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Juhtmevaba kaugjuhtimispuldi nupud ja nende funktsioonid 

 
Märkus. Kontrollige, et vastuvõtja ja kaugjuhtimispuldi vahel ei ole mingeid takistusi. Vältige 
kaugjuhtimispuldi mahapillamist ja ärge visake seda. Vältige mis tahes vedeliku sattumist 
kaugjuhtimispulti ja ärge jätke seda otsese päikesevalguse kätte ega kohta, kus on väga soe. 
 

Signaali edastaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaugjuhtimispult 
 
 
 
 
 
 
 
 
SISSE- JA  
VÄLJALÜLITAMINE 

 
Nupp ON/OFF 
 

Seadme sisselülitamiseks vajutage üks kord 
nupule. Seadme väljalülitamiseks vajutage nupule 
veel üks kord. Seadme väljalülitamisel 
tühistatakse puhkefunktsioon. 

REŽIIMID 
 

Nupp Mode 
 

Režiiminupuga saab valida kordamööda 
järgmised režiimid: automaatne, jahutamine, 
kuivatamine, ventilaator ja kütmine. 
Seadme sisselülitamisel on vaikimisi valikuks 
automaatrežiim. Automaatrežiimi puhul 
temperatuuri ei kuvata. Kütmisrežiimi puhul on 
algseadistus 28 °C ja teiste režiimide puhul 25 °C. 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOMAATNE 

JAHUTAMINE 

KUIVATAMINE 

VENTILAATOR 

KÜTMINE 

(Ainult jahutamise ja kütmise režiimiga 
seadmel. Vaid jahutamisrežiimiga 
seadmel kütmisrežiimi valimine seame 
tööd ei mõjuta.) 

 

 

Ventilaator 

 

Nupp FAN 

 
Sellele nupule vajutamisega on võimalik valida 
ventilaatori kiirus – automaatne, väike, keskmine-
väike, keskmine, keskmine-suur või suur. Seadme 
sisselülitamisel on vaikimisi valikuks 
automaatrežiim. Režiimis KUIVATAMINE saab 
kasutada ainult väikest kiirust. 
 
 
 
 

 
 
 

 

Märkus. Režiimis KUIVATAMINE saab kasutada ainult 
väikest kiirust. 

 
TEMPERATUUR 

 
Nupp TEMP (temperatuurinupp) 
 

Selle nupuga saab seada ja valida: temperatuuri 
(ruumi kuvamine), sisetemperatuuri 
(sisetemperatuuri kuvamine), välistemperatuuri 
(välistemperatuuri kuvamine). Kui välistemperatuuri 
ei ole vaja kuvada, on näidik algolekus. Ühtegi 
väärtust ei ole kuvatud. Märkus. Sellele nupule 
vajutades kuvatakse juhtmevabale 
kaugjuhtimispuldile alati seadistatud temperatuur. 
(Sellel seadmel see funktsioon puudub. Nupule 
vajutades kostab põhiseadmest klõpsatus, kuid 
seade jätkab tööd endisel režiimil.) 
 
Kasutusnõuanne. Kaanel olevaid nuppe kasutades 
veenduge, et kaas oleks täielikult suletud. 
 

Ventilaatori 
väike kiirus 

Keskmine-väike 

Keskmine-suur 

Ventilaatori suur kiirus 
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Juhtmevaba kaugjuhtimispuldi nupud ja nende funktsioonid 

 
Märkus. Kontrollige, et vastuvõtja ja kaugjuhtimispuldi vahel ei ole mingeid takistusi. Vältige kaugjuhtimispuldi 
mahapillamist ja ärge visake seda. Vältige mis tahes vedeliku sattumist kaugjuhtimispulti ja ärge jätke seda otsese 
päikesevalguse kätte ega kohta, kus on väga soe. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Kaugjuhtimispult 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
KELL 

 

Nupp CLOCK (kellanupp) 
 

Kella seadmiseks vajutage sellele nupule ja 

näidikul hakkab vilkuma ikoon „ ”. Väärtust 
saab muuta, kui vajutada 5 sekundi jooksul 
nupule „+” või „–”. Kui hoiate nuppu all üle 2 
sekundi, siis iga 0,5 sekundiga suureneb 
minutite kümnendkoht ühe ühiku võrra. Kui 
väärtus vilgub, siis vajutage kella- või 

kinnitusnupule. Ikoon „ ” jääb näidikule 
püsivalt põlema, mis näitab, et seadistamine 
õnnestus. Seadme sisselülitamisel kuvatakse 

näidikule vaikimisi 12:00 ja ikoon „ ”. Kui 

näidikule kuvatakse ikoon „ ”, siis tähendab 
see seda, et näidikule on kuvatud praegune 
kellaaeg. Muidu on tegemist taimerile 
programmeeritud kellaajaga. 

 
 
 
VALGUSTUS 
 

 

Nupp LIGHT 
 

Vajutage nupule, kui seade on sisse või välja lülitatud. 
Nupule vajutamine lülitab näidiku valgustuse sisse või 
välja. Seadme sisselülitamisel on valgustuse 
funktsioon vaikimisi sisse lülitatud. 

TURBO 
 

Nupp TURBO 
 
Sellele nupule vajutamisel jahutamise või 
kütmise režiimis lülitub turbofunktsioon sisse 
või välja. Kui turbofunktsioon on sisse lülitatud, 
kuvatakse näidikule ka ikoon TURBO. 
Töörežiimi või ventilaatori kiiruse muutmine 
tühistab automaatselt turbofunktsiooni. 
 
 
 
 

 

 
 
X-VENTILAATOR 

 

Nupp X-FAN (X-ventilaatori nupp) 
 
• Kui vajutate nupule X-FAN režiimis JAHUTAMINE 
või KUIVATAMINE, kuvatakse näidikule ikoon „ ” ja 
siseventilaator töötab veel 10 minutit, et kuivatada 
siseseadet, kuigi lülitasite seadme välja. Seadme 
sisselülitamisel on vaikimisi valikuks X-FAN VÄLJA 
LÜLITATUD. X-VENTILAATORIT ei saa käivitada 
režiimides AUTOMAATNE, VENTILAATOR või 
KÜTMINE. 
 
 
 

Nupp „+” 
 
Eelseadistatud temperatuuri tõstmiseks. 
Temperatuuri seadmiseks vajutage nupule. Kui 
hoiate nuppu all üle kahe sekundi, muutuvad 
väärtused kiiremini. Nupu vabastamisel edastatakse 
käsklus ja °C (°F) ikoon jääb näidikule püsivalt 
põlema. Temperatuuri ei saa reguleerida 
automaatrežiimis, kuid sellele nupule vajutamine 
edastab käskluse. Temperatuur Celsiuse järgi 
vahemikus 16…30; Fahrenheiti järgi vahemikus 61–
86. 
 
 
 
 
 
 

 
Nupp „−” 
 

Eelseadistatud temperatuuri vähendamiseks. 
Temperatuuri seadmiseks vajutage nupule. Kui 
hoiate nuppu all üle kahe sekundi, muutuvad 
väärtused kiiremini. Nupu vabastamisel edastatakse 
käsklus ja °C (°F) ikoon jääb näidikule püsivalt 
põlema. Temperatuuri ei saa reguleerida 
automaatrežiimis, kuid sellele nupule vajutamine 
edastab käskluse. 
 
 

 
VIITAJA FUNKTSIOON 
 

 
Nupp QUIET (viitaja funktsiooni nupp) 

 
Vajutage nupule ja valige automaatne viitaja 
funktsioon (näidikule kuvatakse ikoonid „ ” ja 
AUTO) või viitaja funktsioon (ekraanile kuvatakse 
ikoon „ ”). Kui te vajutate nupule veel üks kord, 
lülitub viitaja funktsioon VÄLJA (ikoon „ ” kustub 
näidikult). Seadme sisselülitamisel on vaikimisi 
valikuks viitaja funktsioon VÄLJA LÜLITATUD. 
Märkus. Viitaja funktsiooni ei saa valida, kui seade on 
ventilaatori või kuivatamise režiimis. Viitaja 
funktsioonis (näidikule kuvatakse ikoon „ ") ei saa 
ventilaatori kiirust muuta.
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Juhtmevaba kaugjuhtimispuldi nupud ja nende funktsioonid 

 
Seda universaalset juhtmevaba kaugjuhtimispulti saab kasutada paljude erinevate seadmetega. Siin ei kirjeldata 
kaugjuhtimispuldi neid nuppe, mida selle seadmega ei saa kasutada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaugjuhtimispult 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nupp SWING UP AND DOWN  
(üles-allaliikumise nupp) 
 

Vajutage sellele nupule ja seadke liikumise 
kaldenurk, mis muutub järgmises järjestuses: 
 
 
 
 
 
 
See on universaalne kaugjuhtimispult. 
Järgmises kolmes režiimis jääb liikumisnurk 
muutumatuks. 
 
 
 
Kui õhuvoolusuunur peatada üles-allaliikumise 
režiimis, siis suunur seiskub praeguses 
asendis. 
 

Õhuvoolusuunur liigub edasi-tagasi viies 
erinevas asendis, nagu joonisel näidatud. 

 
 

Nupp SWING LEFT AND RIGHT 
(vasakule ja paremale liikumise nupp) 
 

Vajutage nupule ja õhuvoolusuunur liigub 
vasakule ja paremale: 

 
 
 
TAIMERI VÄLJALÜLITAMINE 

Nupp TIMER OFF  
(taimeri väljalülitamise nupp) 
 

Taimeri väljalülitamise seadistusse 
sisenemiseks vajutage nupule üks kord. 
Näidikul hakkab vilkuma ikoon TIMER OFF. 
Seadistamisel toimige nii nagu taimeri 
sisselülitamisel. 
 

 

 
TAIMERI SISSELÜLITAMINE 

 

 
Nupp TIMER ON  
(taimeri sisselülitamise nupp) 
 
Taimeri sisselülitamine: näidikul hakkab vilkuma 
ikoon ON, ikoon „ ” kustub ja näidiku numbrilises 
osas saab seadistada taimerit. Väärtuste 
muutmiseks vajutage 5 sekundi jooksul nupule „+” 
või „–”. Iga nupulevajutus suurendab või vähendab 
väärtust 1 minuti võrra. Kui hoiate nuppu „+” või „–” 
all üle 2 sekundi, muutub väärtus kiiremini: 
esimese 2,5 sekundi jooksul muutub kümme 
numbrit minutis, seejärel liiguvad numbrid edasi 
kümnekaupa kiirusega üks number 2,5 sekundis 
jne. Seadmise lõpetamiseks vajutage 5 sekundi 
jooksul taimeri nupule. Kui taimer on sisse lülitatud, 
siis taimeri väljalülitamiseks vajutage üks kord 
nupule. Enne taimeri seadmist seadke kellaaeg 
kohaliku aja järgi õigeks. 

 
 
 
 
 
 
 
 

TUNNETAMINE 

 

 
Nupp I FEEL (ma tunnen-nupp) 
 
Funktsiooni I FEEL sisselülitamiseks vajutage üks 
kord nupule ja ekraanile kuvatakse ikoon „I FEEL”. 
Pärast ükskõik missugusele nupule vajutamist 
saadetakse iga 200 ms järel signaal I FEEL. Selle 
funktsiooni käivitamisel edastab kaugjuhtimispult 
põhiseadmesse iga 10 minuti järel temperatuuri 
väärtuse. Nupule uuesti vajutades lülitub see 
funktsioon välja. 
 
 
 
 

 
Nupp HEALTHY AND SCAVENGING 
(tervise- ja puhastamisnupp) 
 
Tervise- ja puhastamisfunktsiooni aktiveerimiseks 
vajutage sellele nupule, kui seade on sisse 
lülitatud. Esimene vajutus nupule aktiveerib 
puhastamise funktsiooni ja LCD-näidikule 
kuvatakse ikoon „ ”. Tervise- ja 
puhastamisfunktsiooni üheaegseks käivitamiseks 
vajutage nupule veel üks kord. LCD-näidikule 
kuvatakse ikoonid „ ” ja „ ”. Tervise- ja 
puhastamisfunktsiooni üheaegseks 
väljalülitamiseks vajutage nupule kolmas kord. 
Tervisefunktsiooni käivitamiseks vajutage nupule 
neljas kord. LCD-näidikule kuvatakse ikoon „ ”. 
Ülalkirjeldatud järjestuse kordamiseks vajutage 
uuesti nupule. 
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Juhtmevaba kaugjuhtimispuldi nupud ja nende funktsioonid 

 
 
 

 
• Vajutage nupule ja valige puhkefunktsioon 1 ( ), puhkefunktsioon 2  

( ), puhkefunktsioon 3 ( ) või puhkefunktsiooni tühistamine. 
Funktsioonide vaheldamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Seadme 
sisselülitamisel on vaikimisi valikuks „Puhkefunktsioon välja lülitatud”. 

• Sleep 1 on puhkefunktsioon 1, mida saab valida jahutamise ja 
kuivatamise režiimis: puhkefunktsioon käivitub pärast 1-tunnist talitlust. 
Põhiseadmel seadistatud temperatuur tõuseb 1 °C võrra, seadistatud 
temperatuur tõuseb 2 °C võrra ja edaspidi hoiab seade seda 
temperatuuri. Kütmise režiimis: puhkefunktsioon käivitub pärast 1-tunnist 
talitlust, seadistatud temperatuur langeb kaheks tunniks 1 °C võrra, 
seadistatud temperatuur langeb 2 °C võrra ja edaspidi hoiab seade seda 
temperatuuri. 

• Sleep 2 on puhkefunktsioon 2, mil kliimaseade töötab vastavalt 
puhkefunktsiooni eelseadistatud temperatuurikõverale. 
Jahutamise režiimis: 
(1) kui algtemperatuur on 16…23 °C ja puhkefunktsioon on sisse 
lülitatud, tõuseb temperatuur igas tunnis 1 °C võrra. Kui temperatuur on 
tõusnud 3 °C võrra, siis hoitakse seda temperatuuri ja 7 tunni möödudes 
alandatakse temperatuuri 1 °C võrra. Seejärel hoiab seade saavutatud 
temperatuuri; 
(2) kui algtemperatuur on 24…27 °C ja puhkefunktsioon on sisse 
lülitatud, tõuseb temperatuur igas tunnis 1 °C võrra. Kui temperatuur on 
tõusnud 2 °C võrra, siis hoitakse seda temperatuuri ja 7 tunni möödudes 
alandatakse temperatuuri 1 °C võrra. Seejärel hoiab seade saavutatud 
temperatuuri; 
(3) kui algtemperatuur on 28…29 °C ja puhkefunktsioon on sisse 
lülitatud, tõuseb temperatuur igas tunnis 1 °C võrra. Kui temperatuur on 
tõusnud 1 °C võrra, siis hoitakse seda temperatuuri ja 7 tunni möödudes 
alandatakse temperatuuri 1 °C võrra. Seejärel hoiab seade saavutatud 
temperatuuri; 
(4) kui algtemperatuur on 30 °C, siis 7 tunni möödudes alandatakse 
temperatuuri 1 °C võrra. Seejärel hoiab seade saavutatud temperatuuri. 
Kütmise režiimis: 
(1) kui eelseadistatud algtemperatuur on 16 °C, siis hoiab seade kogu 
aeg seda temperatuuri; 
(2) kui eelseadistatud algtemperatuur on 17…20 °C ja puhkefunktsioon 
on sisse lülitatud, siis alaneb temperatuur igas tunnis 1 °C võrra. Kui 
temperatuur on alanenud 1 °C võrra, hoiab seade saavutatud 
temperatuuri; 

PUHKEFUNKTSIOON 

 
Nupp SLEEP  

(puhkefunktsiooni nupp) 



 Juhtmevaba kaugjuhtimispuldi kasutamine 

 

 

 
 

Juhtmevaba kaugjuhtimispuldi nupud ja nende funktsioonid 

 
 

(3) kui eelseadistatud algtemperatuur on 21…27 °C ja puhkefunktsioon 
on sisse lülitatud, siis alaneb temperatuur igas tunnis 1 °C võrra. Kui 
temperatuur on alanenud 2 °C võrra, hoiab seade saavutatud 
temperatuuri; 
(4) kui eelseadistatud algtemperatuur on 28…30 °C ja puhkefunktsioon 
on sisse lülitatud, siis alaneb temperatuur igas tunnis 1 °C võrra. Kui 
temperatuur on alanenud 3 °C võrra, hoiab seade saavutatud 
temperatuuri; 

• Sleep 3 – puhkefunktsiooni kõvera individuaalne seadistamine: 
(1) kui puhkefunktsioon 3 on aktiveeritud, vajutage nupule TURBO ja 
hoidke seda kauem all. Kaugjuhtimispult lülitub ümber puhkefunktsiooni 
individuaalsete seadistuste muutmise olekusse. Kaugjuhtimispuldi 
näidikule kuvatakse „1 tund”, temperatuurinäidule „88” kuvatakse 
viimasesse puhkefunktsiooni kõverasse seatud temperatuur ja väärtus 
hakkab vilkuma (esimese väärtusena kuvatakse näidikule 
puhkefunktsiooni algkõver (tehaseseadistus)); 
(2) temperatuuri muutmiseks kasutage nuppe „+” ja „–”. Pärast 
seadistamist vajutage väärtuse kinnitamiseks nupule TURBO; 
(3) taimeri seadistuses kaugjuhtimispuldil suurendatakse automaatselt 
väärtust „1 tund” (valikus on väärtused „2 tundi”, „3 tundi” ja „8 tundi”), 
temperatuurinäidule „88” kuvatakse viimase puhkefunktsiooni kõvera 
seadistus, mis vilgub; 
(4) korrake ülaltoodud samme (2)…(3), kuni 8 tunni 
temperatuuriseadistus on tehtud ja puhkefunktsiooni kõver on valmis. 
Nüüd kuvatakse näidikule taimeri algnäit ja temperatuurinäidikule uuesti 
temperatuuri algnäit. 

• Sleep 3 – puhkefunktsiooni kõvera individuaalse seadistuse kuvamine: 
puhkefunktsiooni eelseadistatud kõvera kuvamiseks sisenege 
puhkefunktsiooni individuaalsete seadistuste olekusse, kuid ärge 
muutke temperatuuri väärtust. Väärtuse kinnitamiseks vajutage kohe 
nupule TURBO. 

 
Märkus. Kui eespool kirjeldatud seadistuse või päringu tegemisel ei 
vajutata 10 sekundi jooksul ühelegi nupule, väljub seade automaatselt 
puhkefunktsiooni seadistamise olekust ja näidikule kuvatakse algnäit. 
Kui te seadistuse või päringu tegemisel vajutate nupule ON/OFF, 
MODE, TIMER või SLEEP, siis väljub seade samuti automaatselt 
puhkefunktsiooni seadistamise olekust. 

PUHKEFUNKTSIOON 

 
Nupp SLEEP  

(puhkefunktsiooni nupp) 
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Kasutusjuhend 
 

1. Seadme käivitamiseks ühendage see vooluvõrku ja seejärel vajutage 
nupule ON/OFF. 
(Märkus. Seadme sisselülitamisel sulgub põhiseadme õhuvoolusuunur 
automaatselt.) 

2. Soovitud töörežiimi valimiseks vajutage nupule MODE. 
3. Soovitud temperatuuri seadmiseks vajutage nupule „+” või „–”. 

(Automaatrežiimis ei ole vaja temperatuuri seada.) 
4. Ventilaatori kiiruse valimiseks vajutage nupule FAN ja valige AUTO FAN, 

LOW, MEDIUM-LOW, MEDIUM, MEDIUM-HIGH või HIGH (automaatne 
ventilaator, väike, keskmine-väike, keskmine, keskmine-suur või suur 
kiirus). 

Liikumise aktiveerimiseks vajutage nuppudele „ ” ja „ ”. 
 
 
 
 
 

Kasutusjuhend 
 

1. Puhkefunktsiooni seadmiseks vajutage nupule SLEEP. 
2. Eelseadistatud ajaga taimeri sisse- või väljalülitamiseks vajutage nupule 

TIMER ON või TIMER OFF. 
3. Näidiku valgustuse sisse- või väljalülitamiseks vajutage nupule LIGHT 

(kõikidel seadmetel ei pruugi olla seda funktsiooni). ºC 
Turbofunktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks vajutage nupule TURBO. 
 
 
 
 

 
 

Erifunktsioonid 
 

★ Funktsioon X-FAN 

Selle funktsiooni aktiveerimisel kuivatatakse seadme väljalülitamise järel siseseadme aurustile 
kogunenud niiskus. Nii on välditud hallituse tekkimine. 

1. Kui funktsioon X-FAN on aktiveeritud: pärast seadme väljalülitamist nupule ON/OFF vajutades jääb 
siseventilaator umbes 10 minutiks väikesel kiirusel tööle. Siseventilaatori koheseks seiskamiseks 
vajutage nupule X-FAN. 

2. Kui funktsioon X-FAN on inaktiveeritud: pärast seadme väljalülitamist nupule ON/OFF vajutades 
lülitub kogu seade kohe välja. 

3.  

★ Automaatrežiim AUTO RUN 

Automaatrežiimis AUTO RUN ei kuvata LCD-näidikule temperatuuri seadistust, seade kohandub 
toatemperatuurile, valib automaatselt sobiva töörežiimi ja tagab ruumis mugava kliima. 
 

★ Turbofunktsioon 

Kui see funktsioon aktiveerub, suureneb ventilaatori kiirus ja ruum jahutatakse või köetakse kiiresti. 
Eesmärk on saavutada eelseadistatud temperatuuri võimalikult kiiresti. 
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★ Lukustusfunktsioon 
Nuppude lukustamiseks vajutage nupud „+” ja „–” korraga alla. Kui nupud on lukustatud, kuvatakse näidikule 

ikoon „ ” ja mis tahes nupule vajutades vilgub ikoon kolm korda. Nuppude vabastamisel kustub ikoon 
näidikult. 
 

★ Õhuvoolusuunuri puhumisnurga muutmine 
1. Vajutage nupp SWING UP AND DOWN alla enam kui 2 sekundiks ja põhiseadme õhuvoolusuunur hakkab 

liikuma üles-alla. Kui nupu vabastate, siis liikumine seiskub ja õhuvoolusuunur peatub kohe praeguses 
asendis. 

2. Kui üles-allaliikumise funktsioon on aktiveeritud ja seadistatud olekusse „ ”, siis sellele nupule vajutamine 

2 sekundi möödudes lülitab „ ” oleku automaatselt välja. Kui 2 sekundi jooksul nupule uuesti vajutada, siis 
oleneb liikumine ülalkirjeldatud asendite järjestusest. 
 

★ Õhuvoolusuunuri liikumine vasakule ja paremale 
1. Vajutage nupp SWING LEFT AND RIGHT alla enam kui 2 sekundiks ja põhiseadme õhuvoolusuunur 

hakkab liikuma vasakult paremale. Kui nupu vabastate, siis liikumine seiskub ja õhuvoolusuunur peatub 
kohe praeguses asendis. 

2. Kui paremale-vasakule liikumise funktsioon on aktiveeritud ja seadistatud olekusse „ ”, siis sellele nupule 

vajutamine 2 sekundi möödudes lülitab „ ” oleku automaatselt välja. Kui 2 sekundi jooksul nupule uuesti 
vajutada, siis oleneb liikumine ülalkirjeldatud asendite järjestusest. 
 

★ Fahrenheiti ja Celsiuse ümberlülitamine 
°C ja °F ümberlülitamiseks vajutage ühel ajal alla nupud „–” ja MODE, kui seade on välja lülitatud. 
 

★ Nuppude TEMP ja CLOCK kombinatsioon: energiasäästufunktsioon 
Energiasäästufunktsiooni aktiveerimiseks vajutage režiimis JAHUTAMINE korraga alla nupud TEMP ja CLOCK. 
Kaugjuhtimispuldi näidikule kuvatakse SE. Funktsiooni inaktiveerimiseks korrake seda toimingut. 
 

★ Nuppude TEMP ja CLOCK kombinatsioon: 8 °C kütmise funktsioon 
8 °C kütmise funktsiooni altiveerimiseks vajutage režiimis KÜTMINE korraga alla nupud TEMP ja CLOCK. 

Kaugjuhtimispuldi näidikule kuvatakse ikoon „ ” ja valitud temperatuur „8 °C”. Funktsiooni inaktiveerimiseks 
korrake seda toimingut. 
 

★ Viitaja funktsioon 
Kui automaatne viitaja funktsioon on aktiveeritud, siis pärast seadistatud toatemperatuuri saavutamist või 10 
minutit hiljem lülitub kliimaseade automaatselt viitaja olekusse. Sel ajal ei saa ventilaatori kiirust muuta. 
 

★ Puhkefunktsioon 
Puhkefunktsiooni ei saa aktiveerida, kui seade töötab ventilaatori- või automaatrežiimis. Kuivatamise režiimis 
saab valida ainult funktsiooni Sleep 1. Ükskõik missuguse puhkefunktsiooni valimisel aktiveeritakse 
automaatselt ka viitaja funktsioon. Võimalik on seada erinev viitaeg või see hoopis välja lülitada. 

 
 
 


