.
System circuit is blocked.

Wait for the comeback of power.
Switch on the power.
Replace the fuse.
Replace the batteries or check the
controller.

Set the temperature properly.
Wait.

Check leakage, and rightly recharge
refrigerant.
Vacuum and recharge refrigerant.
Maintenance or change compressor.
Install manostat.

Check leakage and rightly recharge
refrigerant.
Use heating device.
Close doors and windows.
Check leakage and rightly recharge
refrigerant.

Outdoor unit and indoor unit heat
exchanger is dirty.
The air filter is dirty.
Inlet/outlet of indoor/outdoor units is
blocked.
Doors and windows are open
Sunlight directly shine.
Too much heat resource.
Outdoor temp. is too high.
Leakage of refrigerant or lack of
refrigerant.
Outdoor temperature is lower than 7 C .
Doors and windows not completely
closed.
Leakage of refrigerant or lack of
refrigerant.

Table 8-2

Find reasons and solution.

Symptoms Causes

The fan speed can not be 
changed.

Check whether the MODE
indicated on the display is
"AUTO"

Check whether the MODE
indicated on the display is
"DRY"

When the automatic mode is
selected, the air conditioner will
automatically change the fan
speed.

When dry operation is selected,
the air conditioner automatically
change the fan speed. The fan 
speed can be selected during
"COOL" , "FAN ONLY", and "HEAT".

The remote controller signal is 
not transmitted even when 
the ON/OFF button is pushed.

Check whether the batteries
in the remote controller are
exhausted.

The power supply is off.

No receiving tone sounds
from the indoor unit even
when the ON/OFF button is
pressed.

Check whether the signal
transmitter of the remote
controller is properly directed
to the infrared signal receiver
of the indoor unit when the 
ON/OFF button is pressed.

Directly transmit the signal transmitter 
of the remote controller to the infrared 
signal receiver of the indoor unit, and 
then repeatly push the ON/OFF button 
twice. 

The indication on the display
disappears after a lapse of
time.

Check whether the timer
operation has come to an
end when the TIMER OFF
is indicated on the display.

The air conditioner operation will
stop up to the set time. 

The TIMER ON indicator 
goes off after a lapse of 
certain time.

Check whether the timer
operation is started when
the TIMER ON is indicated
on the display.

Up to the set time, the air conditioner 
will automatically start and the 
appropriate indicator will go off. 

The TEMP. indicator does 
not come on. 

Check whether the MODE 
indicated on the display is
FAN ONLY

The temperature cannot be set during 
FAN mode.

Solution

Table 8-3

KÄYTTÖOHJE

Taulukko 8-2

Taulukko 8-3

Tilanne

Sähkökatko
Turvakytkin OFF asennossa
Sulake palanut
Kaukosäätimen paristot loppu tai 
säätimen toimintahäiriö

Laite ei käynnisty

Syy Ratkaisu

Ilmanvirtaus normaali, mutta 
laite ei jäähdytä

Laite käynnistyy ja sammuu 
jatkuvasti

Alhainen jäähdytysteho

Alhainen lämmitysteho

Väärä lämpötila asetus
3 minuutin käynnistysviive

Kylmäaineen yli- tai vajaatäytös
Ilmaa kylmäaineputkistossa

Kompressorin toimintahäiriö
Jännite liian korkea tai matala
Tukos kylmäaineputkessa
Sisä/ulkoyksikön kenno likainen

Ilmansuodatin likainen
Sisä/ulkoyksikön ilmanvirtaus estynyt 
jostain syystä
Ovi tai ikkuna auki
Auringon lämpösäteilyä ikkunoista
Huoneessa lämmityslaite päällä
Ulkolämpötila liian korkea
Kylmäainevuoto tai kylmäainevajaus

Ulkolämpötila alle +7ºC
Ovi tai ikkuna auki

Kylmäainevuoto tai kylmäainevajaus

Odota sähkökatkon päättymistä
Käännä turvakytkin ON asentoon
Vaihda sulake
Vaihda paristot ja tarkasta säätimen 
toiminta

Aseta oikea lämpötila
Odota

Tarkasta vuodot ja kylmäaineen oikea 
määrä
Tyhjiöi ja täytä oikea määrä kylmäainetta
Huolla tai vaihda kompressori
Asenna painekytkin

Puhdista kenno(t)
Puhdista ilmansuodatin
Puhdista laitteen imuaukot ja varmista 
ilman esteetön virtaus
Sulje ovet ja ikkunat
Sulje verhot vähentääksesi auringon 
lämpösäteilyä
Sammuta lämmityslaitteet
Jäähdytystehon lasku on normaalia
Tarkasta vuodot ja kylmäaineen määrä

Tarkasta vuodot ja kylmäaineen määrä

Käytä lisälämmitintä
Sulje ovet ja ikkunat
Tarkasta vuodot ja kylmäaineen määrä

Tilanne

Tarkista onko laite AUTO 
toiminnolla. Näytössä “AUTO” 
merkki

Puhaltimen nopeutta ei voi 
muuttaa

Syy Ratkaisu

Näytön tekstit häviää jonkin 
ajan kuluttua

TIMER ON symboli häviää 
näytöstä jonkin ajan kuluttua

Sisäyksiköstä ei kuulu 
komennon vastaanoton 
merkkiääntä edes ON/OFF 
painiketta painettaessa

Tarkista onko laite DRY 
toiminnolla. Näytössä “DRY” 
merkki

Automaattitoiminnolla laite säätää 
puhallinnopeutta automaattisesti

Kuivaustoiminnolla laite säätää 
puhallinnopeutta automaattisesti. 
Puhaltimen nopeutta voi säätää 
ainoastaan “COOL”, FAN ONLY” ja 
“HEAT” toiminnoilla.

TEMP symboli ei tule näyttöön

Kaukosäädin ei lähetä signaalia 
vaikka ON/OFF painiketta 
painetaan

Tarkista säätimen paristot

Tarkista onko laite FAN 
toiminnolla. Näytössä FAN ONLY 
merkki

Tarkista on laite sammunut TIMER 
OFF toiminnon johdosta

Tarkista onko ajastin käynnistynyt 
TIMER ON parametrin mukaisesti

Tarkista osoittaako kaukosäädin 
suoraan sisäyksikköä kohti

Päävirtakytkin on OFF asennossa

Lämpötilaa ei voi säätää FAN 
toiminnossa

Laite sammuu ajastimeen asettuna 
kellonaikana

Laite käynnistyy asetettuna kellonaikana 
automaattisesti ja ajastimen merkki 
häviää näytöstä

Osoita kaukosäätimellä suoraan 
sisäyksikköä kohti muuttaessasi laitteen 
säätöjä

●

●
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