
LINDA MFP26-1290-2 
siirrettävä ilmastointilaite

KÄYTTÖOHJE

Lue tämä käyttö- ja hoito-ohje tarkasti ennen laitteen asennusta 
ja käyttöä sekä säilytä nämä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten.
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Johdanto
Onnittelut siitä, että valitsit tämän siirrettävän ilmastointilaitteen. Se antaa lisää viihtyisyyttä kotiin, mökille tai 
toimistoon. Tämän laitteen voi siirtää kätevästi huoneesta toiseen ja asentaa muutamassa hetkessä.

Monitoiminen laite on suunniteltu ilmastoimaan, poistamaan kosteutta ja tuulettamaan. Laite on testattu staattisessa 
0 MPa:n ulkoisessa paineessa.

Tämä käyttöohje antaa sinulle tärkeää tietoa uuden laitteesi huollosta ja hoidosta. Käytä jonkin verran aikaasi ja lue 
ohjeet perusteellisesti. Jos laitteesi hoidetaan oikein, se toimii ongelmitta monia vuosia.

Sähkötiedot

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA 

1. Kaikkien johdotusten on oltava paikallisten sekä maakohtaisten standardien mukaisia ja valtuutetun 
sähköasentajan asentamia. Jos sinulla on kysyttävää seuraavista ohjeista, ota yhteyttä valtuutettuun 
sähköasentajaan.

2. Tarkista käytettävissä olevat virtaliitännät ja ratkaise niiden ongelmat ennen tämän laitteen asennusta ja käyttöä. 
Jos virtajohto on vahingoittunut, ota yhteys myyjäliikkeeseen.

VAROITUS:

Noudata ilmastointilaitetta käyttäessäsi seuraavia varotoimia tulipalon, sähköiskun ja 
loukkaantumisen vaaran vähentämiseksi:

1. Älä käytä jatkojohtoa.

2. Irrota ilmastointilaite pistorasiasta ennen sen huoltoa

3. Ilmastointilaitteen siirtämisessä ja asentamisessa tulisi olla mukana vähintään kaksi 
henkilöä. Varo fyysistä rasitusta.

4. Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset, 
havainnolliset tai henkiset kyvyt ovat rajalliset tai joilta puuttuu kokemusta tai tietoa, 
jollei heitä valvo tai heille anna ohjausta ja koulutusta laitteen käytössä heidän 
turvallisuudestaan vastaava henkilö. Lapsia on opastettava ja varmistettava, että he 
eivät leiki laitteen kanssa.

Laitteen oikea hävittäminen

5. Tämä merkintä kertoo, että tätä laitetta ei saa hävittää talousjätteen mukana EU:n alueella. 
Jotta estettäisiin vahingot ympäristölle ja ihmisten terveydelle jätteiden hallitsemattomasta 
hävittämisestä, hävitä laite vastuullisesti. Näin edistät myös raaka-ainevarojen kestävää 
uusiokäyttöä. Palauta käytetty laitteesi sähkölaitteiden keräilypisteeseen tai ota yhteyttä 
jälleenmyyjään, jolta laitteen ostit. He huolehtivat tämän tuotteen kierrätyksestä 
ympäristöystävällisesti.
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Osien nimet  

Etupuoli

Taustapuoli

Tämän käyttöohjeen kuvat perustuvat vakiomallin ulkoasuun. Sen vuoksi laite voi muodoltaan 
olla jonkin verran erilainen kuin valitsemasi ilmastointilaite.

Ohjauspaneeli 

Kylmäilman ulostulosäleikkö  

Signaalin vastaanotin

Kaukosäädin  

Kädensijat  

Lauhdutusilmaletku

Ilmanottoaukko  

Toissijainen vedentyhjennysaukko  

Virtajohto 

Ensisijainen vedentyhjennysaukko
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Osien nimet  

Tässä luvussa selitetään siirrettävän ilmastointilaitteen oikea käyttö.Ohjauspaneeli

Valmiuspainike

Ajastinpainike

Lepotila

Puhallinnopeus

Auto

Tuuletin

Ajastin/Lämpötilan asetus

Ajastin/Lämpötilan asetus

Automaatti, viilennys,    
kosteudenpoisto ja tuuletus.

Ohjaustaulun toiminta

• Automaattikäyttö, Jäähdytys, Kosteudenpoisto ja Tuuletin. 

1. Kytke laite päälle

 a) Kytke virtajohto, jolloin laite piippaa kerran
 b) Paina  -painiketta ja laite kytkeytyy päälle.
 Led-näytöllä näkyy huoneen lämpötila ja käyttö Automaatti-tilassa.

2. Valitse käyttötila

Valitse  -painiketta painamalla haluttu käyttötila, joka näkyy alla.

3. Säädä lämpötila

 Lämpötilan voi asettaa välillä 15–31 °C,  yhden asteen välein.
 Lisää tai vähennä lämpötilaa + (  ) ja –  (  )    painikkeilla,  1 °C / painallus.
 Laitteen LED-näytöllä näkyy 5 sekuntia tavoitelämpötila ja sen jälkeen huonelämpötila

4. Säädä tuulettimen nopeus  -painiketta painamalla. 
 Valittavissa ovat alla näkyvät nopeudet:

5.  Valmiustila
 Kun painat  -painiketta uudelleen, kuuluu laitteesta piippaus ja se pysähtyy.

C
F

H



—  4  —

Huomaa;

Käyttötilojen toimintaperiaatteet

  -tila:
1. Kun valitaan tila  , sisäilman lämpötila-anturi valitsee automaattisesti tarvittavan käyttötilan  tai  
2. Jos huonelämpötila on >24 °C, valitsee laite automaattisesti  -tilan.
3. Jos huonelämpötila on alle 24 C, valitsee laite automaattisesti  -tilan.

  -tila
1. Ylös suunnattu keskipakoistuuletin käy hitaalla nopeudella eikä nopeutta voi säätää.
2. Kompressori ja alas suunnattu keskipakoistuuletin pysähtyvät käytyään 8 minuuttia, ja käynnistyvät uudelleen 6 

minuutin kuluttua.
3. Laite aloittaa vakiolämpötilaisen kosteudenpoistotilan, eikä lämpötilan säätö toimi.

  -tila
1. Kun huonelämpötila on asetettua korkeampi, kompressori käynnistyy.
2. Kun huonelämpötila on asetettua matalampi, kompressori pysähtyy ja ylätuuletin käy asetetulla alkuperäisellä 

nopeudella.

  -tila:
1. Ylätuuletin käy asetetulla nopeudella eivätkä kompressori ja alatuuletin käy.
2. Lämpötilan säätö ei ole toiminnassa.

  -toiminto
1. Aseta automaattikäytön pysähtymisajankohta Ajastin-painiketta painamalla laitteen ollessa toiminnassa.
2. Aseta automaattikäytön käynnistämisajankohta Ajastin-painiketta painamalla laitteen ollessa valmiina.
3. Aika voidaan säätää välillä 1–24 tuntia. Paina lämpötilan lisäys (  ) tai vähennys (  ) -painiketta ajan lisäämiseksi 

tai vähentämiseksi tunnilla kerrallaan.

  -toiminto
1.  -toiminto on käytössä, kun laite on   -tilassa.
2. Paina  -painiketta  -tilassa ja laite siirtyy lepotilaan ja sisätilojen keskipakoistuuletin vaihtaa automaattisesti 

hitaalle. Asetettu lämpötila nousee 1 °C tunnin kuluttua ja 2°C  kahden tunnin kuluttua. Kuuden tunnin kuluttua laite 
pysähtyy.

Huomaa.

Pääohjainkortilla on muistitoiminto. Kun laite on valmis käynnistymään, mutta pysäytystilassa, pääohjainkortti voi 
tallentaa käyttötilan asetukset. Kun kytket laitteen päälle, se toimii samassa tilassa kuin edellisellä käyttökerralla eikä 
tilaa tarvitse asettaa. (Näin ei tapahdu, jos laite on  -tilassa) .
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Kaukosäädin

Kaukosäädin

Kaukosäädin lähettää signaaleja järjestelmälle.

 -PAINIKE

Kun painat tätä painiketta, laite käynnistyy jos se on kytketty sähköverkkoon ja pysähtyy jos 
se on käynnissä.

 -PAINIKE

Paina tätä painiketta, kun haluat valita käyttötilan.

 -PAINIKE

Tällä valitaan tuulettimen nopeus 

  tai    

  ja   -PAINIKKEET

Näillä asetetaan huonelämpötila ja ajastin.

 -PAINIKE

Asettaa tai peruuttaa  -tilan toiminnan.

 -PAINIKE

Asettaa automaattikäytön lopetuksen ja päälläoloajan.
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Kaukosäädin

Kaukosäädin 

Paristojen asennus •	 Liu’uta kansi auki

•	 Varmista, että suunta on oikein

1. Avaa takakansi.

2. Laita paristot (nro 7) lokeroon, plus- ja miinusnapa oikeansuuntaisesti. 

3. Laita takakansi paikalleen.

Huomioita:

1) Paristojen plus- ja miinusnapojen on oltava kaukosäätimen + ja – -merkkien mukaisesti.

2) Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja sekaisin.

3) Jos et käytä kaukosäädintä pitkään aikaan, ota paristot pois.

4) Ehkäise ympäristön saastumista hävittämällä käytetyt paristot asianmukaisesti.

-

+

signaali-vastaanotin

• Käyttö

Käytä ilmastointilaitetta suuntaamalla 
kaukosäädin signaalivastaanottimeen. 
Kaukosäätimellä voi käyttää 
ilmastointilaitetta enimmillään 7 metrin 
päästä, kun sillä osoittaa suoraan 
ilmastointilaitteen signaalivastaanottimeen.
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Suojaus

Käyttötilanne

Suojalaite voi katkaista virran ja pysäyttää laitteen toiminnan seuraavissa tapauksissa

Jos ilmastointilaite käy jäähdytys- (COOLING) tai kuivaustilassa (DRY) ja ovi tai ikkuna on pitkään avoinna ja 
kun suhteellinen kosteus on yli 80 %, kosteutta voi tippua kylmän ilman ulostulosäleiköstä.

Jäähdytys Sisäilman lämpötila on yli * 43 °C

Huonelämpötila on alle 15 °C

Kosteudenpoisto  Huonelämpötila on alle 15 °C

Kondenssiveden tyhjennys

Laite on varustettu kondenssiveden automaattisella poistotoiminnolla. Ilman kosteuden ollessa korkea, voi 
kondenssivettä kertyä laitteen kondenssisäiliöön liikaa, jolloin E4 virhekoodi esiintyy LED-näytössä. Säiliö on 
tällöin tyhennettävä. Irrota laite pistorasiasta, siirrä se sopivaan paikkaan, poista tyhjennystulppa, tyhjennä 
kaikki vedet pois ja laita sen jälkeen tulppa takaisin, tai laite voi vuotaa ja kastella huoneesi.

Jos laite asetetaan paikkaan, jossa veden voi johtaa viemäriin, sen tyhjennysaukkoon voi kytkeä 
tyhjennysletkun veden tyhjentämiseksi.

Suojalaitteen ominaisuudet

Suojalaite toimii seuraavissa tapauksissa.

Laitteen uudelleenkäynnistys heti toiminnan pysäytyksen jälkeen tai käyttötilan vaihto käytön 
aikana: odota 3 minuuttia.

Jos pistoke irrotetaan, kun käynnistät laitteen uudelleen, se palaa alkuperäiseen tilaan ja ajastimen 
kytkeminen päälle (TIMER ON) ja pois (TIMER OFF) on asetettava uudelleen.

1

2
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1. Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, irrota tyhjennysaukon kumitulpat,      
jotta vesi pääsee valumaan ulos.

2. Pysäytä laite ja vedä sen pistoke irti pistorasiasta, ota sitten paristot pois     
kaukosäätimestä ja varastoi laite kunnolla.

3. Puhdista ilmansuodatin ja laita se takaisin paikalleen.

4. Irrota lauhdeilmaletku, varastoi se kunnolla ja peitä aukko tiiviisti.

Kondenssiveden tyhjennys Ilmansuodattimen hoito

Hoito

Huolto käytön jälkeen

1

1

2

2

3

4

Irrota pistoke

Sammuta virta ilmastointilaitteesta 
ensin ja irrota vasta sitten pistoke 
pistorasiasta.

Käytä 
puhdistukseen 
kuivaa ja 
pehmeää 
liinaa.

Vaarallista! 
Sähköiskun vaara!

Pyyhi laite kuivalla ja 
pehmeällä liinalla.

Puhdista laite kostutetulla 
liinalla (alle 40 0C), jos se 
on todella likainen.

Pysäytä ensin laite, työnnä sitten 
ilmansuodatin ylös.

Jos likaa on selvästi 
havaittavissa, pese suodatin 
haalealla vedellä, jossa on 
mietoa pesuainetta. Kuivaa se 
puhdistuksen jälkeen varjoisassa 
ja viileässä paikassa, ja asenna 
sen jälkeen suodatin paikalleen.

Älä koskaan käytä 
liuottavaa ainetta, 
kuten bensiiniä tai 
kiillotusjauhetta 
laitteen puhdistukseen.

Älä koskaan roiskuta 
vettä laitteelle.

Ilmansuodatin on puhdistettava 
noin 100 tunnin käytön jälkeen.

Puhdista se seuraavasti:

Pysäytä laite ja irrota 
ilmansuodatin.

AukkiKiini

Puhdista ilmansuodatin ja laita se 
sitten takaisin paikalleen.
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Vianetsintä 
Seuraavat eivät välttämättä aina ole virhetoimintoja. Tarkista seuraavat seikat ja 
ratkaisuehdotukset ennen huoltopyyntöä.

Ongelma Syy

Ei toimi

Käy vain lyhyen ajan

Käy muttei jäähdytä.    

Vesivuoto siirrettäessä    

Ei toimi ja näytöllä esiintyy 
virhekoodi E4. 
Vesiastia on täynnä.

• Suojalaite tai sulake on toiminut.

• Odota 3 minuuttia ja käynnistä uudelleen. 
Suojalaite saattaa estää laitetta toimimasta.  

• Kaukosäätimen paristot ovat tyhjät.

• Pistoke ei ole kunnolla pistorasiassa.

• Asetettu lämpötila on lähellä huonelämpötilaa. 
Voit alentaa asetettua lämpötilaa.

• Ilmanpoistoputken pää on tukkeutunut. Poista 
tukkeuma.

• Ovi tai ikkuna on auki.

• Toinen laite lämmittää, esim. lämmitin, 
lamppu tai muu vastaava.

• Ilmansuodatin on likainen. Puhdista se. 

• Ilmanpoistoputken pää on tukkeutunut.

• Asetettu lämpötila on liian korkea.

• Poista kondenssivesi ennen siirtämistä.

• Jotta vältät vesivuodon, laita laite tasaiselle 
paikalle.

• Poista kumitulppa, jotta vesi pääsee 
valumaan ulos.

• Jos laite on usein tässä tilassa, ota yhteys 
laitteen toimittajaan.

ei jäähdytä
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Vianetsintä 
Tarkista seuraavat seikat,  ennen kuin otat yhteyttä laitteen toimittajaan. 

Ongelma Syy Ratkaisu

Laite ei käynnisty. Vika sähkön syötössä.

1. Pistoke ei pistorasiassa

2. Virtapistoke tai pistorasia 
vaurioitunut. 

1. Kytke laite toimivaan pistorasiaan. 

2. Ota yhteys laitteen myyjään.

Laite pysähtyy 
automaattisesti.

Ajastin on sulkenut laitteen tai 
asetettu lämpötila on saavutettu.

Käynnistä laite uudelleen tai odota, että 
se käynnistyy automaattisesti.

Jäähdytin-toiminnossa 
kylmää ilmaa ei tule.

1. Huoneen lämpötila on 
alhaisempi kuin asetettu 
lämpötila.

2. Laite siirtyy 
jäätymissuojaukseen.

1. Tämä on normaali ilmiö. Laite 
kytkeytyy automaattisesti päälle, kun 
huoneen lämpötila ylittää asetetun 
lämpötilan.

2. Laite kytkeytyy automaattisesti 
päälle, kun laite on sulanut.

LED-näytöllä virhekoodi ”E2” Huonelämpötila-anturin vika tai 
vaurio.

Vaihda huonelämpötila-anturi.

LED-näytöllä 
virhekoodi”E3”

Höyrystinanturin vika tai vaurio. Vaihda höyrystinputken anturi.

LED-näytöllä virhekoodi ”E4” Vesisäiliö on täynnä. Tyhjennä vesisäiliö.

LED-näytöllä virhekoodi ”E5” Lauhduttimen putkianturin vika 
tai vaurio.

Vaihda lauhduttimen putkianturi.
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Asennus

Laitteen osat

Parhaan sijoituspaikan valinta

Lauhdutusilmaletku      Lauhdutusilmaletkun liitoskappale     

Lauhdutusilmaletkun rakosuutin           Kauko-ohjain              Säätölevy

1 2

3 4 5

•	 Ikkunan, oven tai tuuletusikkunan vieressä.

•	 Laitteen takana sijaitsevasta imusäleiköstä on oltava etäisyyttä vähintään 60 cm  seinään tai 
muuhun esteeseen.

•	 Kiinnitä lauhdutusilmaletkun toinen pää laitteen alla olevaan ilma-aukkoon.

•	 Vedä lauhdutusilmaletku suoraksi, jotta varmistat sen toisen pään olevan sopivan kaukana 
ikkunasta, ovesta ja tuuletusikkunasta, tai seinässä olevasta aukosta.

•	 Ilman imusäleikkö ja etuosan puhallusaukko on pidettävä vapaina esteistä, jotta ilma pääsee 
vapaasti kiertämään laitteessa.
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Lauhdutusilmaletkun ja sovittimen asennus

Liitäntäkappaleiden liittäminen ilmanpoistokanavaan

2. Ruuvaa lauhdutusilmaletku 
liitäntäkappaleeseen kiinni.

3. Ruuvaa ikkunanrakosuutin kiinni muoviliittimeen.

 4. Liitä lauhdutusilmaletkun liitäntäkappale laitteeseen.

1. Suorista lauhdutusilmaletku 
vetämällä molemmista päistä
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Varotoimet

•	 Pidä laite vähintään 1 metrin etäisyydellä TV:stä ja radiosta, jottei aiheudu sähkömagneettisia häiriöitä.

•	 Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle, jottei sen pinta haalistu.

•	 Älä kallista laitetta yli 35° tai ylösalaisin kuljettaessa.

•	 Aseta laita tasaiselle pinnalle, jonka kaltevuus on alle 5°.

•	 Laite toimii tehokkaammin tietyissä huoneen kohdissa (ks. Tekniset tiedot).

•	 Poista kondenssivesi ennen laitteen pitkäaikaista varastointia käyttökauden lopulla, jotta laitteen 
käyttöikä pitenee.

•	 Älä käytä kemiallisia liuottimia (kuten bentseeniä, alkoholia) laitteen pinnan puhdistamiseen, jottei se 
naarmuunnu tai vahingoitu.

•	 Kytke laite irti pistorasiasta ennen purkamista tai ilmanoton suojuksen asentamista.

•	 Tyhjennä vesi säiliöstä, jos aiot siirtää koneen.

•	 Paristo on poistettava laitteesta ennen sen hävittämistä.

•	 Paristo on hävitettävä turvallisesti.

•	 Pistotulppa on irrotettava pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta, huoltoa tai täyttöä.

Käyttötietoa
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Tekniset tiedot

Malli MFP26-1290-2

Jäähdytysteho (BTU/h)/ (W) 9000 BTU/h/2600 W 

Kosteudenpoistoteho (1/h) 1,16 l/h

Jäähdytyksen ottoteho/virta 950 W/4,1 A

Ilmavirta (m3/h) 400 m3/h

Nimellisjännite /Taajuus (V/Hz) AC 220–240 V/50 Hz

Äänipaineen taso (dB (A) ) ≤ 54dB(A)

Paino (kg) 24 kg

Ulkomitat Runko (mm) 420 x 305 x 636 mm

Pakkaus (mm) 480x360x850 mm

Kylmäaine R410A

Käyttötila (m2) 20 m2 


