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Kliimaseadme välisosa  
 
 

 
 

KAUGJUHTIMISPULDI JA NÄIDIKU JUHEND 

Kaugjuhtimispuldi nupud 
 

õhk sisse 

õhk välja 

Sisse- ja väljalülitamise nupp 

Töörežiimi nupp 

Ventilaatori nupp 

Kiirfunktsiooni nupp 

Noolenupud 

Suunamisribade horisontaalsuunas pööramise nupp 

Suunamisribade vertikaalsuunas pööramise nupp 

Öise režiimi nupp 

Kohapealse temperatuuri funktsiooni I FEEL nupp 

Taimeri sisse- ja väljalülitamise nupp 

Kellaaja nupp 

Vaikse töötamise nupp 

WiFi nupp 

Valgustuse nupp 

Õhupuhastusfunktsiooni nupp 

Temperatuuri nupp 
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Sümbolid kaugjuhtimispuldi näidikul 
 

 

Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus 
Tähelepanu! 
 Kui kliimaseadme elektritoide sisse lülitada, kostab helisignaal ja süttib elektritoite märgutuli  

(punane). Nüüd saab kliimaseadme tööd juhtida kaugjuhtimispuldiga.

 Kui seade on sisse lülitatud ja vajutatakse kaugjuhtimispuldi sisse- ja väljalülitamise nupule, siis 
vilgub näidikul ühe korra sümbol       ja kostab helisignaal. See tähendab, et signaal on saadetud 
seadmesse. Kui seade on sisse lülitatud, siis tulevad näidikule kasutatavate funktsioonide 
sümbolid. 

 Selle kaugjuhtimispuldiga saab  automaatrežiimi korral reguleerida temperatuuri. 

 Kui kliimaseadet on võimalik juhtida wifi või juhtmega ühendatud juhtseadme kaudu, tuleb 
kõigepealt kaugjuhtimispuldi abil rakendada automaatrežiim. Seejärel saab seadme ühendada 
rakendusega ja automaatrežiimi korral reguleerida temperatuuri nutitelefoni või juhtmega 
ühendatud juhtseadme kaudu. 

 Kui kaugjuhtimispulti kasutatakse koos sellise kliimaseadmega, millel ei ole võimalik 
automaatrežiimi korral temperatuuri reguleerida, siis ei pruugi seade automaatrežiimi kaudu 
seatud temperatuuri kasutada või siis võidakse seadme näidikul näidata teistsugust temperatuuri 
kui automaatrežiimi korral on kaugjuhtimispuldi näidikul. 

 
1. Sisse- ja väljalülitamise nupp 

Kliimaseadme sisse või välja lülitamiseks tuleb vajutada sisse- ja väljalülitamise nupule. 

Kui kliimaseade sisse lülitada, siis süttib siseosa näidikul elektritoite sümbol  (roheline). 
Märgutule värv sõltub konkreetsest mudelist. Siseosast kostab helisignaal. 

 

2. Töörežiimi nupp MODE 
Soovitud töörežiimi valimiseks tuleb vajutada sellele nupule. 

 

 

kohapealse temperatuuri  
funktsioon 

vaikne töötamine 

automaatrežiim 

jahutusrežiim 

kuivatusrežiim 

ventilaatorirežiim 

soojendusrežiim 

 

Töörežiim 

 

kellaaeg 

öine režiim 

valgustus 
 

Temperatuurinäidu tüüp 

: seatud temperatuur 

: õhutemperatuur väljas 

: õhutemperatuur ruumis 

ventilaatori jaoks seatud töökiirus 
 
kiirfunktsioon 

signaali saatmine 

desinfitseerimisfunktsioon 

tuulutusfunktsioon 

8 °C soojendusfunktsioon 

seatud temperatuur 
Siin on kaugjuhtimispuldi näidik esitatud üldistatuna. Mõnel 
mudelil on see funktsioon, mõnel mitte. Sõltub konkreetsest 
mudelist. 

Funktsioon X-Fan 
Seatud aeg 

Taimer sees/väljas 

lapselukk 
üles ja alla pööramine 

vasakule ja paremale pööramine 

automaatne     jahutus       kuivatus       ventilaator       soojendus 
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 Kui valida automaatrežiim, siis hakkab kliimaseade automaatrežiimil tööle vastavalt 
tehaseseadistuele. Temperatuuri seadeväärtust ei saa muuta ja seda ei näidata näidikul. 

Ventilaatori nupuga FAN saab reguleerida ventilaatori töökiirust. Suunamisribide pööramise nupp 
SWING võimaldab seada õhuvoolu suunda. 

 

 Kui valida jahutusrežiim, siis hakkab kliimaseade tööle jahutusrežiimil. Näidikul süttib sümbol . 
Temperatuuri saab seada nuppudega ▲ või ▼. Ventilaatori töökiiruse muutmiseks tuleb vajutada 
nupule FAN. Suunamisribide pööramise nupp võimaldab seada õhuvoolu suunda. 

 

 Kui valida kuivatusrežiim, siis hakkab kliimaseade väikesel kiirusel tööle kuivatusrežiimil. Näidikul 

süttib sümbol . Selle režiimi korral ei saa seada ventilaatori töökiirust. Suunamisribide 
pööramise nupp võimaldab seada õhuvoolu suunda. 

 

 Kui valida ventilaatorirežiim FAN, siis hakkab tööle üksnes kliimaseadme ventilaator, puhudes 
õhku, mida ei jahutata ega soojendata. Kõik sümbolid kustuvad. Ventilaatori töökiiruse 
muutmiseks tuleb vajutada nupule FAN. Suunamisribide pööramise nupp võimaldab seada 
õhuvoolu suunda. 

 Kui valida soojendusrežiim, siis hakkab kliimaseade tööle soojendusrežiimil. Näidikul süttib 

sümbol . Temperatuuri saab seada nuppudega ▲ või ▼. Ventilaatori töökiiruse muutmiseks 
tuleb vajutada nupule FAN. Suunamisribide pööramise nupp võimaldab seada õhuvoolu suunda. 

 
Tähelepanu! 

Et ruumi ei puhutaks külma õhku, rakendatakse enne soojendusrežiimile lülitumist viivitusaega 
kestusega 1–5 minutit. (Viivitus oleneb ruumi temperatuurist.) 
Temperatuuri saab seada vahemikus 16–30 °C ja võimalik on valida ventilaatori nelja töökiiruse 
vahel: automaatne, väike, keskmine ja suur töökiirus. 

 
3. Ventilaatori nupp FAN 

Sellele nupule järjest vajutades saab ventilaatori jaoks valida vajaliku töökiiruse: 

automaatne töötamine, väike kiirus (   ), keskmise kiiruse madalam aste (      ), keskmine kiirus  

( ), keskmise kiiruse kõrgem aste ( ), suur kiirus (           ). 

 

Tähelepanu! 
Õhu kuivatamise režiimi korral on ventilaatori töökiirus väike. 
Kui jahutusrežiimi või õhu kuivatamise režiimi ajal 2 sekundi jooksul vajutada ventilaatori 
töökiiruse nupule, siis rakendub funktsioon X-FAN ja kaugjuhtimispuldi näidikul näidatakse selle 
sümbolit. Ventilaator töötab veel mõne minuti ka pärast seadme väljalülitamist, et siseosa 
küttekeha kuivatades vältida hallituse tekkimist. Seda funktsiooni ei saa kasutada automaat-, 
ventilaatori- ega soojendusrežiimi korral. Kui on valitud funktsioon X-FAN, siis jätkab siseosa 
ventilaator pärast sisse- ja väljalülitamise nupuga väljalülitamist mõne minuti vältel tööd väikesel 
kiirusel. Et ventilaatorit sel ajal seisata, tuleb 2 sekundit hoida allavajutatuna nuppu FAN. 
Kui funktsioon X-FAN ei ole valitud, siis lülitub ventilaator välja koos seadmega, kui kliimaseade 
sisse- ja väljalülitamise nupuga välja lülitatakse. 

 
 

4. Kiirfunktsiooni nupp TURBO 
Kiirjahutuse või -soojenduse sisselülitamiseks tuleb vastavalt soojendus- või jahutusrežiimi korral 

vajutada sellele nupule. Kaugjuhtimispuldi näidikule tuleb sümbol . Kiirfunktsiooni 

väljalülitamiseks on vaja uuesti vajutada sellele nupule. Sümbolit  näidikul siis enam ei 
näidata. Kui see funktsioon sisse lülitada, hakkab seadme ventilaator jahutamiseks või 

soojendamiseks kohe tööle väga suurel kiirusel, et ruumis saavutataks ettenähtud temperatuur 
võimalikult kiiresti. 
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5. Noolenupud ▲/▼ 
Iga nupule ▲ või ▼ vajutusega saab temperatuuri seadeväärtust 1 °C võrra suurendada või 

vähendada. Temperatuuri seadeväärtust saab kiiresti muuta, kui kaugjuhtimispuldi nuppu ▲ või 

▼ hoida 2 sekundit allavajutatuna. Soovitud temperatuurini jõudmisel tuleb nupp vabastada. 

Pärast seda näidatakse praegu seatud temperatuuri ka siseosa näidikul. (Automaatrežiimi korral 

ei saa temperatuuri seada.) 

Ka taimeri sisse- ja väljalülitamise aja ning kellaaja seadmiseks kasutatakse nuppe ▲ ja ▼.  

(Vt juhiseid nuppude CLOCK, TIMER ON ja TIMER OFF kasutamise kohta.) 

 
 

6. Suunamisribide horisontaalsuunas pööramise nupp  
Suunamisribide pööramiseks vasakule ja paremale tuleb vajutada sellele nupule. Õhuvoolu 
suunda saab muuta näidatud järjestuses: 

 

 
Tähelepanu! 
• Kui seda nuppu hoida all kauem kui 2 sekundit, siis hakkavad suunamisribid vaheldumisi 
pöörduma vasakule ja paremale. Kui nupp vabastada, jäävad suunamisribid sellesse 
asendisse, milles need parajasti on. 
• Kui seade oli enne väljalülitamist suunamisribide pööramise funktsioonil ja lülitatakse taas 
sisse, ning suunamisribide pööramise nupp vajutatakse pärast 2 sekundi möödumist uuesti, 
siis lülitatakse siseosa välja. Kui aga nupule vajutada uuesti enne 2 sekundi möödumist, siis 
suunamisribide asendi muutumine jätkub eespool näidatud järjestuses. 

 

7. Suunamisribide vertikaalsuunas pööramise nupp  
Suunamisribide pööramiseks üles- või allapoole tuleb vajutada sellele nupule. Õhuvoolu suunda 
saab muuta näidatud järjestuses: 

 

 
 

 
 

 
  

ei näidata  

(horisontaalsete suunamisribide 

asend ei muutu) 

 

 Kui valida , siis hakkavad suunamisribid automaatselt pöörduma, st horisontaalsed ribid liiguvad 
automaatselt ülemise ja alumise lõppasendi vahel. 

 Kui valida , siis siseosa  suunamisribisid ei liigutata, st horisontaalsed ribid 
jäävad kindlasse asendisse. 

 Kui valida , siis siseosa  suunamisribid pöörduvad kindlas vahemikus, st horisontaalsed 
ribid suunavad õhuvoolu valitud nurga all. 

 Soovitud kallutusnurga seadmiseks tuleb nuppu  hoida 2 sekundit allavajutatuna ja soovitud 
asendini jõudes nupp vabastada. 

Tähelepanu! 

Võib juhtuda, et konkreetsel juhul ei saa valikut  kasutada, ja selle valimise korral hakkab 
kliimaseade tööle automaatrežiimil. 

 
8. Öise režiimi nupp SLEEP 

Selle nupuga saab valida öise režiimi Sleep 1, Sleep 2 või Sleep 3 või siis öise režiimi lõpetada. 

ei näidata 
(jäävad praegusesse asendisse) 
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- Öine režiim SLEEP 1: kui kliimaseade töötab jahutamise ja õhu kuivatamise režiimil, siis pärast 

seadme 1-tunnist töötamist temperatuur tõuseb 1 °C võrra ja pärast 2-tunnist töötamist 2 °C 

võrra, ning kui kliimaseade töötab soojendusrežiimil, siis pärast seadme 1-tunnist töötamist 

temperatuur langeb 1 °C võrra ja pärast 2-tunnist töötamist 2 °C võrra. 

1. Öisel režiimil SLEEP 2 töötab kliimaseade vastavalt eelseatud temperatuurikarakteristikutele. 

Jahutusrežiimi korral 

1. Kui algpunktiks on seatud temperatuur vahemikus 16–23 °C, siis tõuseb pärast öise režiimi 

sisselülitamist temperatuur 1 °C võrra tunnis, 3 tunni järel temperatuur stabiliseerub, 7 tunni 

möödumisel langeb 1 °C võrra ning kliimaseade hakkab pidevalt tööle. 

2. Kui algpunktiks on seatud temperatuur vahemikus 24–27℃, siis tõuseb pärast öise režiimi 

sisselülitamist temperatuur 1 °C võrra tunnis, 2 tunni järel temperatuur stabiliseerub, 7 tunni 

möödumisel langeb 1 °C võrra ning kliimaseade hakkab pidevalt tööle. 

Soojendusrežiimi korral 

1. Kui algpunktiks on seatud temperatuur vahemikus 17–20 °C, siis langeb pärast öise režiimi 

sisselülitamist temperatuur 1 °C võrra tunnis ja pärast seda, kui 1 tunni möödumisel 

temperatuur langeb, hakkab kliimaseade hoidma konstantset temperatuuri. 

2. Kui algpunktiks on seatud temperatuur vahemikus 21–27 °C, siis langeb pärast öise režiimi 

sisselülitamist temperatuur 1 °C võrra tunnis ja pärast seda, kui 2 tunni möödumisel 

temperatuur langeb, hakkab kliimaseade hoidma konstantset temperatuuri. 

3. Kui algpunktiks on seatud temperatuur vahemikus 28–30 °C, siis langeb pärast öise 

režiimi sisselülitamist temperatuur 1 °C võrra tunnis ja pärast seda, kui 3 tunni möödumisel 

temperatuur langeb, hakkab kliimaseade hoidma konstantset temperatuuri. 

- Öise režiimi SLEEP 3 korral on temperatuurikarakteristikut võimalik kohandada. 

Kohandatud funktsiooni CUSTOM SLEEP seadistusmenüü avamiseks tuleb selle režiimi 

ajal hoida pikalt allavajutatuna kiirfunktsiooni nuppu TURBO. 

1. Kaugjuhtimispuldi näidikule tuleb taimeri näit „1 hr“ ja seatud temperatuurina „88“ näidatakse 

vilkuvat väärtust, mis öise režiimi karakteristiku jaoks on viimati seatud (esimene andmeüksus 

on seotud karakteristiku algpunkti tehases seatud väärtustega). 

2. Selle temperatuuri muutmiseks tuleb vajutada nupule ▲ või ▼. Kui seadmine on 

lõpetatud, vajutada kinnitamiseks kiirfunktsiooni nupule TURBO. 

3. Nüüd suureneb kaugjuhtimispuldil näidatav taimeri ajanäit automaatselt 1 tunni kaupa kuni 

väärtuseni 8 tundi (näiteks 2 tunni näit on „2 hr“). Temperatuurina „88“ näidatakse vilkuvana 

öise režiimi karakteristiku jaoks viimati seatud temperatuuri. 

4. Punkte 2 ja 3 tuleb korrata, kuni temperatuur on 8 tunniks seatud, st öise režiimi 

temperatuurikarakteristik on määratud. Lõpetamisel tuleb kaugjuhtimispuldi näidikule uuesti 

taimeri algnäit ja esimesena seatud temperatuur. 

9. Kohapealse temperatuuri funktsioon I FEEL 
Kohapealse temperatuuri funktsiooni sisselülitamiseks tuleb vajutada nupule I FEEL. 

Kaugjuhtimispuldi näidikule tuleb sümbol . Kui see funktsioon on valitud, siis edastatakse 
ruumis registreeritud temperatuur kliimaseadme siseosale, mis automaatselt töötab 
registreeritud temperatuuri ja seatud temperatuuri erinevuse alusel. 
Kohapealse temperatuuri funktsiooni väljalülitamiseks tuleb uuesti vajutada nupule I FEEL. 

Sümbolit  näidikul siis enam ei näidata. Selle funktsiooni kasutamisel tasub kasutajal 
hoida kaugjuhtimispulti enda lähedal. 
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Et ruumi temperatuuri saaks täpselt registreerida, ei tohi kaugjuhtimispulti panna kohta, 
kus on liiga kõrge või madal temperatuur. 
Kui on valitud see funktsioon, tuleb kaugjuhtimispulti hoida kasutaja lähedal. Et ruumi 
temperatuuri saaks täpselt registreerida, ei tohi kaugjuhtimispulti panna kuumade või külmade 
esemete lähedusse. Kaugjuhtimispuldi jaoks tuleb leida selline koht, kust kliimaseadme siseosa 
saab puldi signaali vastu võtta. 

10. Taimeri sisse- ja väljalülitamise nupp TIMER ON / TIMER OFF 
TAIMERI SISSELÜLITAMISE AJA SEADMINE 
See funktsioon võimaldab programmeerida kliimaseadme sisselülitamise aega. Kui vajutada 

sellele nupule, siis sümbolit  kaugjuhtimispuldi näidikul enam ei näidata ja vilkuma hakkab sõna 

ON (sisse lülitatud). Taimeri sisselülitamise aega saab seada nuppudega ▲ ja ▼. 

Lülitamise kellaaja kiireks muutmiseks tuleb nuppu ▲ või ▼ hoida 2 sekundi jooksul 
allavajutatuna, kuni näidatakse soovitud väärtust. Valiku kinnitamiseks tuleb vajutada nupule 
TIMER ON. Seejärel sõna ON enam ei vilgu ja näidikule tuleb uuesti sümbol . 

 

TAIMERI SISSELÜLITAMISE TÜHISTAMINE 
Kui taimeri sisselülitamine on valitud, siis tuleb selle tühistamiseks vajutada nupule TIMER ON. 

 
TAIMERI VÄLJALÜLITAMISE AJA SEADMINE 
See funktsioon võimaldab programmeerida kliimaseadme väljalülitamise aega. Kui vajutada 
sellele nupule, siis sümbolit  kaugjuhtimispuldi näidikul enam ei näidata ja vilkuma hakkab sõna 
OFF (välja lülitatud). Taimeri aega saab seada nuppudega ▲ ja ▼. Lülitamise kellaaja kiireks 
muutmiseks tuleb nuppu ▲ või ▼ hoida 2 sekundi jooksul allavajutatuna, kuni näidatakse 
soovitud väärtust. Siis tuleb vajutada nupule TIMER OFF. Seejärel sõna OFF enam ei vilgu ja 
näidikule tuleb uuesti sümbol . 

 

TAIMERI VÄLJALÜLITAMISE TÜHISTAMINE 
Kui taimeri väljalülitamine on valitud, siis tuleb selle tühistamiseks vajutada nupule TIMER OFF. 

 

Tähelepanu! 
• Taimeri seadistus seadeid saab muuta nii sisse- kui ka väljalülitatud seadme korral. 
• Enne taimerifunktsiooni määramist tuleb õigeks seada kellaaeg. 
• Kui taimeriga on määratud sisse- või väljalülitamise kellaaeg, siis lülitub kliimaseade seatud 

kellaaja järgi sisse ja välja. Taimer töötab sellest sõltumata, kas kliimaseade on sisse või välja 
lülitatud. 

 

 

11. Kellaaja nupp CLOCK 
Kellaaja seadmiseks tuleb vajutada sellele nupule. Kaugjuhtimispuldi näidikul hakkab vilkuma 
sümbol . Kellaaja muutmiseks tuleb 5 sekundi jooksul vajutada nupule ▲ või ▼. Iga kord, kui 
vajutatakse nupule ▲ või ▼, muutub kellaaeg vastavas suunas 1 minuti võrra. Kellaaja kiireks 
muutmiseks tuleb nuppu ▲ või ▼ hoida 2 sekundi jooksul allavajutatuna ja soovitud kellaajani 
jõudes nupp vabastada. Kellaaja kinnitamiseks tuleb vajutada kellaaja nupule. Seejärel sümbol 

 enam ei vilgu. 

Tähelepanu! 
• Kellaaega näidatakse 24-tunnises vormingus. 
• Kui seadeväärtust 5 sekundi jooksul ei muudeta, siis kaugjuhtimispuldi seadistusmenüü 

suletakse. See kehtib ka taimerifunktsiooni kohta. 
 
 

12. Vaikse töötamise nupp QUIET 

1. Kui valitakse vaikne töötamine, siis tuleb näidikule sümbol . 

2. Jahutusrežiimil on siseosa ventilaatori töökiirusel 4 astet. Pärast 10 minutit või kui ruumi 
temperatuur on ≤ 28 °C, töötab siseosa ventilaator kiiruse 2. astmel või vaiksel režiimil, st 
vastavalt erinevusele ruumi temperatuuri ja seatud temperatuuri vahel. 
3. Soojendusrežiimil töötab siseosa ventilaator kiiruse 3. astmel või vaiksel töörežiimil, st 
vastavalt erinevusele ruumi temperatuuri ja seatud temperatuuri vahel. 
4. Õhu kuivatamise režiimi ja ventilaatorirežiimi ajal töötab siseosa ventilaator vaiksel režiimil. 
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5. Automaatrežiimi korral töötab siseosa ventilaator automaatsel vaiksel režiimil vastavalt 
rakendatud režiimile (jahutamine, soojendamine ja ventilaator). 

13. WiFi nupp 
Wifi sisselülitamiseks tuleb vajutada nupule WiFi. Kui wifi on sisse lülitatud, näidatakse 
kaugjuhtimispuldi näidikul WiFi sümbolit. Tehaseseadistuse taastamiseks tuleb sel ajal, kui 
kaugjuhtimispult on välja lülitatud, hoida 1 sekundi jooksul korraga allavajutatuna töörežiimi 
nuppu MODE ja WiFi nuppu. 

 

14. Valgustuse nupp LIGHT 
Siseosa näidiku valgustuse väljalülitamiseks tuleb vajutada sellele nupule. Sümbolit  
kaugjuhtimispuldi näidikul siis enam ei näidata. Näidiku valgustuse sisselülitamiseks on vaja 

uuesti vajutada sellele nupule. Näidikule tuleb sümbol . 

15. Õhupuhastusfunktsiooni nupp /  

Desinfitseerimisfunktsiooni  abil hävitatakse bakterid külma plasmaga, eemaldatakse 
lõhnad ja tekitatakse negatiivseid hapnikuioone. 

Tuulutusfunktsioon  hõlmab õhu aktiivset sisse- ja väljatõmmet, et eemaldada ruumist õhku 
ja asendada see välisõhuga. 
Tuulutusfunktsiooni sisselülitamiseks tuleb ühe korra vajutada õhupuhastusfunktsiooni nupule 
(näidikule tuleb vastav sümbol). Tuulutus- ja desinfitseerimisfunktsiooni samaaegseks 

sisselülitamiseks tuleb sellele nupule vajutada teist korda. Näidikule tulevad sümbolid  ja 

. 
Mõlema funktsiooni väljalülitamiseks on sellele nupule vaja vajutada kolmandat korda. 

Desinfitseerimisfunktsiooni sisselülitamiseks tuleb sellele nupule vajutada neljandat korda  

(näidikule tuleb sümbol        ). 

Nende tegevuste kordamiseks on sellele nupule vaja vajutada veel kord. 
 

16. Temperatuurinupp TEMP 
Sellele nupule vajutamine võimaldab siseosa näidikul vaadata seatud temperatuuri, ruumi 
temperatuuri või välistemperatuuri. Kaugjuhtimispuldil saab valikuid teha järgmises järjestuses: 

  
 

• Kui kaugjuhtimispuldil valida  või „no display“ (ei näidata), siis siseosa näidikul näidatakse 
seatud temperatuuri. 

• Kui kaugjuhtimispuldil valida , siis näidatakse siseosa näidikul ruumi temperatuuri. 

• Kui kaugjuhtimispuldil valida     , siis näidatakse siseosa näidikul välistemperatuuri. 

Tähelepanu! 
• Kõigi mudelite näidikul ei saa välistemperatuuri vaadata. Selliste mudelite korral saab 

kliimaseadme siseosa signaali, kuid näidikul näidatakse seatud temperatuuri. 
• Temperatuuri seadeväärtus tuleb seadme näidikule sisselülitamise ajal, kui see võimalus on 

kasutusel. 
• Kui vaatamiseks valida ruumi temperatuur või välistemperatuur, siis näidatakse seda siseosa 

näidikul 3–5 sekundi vältel. Seejärel tuleb automaatselt näidikule seatud temperatuur. 

ei näidata 
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Nupukombinatsioonide funktsiooni kirjeldus 

Energiasäästufunktsioon 
Energiasäästufunktsiooni sisse- või väljalülitamiseks tuleb jahutusrežiimi ajal korraga vajutada 
temperatuurinupule TEMP ja kellaaja nupule CLOCK. 
Energiasäästufunktsiooni sisselülitamisel tuleb kaugjuhtimispuldi näidikule SE ja suurima 
energiasäästlikkuse saavutamiseks hakkab kliimaseade seatud temperatuuri alusel automaatselt 
tööle vastavalt tehaseseadistusele. Energiasäästufunktsiooni väljalülitamiseks on uuesti vaja 
korraga vajutada temperatuurinupule ja kellaaja nupule. 

Tähelepanu! 
• Kui energiasäästufunktsioon on sisse lülitatud, töötab ventilaator automaatsel vaikekiirusel ja seda 

ei ole võimalik reguleerida. 
• Kui energiasäästufunktsioon on sisse lülitatud, ei saa seatud temperatuuri muuta. Kaugjuhtimispult 

ei saada kliimaseadme siseosale signaali, kui vajutatakse kiirfunktsiooni nupule TURBO. 
• Öist režiimi ja energiasäästufunktsiooni ei saa kasutada korraga. Kui energiasäästufunktsioon 

lülitati sisse jahutusrežiimi ajal, tuleb selle väljalülitamiseks vajutada öise režiimi nupule. Kui öine 
režiim lülitati sisse jahutusrežiimi ajal, tuleb selle lõpetamiseks lülitada sisse 
energiasäästufunktsioon. 

 

8 °C soojendusfunktsioon 
8 °C soojendusfunktsiooni sisse- või väljalülitamiseks tuleb jahutusrežiimi ajal korraga vajutada 

temperatuurinupule TEMP ja kellaaja nupule CLOCK. Kui see funktsioon on sisse lülitatud, tulevad 

kaugjuhtimispuldi näidikule sümbol   ja 8 °C ning kliimaseade jätkab tööd 8 °C juures. Selle 

funktsiooni väljalülitamiseks on uuesti vaja korraga vajutada temperatuurinupule ja kellaaja nupule. 

Tähelepanu! 
• Kui 8 °C soojendusfunktsioon on sisse lülitatud, töötab ventilaator automaatsel vaikekiirusel ja 

seda ei ole võimalik reguleerida. Kaugjuhtimispult ei saada siseosale signaali, kui vajutatakse 
kiirfunktsiooni nupule TURBO. 

Öist režiimi ja 8 °C soojendusfunktsiooni ei saa kasutada korraga. Kui 8 °C soojendusfunktsioon 
lülitati sisse jahutusrežiimi ajal, tuleb selle väljalülitamiseks vajutada öise režiimi nupule. Kui öine 
režiim lülitati sisse jahutusrežiimi ajal, tuleb selle lõpetamiseks lülitada sisse 8 °C 
soojendusfunktsioon. 

• Kui temperatuuri näidatakse Fahrenheiti skaalas, siis on kaugjuhtimispuldil näha, et seade töötab 

temperatuuril 46 °F. 
 

Kaugjuhtimise nupulukustusfunktsioon 
Kaugjuhtimise nupulukustusfunktsiooni sisse- või väljalülitamiseks tuleb korraga vajutada 
nuppudele ▲ ja ▼. Kui see funktsioon on sisse lülitatud, näidatakse kaugjuhtimispuldi näidikul 

sümbolit . Kui kaugjuhtimispulti püütakse kasutada, siis vilgub sümbol  kolm korda ja siseosale 
signaali ei saadeta. 

Temperatuuri ühiku vahetamine 
Celsiuse skaala asemel Fahrenheiti skaalas vaatamiseks tuleb korraga vajutada nuppudele ▼ ja 
MODE sel ajal, kui kliimaseade on välja lülitatud. 

 

Kasutusjuhised 
1. Ühendada elektritoide. Kliimaseadme sisselülitamiseks tuleb kaugjuhtimispuldil vajutada 

sisse- ja väljalülitamise nupule. 
2. Soovitud töörežiimi valimiseks tuleb vajutada režiimi nupule MODE (automaatrežiim AUTO, 

jahutusrežiim COOL, kuivatusrežiim DRY, ventilaatorirežiim FAN ja soojendusrežiim HEAT). 
3. Soovitud temperatuuri valimiseks tuleb vajutada nupule ▲ või ▼. (Automaatrežiimi korral ei 

saa temperatuuri seada.) 
4. Ventilaatori jaoks soovitud töökiiruse seadmiseks tuleb vajutada ventilaatori nupule FAN 

(automaatne, väike, keskmine ja suur töökiirus). 
5. Õhuvoolu suuna seadmiseks tuleb vajutada suunamisribide pööramise nupule. 
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patareisüvendi kate 

 

 

patarei signaali saatja 

Lükata patareisüvendi kate kohale tagasi. 3. 

2. Eemaldamiseks tuleb patareisüvendi katet (sümboliga  

, vt joonist paremal) nihutada noolega näidatud 
suunas. 

3. Kasutada on lubatud ainult kahte AAA-LR03-tüüpi 1,5 V 
patareid. Jälgida, et patareide poolused (+ ja –) jäävad 
õigele poole. 

 

Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamine 
 

Tähelepanu! 
 Seadme töötamise ajal tuleb kaugjuhtimispuldi signaalisaatja suunata kliimaseadme siseosa 

vastuvõtja poole. 

 Saatja ja vastuvõtja vahekaugus ei tohi ületada 8 meetrit ja nende vahel ei tohi olla takistusi. 

 Ruumis olev luminofoorlamp või juhtmeta telefon võib põhjustada signaali häiringud. 

 Kui kaugjuhtimispulti ei kasutata kuu aega või kauem, tuleb puldist patareid välja võtta. 

 Patareisid tuleb vahetada vastavalt vajadusele, kasutades sama tüüpi patareisid. 

 Kui sümbolid muutuvad kaugjuhtimispuldil ähmaseks või ei ole nähtavad, tuleb patareid välja 

vahetada. 

 Patareisid ei tohi püüda laadida. Mõlemad patareid tuleb vahetada korraga. 

 Patareisid ei tohi visata tulle, sest need võivad plahvatada. 
 
 

INFO PATAREIDE ÕIGE KASUTUSELT KÕRVALDAMISE KOHTA VASTAVALT EUROOPA DIREKTIIVILE 2006/66/EÜ 

JA DIREKTIIVIGA 2013/56/EL TEHTUD MUUDATUSTELE 

 
Patareid tuleb välja vahetada siis, kui need on tühjenenud. Kasutuskestuse lõppemisel ei tohi patareid kasutuselt kõrvaldada 

olmejäätmena. See tuleb viia sobivasse jäätmete liigiti kogumise kohta või seda teenust osutavatele jaemüüjatele. Patareide 

eraldi kasutuselt kõrvaldamisega välditakse keskkonna ja inimeste tervise kahjustamist, mis võib põhjustatud olla valest 

kasutuselt kõrvaldamisest. See võimaldab patareide komponente ka ümber töödelda ja taaskasutada, mis tagab 

märkimisväärse energia- ja ressursisäästu. Patareide jäätmekäitlusse eraldi suunamise nõuet näitab läbikriipsutatud 

prügikasti sümbol patareil. Toote ebaseadusliku kasutuselt kõrvaldamise kohta on kehtivates õigusaktides kehtestatud 

halduskaristused. 
 

 

JUHISED WIFI KOHTA 

 
Kliimaseadme seadistused ja kasutamine WiFi kaudu 
1. Üle tuleb kontrollida, et kasutatavas seadmes (nutitelefonis või tahvelarvutis) on 
operatsioonisüsteemi Android (versioon 4.4 või uuem) või iOS (iOS 7.0 või uuem) standardversioon. 
Täpsemalt vt rakendusest. 
2. Seadmeid saab ühendada ja juhtida ainult wifivõrgu või pääsupunkti funktsiooni kaudu. 
3. Seade ei toeta ruutereid, millel on WEP-krüpteering. 
4. Rakenduse liides on universaalne ja sobib kõigi seadmete jaoks, kuid osa funktsioone ei pruugi 
kõigis seadmetes töötada. See võib sõltuda kasutatavast operatsioonisüsteemist või uuendusest. Vt 
ajakohast versiooni. 
5. Kui kasutaja ruuteri juurdepääs on kaitstud aadressifiltri kaudu (MAC Filter või MAC address filter), 
siis tuleb lubada seadme MAC-aadressi juurdepääs võrgule. 

 

tagasipanemine 

eemaldamine 
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Installimis- ja kasutusjuhised 
 

1. Skaneerida ruutkoodiriideriga alljärgnev ruutkood 
 
 

 
või otsida rakenduste poest rakendus EWPE SMART, 

 

laadida see alla ja installida. 
Installimisel tuleb järgida rakenduse juhendit. Kui installimine on tehtud, tuleb nutitelefonis alguse 

ekraanipildile sümbol . 

 
 

Tähelepanu! 
Enne mistahes toimingu alustamist tuleb seadme elektritoide välja lülitada ja mõne minuti 
pärast lülitada toide uuesti sisse. 

 

2. Registreerimine ja juurdepääs 
Pärast rakenduse installimist tuleb avada rakendus EWPE SMART ja valida registreerimine (Sign up 

to register). 
 

TÄHELEPANU! 
• KASUTAJANIMI peab olema UNIKAALNE ning koosnema nimest ja arvust ilma tühikuteta 

(nt Rossi57). 
• Isiklik e-post: kui kasutaja on juba registreeritud, kasutada oma kasutajanime ja parooli. Sama 
meiliaadressiga ei saa teist kontot luua. 
• PAROOL peab sisaldama vähemalt ühte suurtähte, sümboleid või erimärke (nt - ;,) ja 
numbreid. 
• Korrata sama PAROOLI. 

• Riigiks tuleb märkida Euroopa (EUROPE). 
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Avada rakendus Registreeruda Juurdepääs 

   

 
3. Seadme lisamine 

Kui vajutada inimese sümbolil, avaneb menüü, kus on muude funktsioonide hulgas ka spikker 
(Help). 
Seadme lisamiseks tuleb järgida juhiseid nutiseadme ekraanil või vajutada plussmärgile 
alguse ekraanipildi parempoolses ülanurgas. 
 
 
 

 
Seejärel näidatakse menüüd loeteluga kõigi seadmete kategooriatest, mida on võimalik ühendada. 
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Valida välja tüüp. Eluruumide kliimaseadme korral tuleb valida esimene ruut vasakul. 
 

 
 
 

Kui vajalik kategooria on valitud, tuleb seade lähtestada. 
Lähtestamisviisi saab valida seadme/süsteemi ja kaugjuhtimispuldi tüübi järgi (WiFi nupuga või ilma). 

 

Samm-sammult tuleb järgida valitud lähtestusviisile vastavaid juhiseid. 
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Pärast juhiste järgi lähtestamist tuleb seadme automaatseks lisamiseks vajutada edasiliikumise 
nupule Next ja sisestada WiFi parool. 

 

 

Juhtmega ühendatud 
juhtseade või teisaldatav 
kliimaseade (lähtestamine 
juhtpaneelilt) 
Vajutada tuleb nupule 
puuteekraanil. 
Kui seade on välja lülitatud, 
tuleb WiFi nuppu hoida 
10 sekundit allavajutatuna. 
Kui seadmelt tuleb 
helisignaal, siis on 
lähtestamine lõpetatud. 
Tähelepanu! 
Konfigureerimiseks on nüüd 
aega 2 minutit. Kui seda 
2 minuti jooksul ei tehta, 
tuleb uuesti lähtestada. 

WiFi nupuga kaugjuhtimispult 
Kaugjuhtimispult tuleb suunata 
seadme poole. 
Väljalülitatud kaugjuhtimispuldil 
tuleb 1 sekund vajutada korraga 
WiFi nupule ja töörežiimi MODE 
nupule. 
Kui seadmelt tuleb helisignaal, 
siis on lähtestamine lõpetatud. 
Tähelepanu! 
Konfigureerimiseks on nüüd 
aega 2 minutit. Kui seda 2 minuti 
jooksul ei tehta, tuleb uuesti 
lähtestada. 

Ilma WiFi nuputa kaugjuhtimispult 
(kasutatakse töörežiimi nuppu 
MODE ja kiirfunktsiooni nuppu 
TURBO) 
Kaugjuhtimispult tuleb suunata 
seadme poole. 
1 sekund tuleb korraga vajutada 
töörežiimi nupule MODE ja 
kiirfunktsiooni nupule TURBO. Kui 
seadmelt on tulnud kaks 
helisignaali, siis on lähtestamine 
lõpetatud. 
Tähelepanu! 
Konfigureerimiseks on nüüd aega 
2 minutit. Kui seda 2 minuti jooksul 
ei tehta, tuleb uuesti lähtestada. 
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Teine võimalus on pärast kliimaseadme seadeväärtuste määramist ja lähtestamist vajutada 
parempoolses ülanurgas olevale seadme käsitsi lisamise nupule (Add appliance manually), 
millega saab valida seotava wifivõrgu. 

 
Valida soovitud võrk ja jätkata konfigureerimist. 

 

Kui seade on lähtestatud ja andmed sisestatud, tuleb seade leida otsinguga (Search appliance) ja 
jätkata konfigureerimist. 
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Põhifunktsioonide konfigureerimine 

Alguse ekraanipildil tuleb valida juhitav seade ja avada selle juhtimisliides. 

 
1. Valida töörežiim, temperatuur ja ventilaatori töökiirus. 

- Töörežiim (Mode) 
 

 

2. Konkreetse töörežiimi jaoks temperatuuri valimiseks tuleb vaid sõrme liigutada üle 
temperatuurinäidu. 

 

 

3. Konkreetse töörežiimi jaoks ventilaatori töökiiruse valimiseks tuleb vaid 
sõrme liigutada üle ventilaatori sümboli (seadmise võimalused olenevad 
režiimist). 
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4. Lisafunktsioonide seadistamine 
 

Lisafunktsioonide menüü avamiseks tuleb vajutada funktsiooninupule Func liidese vasakpoolses 
alanurgas. 

 

 

Funktsioon X-Fan Suunamisribide vertikaalsuunas Suunamisribide horisontaalsuunas 
 pööramine pööramine (kui on võimalik) 

   
 

Öine režiim Siseosa näidiku valgustus Temperatuuri ühiku vahetamine 
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Suunamisribide pööramise valikud 
Suunamisribide üles ja alla pööramise sisse- või väljalülitamiseks tuleb vajutada vertikaalsuunas 
pööramise nupule. Järgmisele ekraanipildile liikumiseks ja suunamisribide pööramise valiku 
tegemiseks tuleb vajutada noolenupule parempoolses alanurgas. 

 

Eelvalikute loend 
Vajutada taimeri nupule. Seejärel vajutada plussmärgile ja määrata seadeväärtused. 

 
 

 
 

Muud funktsioonid 

1. Alguse ekraanipildi menüü 
Iga menüü funktsiooni seadmiseks tuleb vajutada profiilipildile          avalehe vasakpoolses 
ülanurgas. 
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2. Rühmana juhtimine (Group Control) 
Olemasolevate seadmete kasutamiseks tuleb valida rühmana juhtimine, näiteks rühmale nime 
andmiseks (esitatud näites „hhh“ ) ja seadmete konfigureerimiseks rühmas. Kui konkreetne rühm on 
kasutusel, saab muuta kogu rühma seadistust. 

 

 
 
 
 
 

3. Kodu haldamine (Home Management) 
Peresüsteemi loomiseks või haldamiseks tuleb valida kodu haldamine. Registreeritud konto 
peresüsteemi saab lisada uusi liikmeid. 
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4. Spikker (Help) 
Rakenduse EWPE SMART juhiseid saab vaadata spikrist. 

 
 

 

5. Tagasiside (Feedback) 
Feedback kaudu saab toote kohta saata tagasisidet. 

 

6. Kliimaseadme wifimooduli lähtestamine 

Kliimaseade tuleb kaugjuhtimispuldi abil välja lülitada ja elektritoitest vähemalt 10 sekundiks lahti 
ühendada ja seejärel tagasi ühendada. 1 minuti pärast tuleb korraga vajutada WiFi nupule ja 
töörežiimi nupule Mode. Kui kliimaseadmelt tuleb helisignaal, on wifimoodul õigesti lähtestatud. 
Tähelepanu! Konfigureerimiseks on nüüd aega 2 minutit. Kui seda 2 minuti jooksul ei tehta, tuleb 
uuesti lähtestada. 
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Võrguseadistuse korral levinud vigade ülekontrollimine 
 

Kui kaugjuhtimine ei õnnestu, tuleb kontrollida järgmist. 
 

• Kontrollida, et kliimaseade on ühendatud elektritoitega. 
• Kontrollida, et kliimaseadme wififunktsioon on sisse lülitatud ja töötab tavapäraselt. 
• Kontrollida, et telefoni wifi on ühendatud õige kliimaseadmega. 
• Lähtestada kaugjuhtimispuldi abil ja teha valikud alates punktist 3 uuesti. 

 
Oluline on meeles pidada järgmist. 

1. Kliimaseadme wififunktsiooni sisselülitumine võtab aega umbes 1 minuti. 
2. Kliimaseadmel on olemas mälufunktsioon. 

 

Rakenduse Google Home kasutamise juhised 

1. Eeltingimused 

Enne arukate seadmete juhtimiseks rakenduse Google Home kasutamist tuleb jälgida, et täidetud 

on järgmised tingimused. 

 Mobiiltelefoni peab olema installitud rakenduse Google Home või Google kõige uuem versioon 
(ainult Androidi jaoks). 

 Mobiiltelefoni peab olema installitud rakenduse EWPE kõige uuem versioon. 

2. Võrgus seadme konfigureerimine rakenduse EWPE juhiste järgi 

Märkus. Rakenduses tuleb seadme nimi muuta selliseks, et rakendus Google Assistant selle lihtsasti 

ära tunneb. Tavaliselt sobib selleks ingliskeelne nimi, näiteks Proklima Air conditioning. 

 
3. Rakenduse Google Home konfigureerimine 

 Kui rakendus Google Home on juba konfigureeritud, võib selle etapi vahele jätta. Alljärgnev on 
mõeldud eelkõige Android-süsteemi kasutajale. 

 Kontrollida üle, et seade, millesse on installitud rakendus Google Home, on laetud ja ühendatud 
wifivõrku. Neli märgutuld peavad põlema. 

 Telefonis tuleb avada rakendus Google Home. Pärast edukat sisselogimist avaneb automaatselt 
seadmete otsimise ekraanipilt Discover ja rakendus jääb ootama Google’i seadme ühendumist. 

 Kui vajutada nupule Setup, siis algab seadme ühendamine rakendusega Google Home. 

 

Seadme lisamine rakenduses Google Home kinnitatakse nupuga Yes. 
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Helisignaal kinnitab, et on loodud ühendus õige seadmega. Pärast helisignaali tuleb edasiliikumiseks 

vajutada nupule Yes. 
 

 
 

 
Kui soovite rakenduse Google Home täiustamisele kaasa aidata (Help Improve Google Home), siis 
tuleb oma valiku kinnitamiseks valida nõusolek (Yes, I’m in), sellest keeldumiseks aga eitav vastus 
(No thanks). 
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Et teha vahet rakendusega Google Home seotud ruumil ja muudel Google’iga seotud seadmetel, 

tuleb vajutada edasiliikumise nupule Next, nimetada ruum ümber ja vajutada jätkamise nupule 

Continue. 
 

 

 
Seejärel tuleb seadme võrguühenduse jaoks valida wifivõrk ja vajutada edasiliikumise nupule Next. 
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Teha rakenduse Google Home valikud ja vajutada lisateabe nupule More. 
 

Nõusoleku andmiseks tuleb vajutada nupule I AGREE. 
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Nüüd saab ekraanile näidatavatele küsimustele vastata, kas nõustute nimetatud tegevusega. Kui 

ekraanile tuleb teade, et rakendus on kasutusvalmis (Google Home is ready), siis tuleb 

jätkamiseks valida Continue. 

 

Nüüd järgnevad juhised häälkäskluste kasutamise kohta. Pärast juhiste kuulamist tuleb vajutada 

nupule Finish setup ja sellega on rakenduse seadistamine lõpetatud. 
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4. Rakenduse EWPE konto lisamine 

 Rakenduse Google Home alguse ekraanipildil tuleb vajutada plussmärgiga nupule. 

 
 
 
 

 
Vajutada konfigureerimise nupule (Set up device). 

 

 
Valida Google’iga töötamine (Works with Google). 
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Otsida üles rakendus Ewpe SmartHome. 

Ewpe SmartHome tuleb loendist üles otsida ja sellel vajutades välja valida. Siis valida rakenduse 

Ewpe Smart konto jaoks riik, sisestada konto nimi ja parool ning lisamiseks vajutada nupule 

Ewpe SmartHome. 

 
 
 
 

Lisatud seadet näidatakse seadmete loendis. 
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5. Rakenduse Google Home kasutamine aruka seadme juhtimiseks 

Aruka seadme juhtimiseks saab nüüd kasutada rakendust Google Home. 

Näiteks on kliimaseadme korral toetav juhis järgmine: 

Ok Google, lülita kliimaseade sisse/välja. 

 
Õhuvoolu kiirus 

Ok Google, lülita kliimaseade kiirele õhuvoolule. 

 
Töörežiim 

Ok Google, lülita kliimaseade jahutusrežiimile. 

 
Temperatuur 

Ok Google, sea temperatuuriks 16 °C. 

 
 
 

Tegutsemine tõrke korral 
Kui kaugjuhtimispult kaotatakse või see läheb rikki, siis saab kliimaseadme sisse või välja 
lülitamiseks kasutada siseosa esipaneeli all asuvat avariilülitit. 
Sisselülitamisel hakkab tööle automaatrežiimil. 

 
 

avariilüliti 


