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VAROITUS! Ilman ulostuloritilä on aina avattava ennen laitteen käyttöä! 

LAITTEEN OSIEN NIMET 

VAKUUTUS VASTAAVUUDESTA 
 
Laitteessa on oheinen merkki, joka ilmoittaa, että 
tämä tuote täyttää seuraavien EEC-direktiivien määräykset: 
 
- Matalajännite no. 2006/95/CE. 
- Radiohäiriösuojaus no. 89/336 EEC, 92/31 EEC ja 93/68 EEC. 
 
Tämä vakuutus ei ole voimassa, jos laitetta käytetään väärin 
ja/tai valmistajan asennus- ja/tai käyttöohjetta ei ole 
noudatettu joltain osin tai kokonaan.                                                                    

KÄYTTÖRAJOITUKSET 
Huoneilman lämpötila: 
Jäähdytys:  MIN: 16 °C D.B. / 12 °C W.B. 
 MAX: 32 °C D.B. / 24 °C W.B. 
Kosteudenpoisto: MIN: 10 °C D.B / 80 % suht. kosteus 
 MAX: 32 °C D.B / 80 % suht. kosteus 
D.B. = kuivalämpötila / W.B. = märkälämpötila 

TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN EUROOPAN 
DIREKTIIVIN 2002/96/EC MUKAAN 
 
Laitteessa on oheinen merkki, joka ilmoittaa, että 
ilmastointilaitteen hävittämistä koskevat erityismääräykset 
(2002/96/EC), eikä sitä saa sekoittaa normaalin yhdyskunta-
jätteen joukkoon. Älä yritä purkaa laitetta itse, koska siitä voi 
aiheutua terveydellistä vaaraa ja ympäristöhaittoja. 
Ilmastointilaitteen saa purkaa ainoastaan valtuutettu 
asentaja, joka vastaa kylmäaineen, öljyn ja muiden osien 
asianmukaisesta käsittelystä. Ota yhteys valtuutettuun 
asennusliikkeeseen, laitteen myyjään tai paikallisiin 
jälleenkäsittelystä vastaaviin viranomaisiin, jos haluat 
lisätietoa. 

1. Ohjauspaneeli 
2. Ilman ulostuloritilä (avattava aina ennen 

laitteen käyttöä) 
3. Siirtokahva (molemmin puolin) 
4. Lauhdutusilmaletkun lähtöyhde 
5. Imuilman säleikkö 
6. Veden tyhjennysaukko 
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Ohjauspaneelin LCD-näytön merkit ja painikkeiden toiminta 
 
 Käyttökytkin 
 Toiminto-painike 
 Jäähdytys- / Kosteudenpoisto- / Tuuletus-toimintojen merkit 
 Korkea / Keski / Matala tuulettimen nopeuden merkit 
 Tuulettimen nopeuden valintapainike 
  Huoneen lämpötilan osoitin 
 Huomautusvalo täydestä keräilyastiasta 
 Ilmoitus ajastimen automaattisesta laitteen kytkemisestä päälle tai pois  

VAROITUS!  
1. Irrota aina verkkojohdon pistotulppa rasiasta, ennen kuin siirrät laitetta tai puhdistat sitä. 
2. Jos verkkojohto on vioittunut, se täytyy vaihtaa ammattilaisen toimesta. Ota tällöin yhteyttä 

laitteen myyjään tai maahantuojaan. 
3. Älä anna lasten käyttää laitetta. 

OHJAUSPANEELI 

ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ 

• Tarkista, että sähköverkko, johon laite liitetään, vastaa laitteen vaatimuksia eli 220–240 V, 50 Hz, 1-vaihe. 
• Varmistu, että virtapiiri johon laite liitetään, on riittävä kestämään ilmastointilaitteen kuormituksen, mukaan 

lukien mahdolliset muut laitteet. Tarkista ilmastointilaitteen vaatima maksimivirta laitteen takana olevasta 
konekilvestä. 

• VAROITUS! Ilman ulostuloritilä on aina avattava ennen laitteen käyttöä! 
• Laite kytketään sähköverkkoon noudattaen Suomen sähköturvallisuusmääräyksiä.  
• Varmistu, että virtakytkimet, sulakkeet jne. kestävät 20 A:n käynnistysvirran (yleensä alle yhden sekunnin 

ajan). 
• Älä asenna laitetta tilaan, jossa se voi joutua alttiiksi vesiroiskeille (esim. pesulat). 
• Varmistu, että käyttökytkin ohjauspaneelissa on OFF-asennossa. 
• Ennen kuin asetat pistokkeen pistorasiaan varmistu, että pistorasia on suojamaadoitettu. 
• Älä koskaan käytä pistotulppaa laitteen käynnistämiseen tai pysäyttämiseen; käytä aina käyttökytkintä. 
• Älä siirrä ilmastointilaitetta sen ollessa käynnissä. Pysäytä laite ensin käyttökytkimestä ja irrota pistotulppa 

pistorasiasta. Tarkista kondenssivesisäiliö ja tyhjennä se tarvittaessa laitteen takana sijaitsevasta 
tyhjennysletkusta. 

• VAROITUS! Älä työnnä mitään esinettä tai vastaavaa ilmastointilaitteen ilman ulostuloritilään. Tämä on 
erittäin vaarallista, koska puhallin pyörii suurella nopeudella. 

• VAROITUS! Ilmastointilaite on varustettu aikareleellä, joka estää kompressorin käynnistämisen 3 minuutin 
aikana edellisestä pysäytyksestä. 

• Varmistu, ettei laitteen ympärillä ole ilmankiertoa haittaavia esteitä. Älä peitä laitteen ilman ulostuloritilää tai 
imuilman säleikköä verhoilla tai vastaavilla. Älä laita mitään esineitä laitteen päälle. Varmistu, että laitteen 
takaosa on vähintään 10 cm:n päästä seinästä. 

• Valmistaja ei vastaa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat tämän käyttöohjeen tai Suomen sähkö-
turvallisuusmääräysten noudattamatta jättämisestä tai rikkomisesta. 
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LAITTEEN TOIMINTA 

JÄÄHDYTYS  
 
• Sijoita ilmastointilaite mahdollisimman lähelle ikkunaa. Yhdistä lauhdutusilmalet-

ku laitteen taakse. Venytä joustavaa lauhdutusilmaletkua siten, että se juuri ylet-
tyy ulos ikkunanraosta. 

• Jos ikkunanlauta on huoneen sisälle päin, saattaa olla parempi käyttää lauhdu-
tusilmaletkun mukana tullutta suukappaletta. Kiinnitä suukappale lauhdutusilma-
letkun vapaaseen päähän. 

• Avaa ikkuna ja lukitse toinen sulkimista. Sijoita suukappale kahden sulkimen väliin. 
• Varo, ettei lauhdutusilmaletkussa ole jyrkkiä mutkia. 
• Lauhdutusilmaletkun ikkunan läpiviennissä tarvitaan halkaisijaltaan 135 mm:n 

kokoinen reikä. 
• Käynnistä laite painamalla käyttökytkintä 
• Valitse jäähdytystoiminto painamalla                 painiketta, kunnes ohjauspaneeliin 

ilmestyy jäähdytystoiminnon kuva 
• Paina                   painiketta valitaksesi sopiva tuulettimen nopeus (Korkea / Keski / Matala). 
• Sammuttaaksesi laitteen, paina uudelleen käyttökytkintä 
 
HUOM! Laitteen alin käyttölämpötila on 16 °C ja ylin käyttölämpötila on 32 °C. 
 
 
KOSTEUDENPOISTO 
 
• Kun käytät laitetta kosteudenpoistotoiminnolla, laite ei silloin jäähdytä. 
• Käynnistä laite painamalla käyttökytkintä 
• Valitse kosteudenpoistotoiminto painamalla                 painiketta, kunnes ohjauspaneeliin ilmestyy kosteuden-

poistotoiminnon kuva 
• Kun käytät laitetta kosteudenpoistotoiminnolla, lauhdutusilmaletkun ei tarvitse olla käytössä. 
• Parhaan kosteudenpoistotehon maksimoimiseksi jätä ilman puhallusritilä puhaltamaan vapaasti huoneeseen. 
• Jatkuva veden tyhjennys on välttämätön. 
• Sammuttaaksesi laitteen, paina uudelleen käyttökytkintä  
 
HUOM! Tuulettimen nopeutta ei voi säätää kosteudenpoistotoiminnossa, vaan tuuletin toimii vain Keski-
asennossa. Kosteudenpoistotoimintoa suositellaan käytettäväksi keväällä ja syksyllä. Jos käytät kosteudenpoisto-
toimintoa talvella, käytä lauhdutusilmaletkua. 
 
 
TUULETUSTOIMINTO 
 
• Käynnistä laite painamalla käyttökytkintä 
• Valitse tuuletustoiminto painamalla                 painiketta, kunnes ohjauspaneeliin ilmestyy tuuletustoiminnon 

kuva 
• Ilma kiertää huoneessa ilman jäähdytystä. 
• Sammuttaaksesi laitteen, paina uudelleen käyttökytkintä  
 
HUOM! Käytettävissä on kolme nopeutta tuulettimen nopeudelle (Korkea / Keski / Matala). 
 
 
TÄYDEN KERÄILYASTIAN HUOMAUTUSVALO 
 
Kondensoitunutta vettä saattaa kerääntyä laitteeseen. Jos laitteen keräilysäiliö tulee täyteen, täyden keräilysäiliö 
huomautusvalo syttyy ja laite ei toimi ennen kuin keräilysäiliö on tyhjennetty (ks. lisätietoja kohdasta keräilysäiliön 
tyhjennys). 

EI! 
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AJASTIN 
 
• Laitteen automaattinen pysäytys: Kun laite on käynnissä, paina                 painiketta niin monta kertaa kuinka 

monta tuntia haluat laitteen toimivan jäähdytystoiminnolla ennen kuin se pysähtyy automaattisesti. 
• Laitteen automaattinen käynnistys: Kun laite on valmiustilassa, paina                 painiketta niin monta kertaa 

kuinka monen tunnin kuluttua haluat laitteen käynnistyvän automaattisesti jäähdytystoiminnolla. 
 
 
AJASTIN / LÄMPÖTILAN SÄÄTÖPAINIKKEET 
 
• Käytetään säätämään ajastinta ja lämpötilaa. 
• Oletuslämpötila ohjauspaneelin näytössä on huoneen sen hetkinen lämpötila. 
• Jäähdytystoiminnolla, kun jompaakumpaa painiketta painetaan, haluttu lämpötila tulee näkyviin ohjauspa-

neeliin, jonka jälkeen sitä voidaan säätää. 15 sekunnin jälkeen ohjauspaneelissa näkyy jälleen huoneen sen 
hetkinen lämpötila. Lämpötilaa voidaan säätää ainoastaan jäähdytystoiminnossa. Ajastin voidaan säätää 1–24 
tuntia. 

 
HUOM! Painamalla yhtä aikaa ajastinpainiketta ja lämpötilan asetuspainikkeita, ohjauspaneelin esitystilaa voi-
daan vaihtaa Celsius- ja Fahrenheit-asteiden välillä. 
 
 
KERÄILYSÄILIÖN TYHJENNYS 
 
• Jatkuva tyhjennys: Sammuta laite ja irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta. Poista kumitulppa veden tyh-

jennysaukosta alhaalta laitteen takaosasta. Kytke tyhjennysputki (sisäinen halkaisija 20 mm) tyhjennysauk-
koon ja jatka tarvittaessa tyhjennysputkea lisäputkella. Laita tyhjennysputken toinen pää tavalliseen viemä-
riin. Varmista, ettei tyhjennysputki ole mutkalla tai solmussa. Tyhjennysputki täytyy mennä laitteesta alaspäin 
koko matkaltaan. 

• Laitteen keräilysäiliön tyhjennys: Aika ajoin on välttämätöntä tyhjentää laitteen sisäinen keräilysäiliö. Kun 
keräilysäiliö on täynnä, ohjauspaneelin Täyden keräilysäiliön huomautusvalo syttyy. Laite pysähtyy tällöin au-
tomaattisesti. Tyhjennä laitteen keräilysäiliö seuraavasti: Laita vesiastia laitteen takaosan veden tyhjen-
nysaukon alapuolelle, poista kumitulppa ja anna veden valua. Laita kumitulppa takaisin tyhjennysaukkoon, 
kun tyhjennys on valmis. 

LAITTEEN TOIMINTA 
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KAUKOSÄÄTIMEN TOIMINNOT 

KÄYTTÖKYTKIN 

TUULETTIMEN NOPEUS 

PÄÄLLE/POIS AJASTIN 

TOIMINTO-PAINIKE 

AJASTIN / LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ 

• Käytetään ajastimen toimintaan ja lämpö-
tilan säätöön. 

• Oletuslämpötila on huoneen lämpötila. 

• Kun + tai – painiketta painetaan, haluttu 
lämpötila tulee näkyviin ohjauspaneeliin, 
jonka jälkeen sitä voidaan säätää. 15 se-
kunnin jälkeen ohjauspaneelissa näkyy 
jälleen huoneen sen hetkinen lämpötila. 

• Jäähdytys 

• Kosteudenpoisto 

• Tuuletustoiminto 
Päälle / Pois 

Korkea           Keski            Matala 

• Kun laite on käynnissä: 
automaattinen pysäytys 

• Kun laite on pois päältä: 
automaattinen käynnistys 

Kaukosäätimen toiminnot toimivat samalla tavalla kuin ohjauspaneelin kosketuspainikkeet. 

Kaukosäätimen paristot: Poista kaukosäätimen takapuolelta paristokotelon suojus 
ja aseta paristot siten, että ”+” ja ”–” navat osoittavat oikeaan suuntaan. 

VAROITUS! 
• Käytä ainoastaan AAA tai IEC R03 1.5 V paristoja. 
• Poista patterit kaukosäätimestä, jos sitä ei käytetä vähintään kuukauteen. 
• Älä yritä ladata uudelleen mukana toimitettuja paristoja. 
• Kaikki paristot tulisi vaihtaa samaan aikaan. 
• Älä hävitä paristoja polttamalla, koska ne voivat räjähtää. 

PARISTOJEN HÄVITTÄMINEN EUROOPAN DIREKTIIVIN 2006/66/EC MUKAAN 

Tämä tunnus osoittaa, että paristoista ja akuista annettu direktiivi (2006/66/EY) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät paristojen 
hävittämisen talousjätteen mukana. Paristot ovat vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta 
vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai paristojen ja akkujen keräyspisteeseen. Sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun, paristojen tai akkujen virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska  ne 

saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Paristojen asianmukainen hävittäminen säästää samalla luonnonvaroja. Jos haluat 
lisätietoja paristojen ja akkujen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan jätehuoltoviranomaisiin tai käyttämääsi jätehuoltoyhtiöön. 
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LAUHDUTUSILMALETKUN ASENNUS 

• Sijoita ilmastointilaite mahdollisimman lähelle ikkunaa. Yhdistä lauhdutusilmaletku laitteen taakse. 
Venytä joustavaa lauhdutusilmaletkua siten, että se juuri ylettyy ulos ikkunanraosta. 

• Jos ikkunanlauta on huoneen sisälle päin, saattaa olla parempi käyttää lauhdutusilmaletkun mukana 
tullutta suukappaletta. Kiinnitä suukappale lauhdutusilmaletkun vapaaseen päähän. 

• Avaa ikkuna ja lukitse toinen sulkimista. Sijoita suukappale kahden sulkimen väliin. 

• Varo, ettei lauhdutusilmaletkussa ole jyrkkiä mutkia. 

VAROITUS! Turvallisuutesi takia varmistu, että laite on pysäytetty käyt-
tökytkimestä ja myös verkkojohdon pistotulppa on irrotettu pistorasias-
ta, ennen kuin aloitat laitteen puhdistamisen. 
 

• Suodattimen puhdistus:  
Ilmansuodatin on syytä tarkistaa vähintään kahden käyttöviikon välein. Likainen 
suodatin laskee laitteen jäähdytystehoa ja voi jopa vaurioittaa laitetta. Suodatti-
men voi irrottaa laitteen takaosasta. Kevyt pöly poistetaan pölynimurilla. Jos suoda-
tin on kovin likainen, se voidaan pestä astianpesuaineella. Huuhtele suodatin sen 
jälkeen kylmällä vedellä ja anna kuivua ennen paikoilleen asettamista. 

 

• Kotelon ja säleikköjen puhdistus 
Puhdista laite hieman kostealla, pehmeällä kangaspyyhkeellä. Tahrat voi poistaa 
miedolla pesuaineella (saippua tai astianpesuaine). Älä koskaan käytä liuottimia tai 
kemikaaleja eikä kovin kuumaa vettä. Älä koskaan kaada tai ruiskuta vettä laitteen 
päälle, koska se vahingoittaa laitteen sisäosia ja voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. 

 

• Varastointi 
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, puhdista suodatin ennen varastointia. Varas-
toi laite aina pystysuorassa asennossa. Älä laita mitään painavia esineitä laitteen 
päälle ja suojaa se kangas- tai muovipussilla. 

 

• Kuljetus ja siirto 
Pidä laite pystyssä, mikäli se on suinkin mahdollista, siirtämisen ja kuljetuksen 
aikana. Jos tämä ei ole mahdollista, pane laite kyljelleen. Kuljetuksen jälkeen laita 
laite uudelleen pystyasentoon. Kun laite nostetaan jälleen pystyyn, on syytä odot-
taa vähintään 4 tuntia, ennen kuin laite käynnistetään. 

 

• Turvallisuutesi takia tarkista aika ajoin, että laitteen verkkojohto on moitteetto-
massa kunnossa. Jos huomaat johdon vioittuneen, käänny  lähimmän huoltoliik-
keen lähimmän huoltoliikkeen puoleen ja korjauta verkkojohto.  

EI! 

EI! 

LAITTEEN HUOLTO JA PUHDISTUS 

EI! 
Suukappale 

Suukappaleen ja 
letkun välikappale Joustava letku 

Letkun ja lähtöyh-
teen välikappale 
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KUN EPÄILET TOIMINTAHÄIRIÖTÄ 

Jos ilmastointilaitteesi ei toimi tyydyttävästi, tarkista seuraavat kohdat, ennen kuin otat yhteyttä 
huoltoon: 
• Verkkojohdon pistotulppa on paikoillaan pistorasiassa ja kaukosäätimen paristot eivät ole 

loppu. 
• Sulake on ehjä. 
• Ilmansuodatin on puhdas. 
• Lauhdutusilmaletku on paikoillaan eikä siinä ole jyrkkiä mutkia. 
• Huonelämpötilan ja asetetun lämpötilan välinen ero on vähintään 1 °C, muussa tapauksessa 

pienennä asetettua lämpötilaa. 
• Olet noudattanut tämän käyttöohjeen ohjeita ja määräyksiä. 
 
HUOM! Vilkkuva ”TÄYDEN KERÄILYASTIAN HUOMAUTUSVALO” yhdessä pysähtyvän laitteen 
kanssa tarkoittaa, että laitteen keräilyastia on täynnä. 

Älä päästä R410A-kaasua ilmakehään. R410A on kasvihuonekaasu, jota sitoo Kioton pöytäkirja 
yhdessä GWP-indeksin kanssa (1975). 
 

F-KAASUASETUS (EC) NO. 842/2006 


