
ILMASTOINTILAITTEET

SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ

Käyttöohje  Sivu 1~10 
Lue tämä käyttöohje huolellisesti jotta saat ilmastointilaitteestasi parhaan mahdollisen hyödyn.

MALLI
RAK-25PED/RAC-25WED

RAK-35PEC/RAC-35WEC
RAK-35PED/RAC-35WED 
RAK-50PED/RAC-50WED

RAK-35PEDC/RAC-35WED

RAK-50PEDC/RAC-50WED

RAK-25PEDC/RAC-25WED

SISÄYKSIKKÖULKOYKSIKKÖ

RAK-25PED
RAK-35PEC
RAK-35PED
RAK-50PED
RAK-25PEDC
RAK-35PEDC
RAK-50PEDC

RAC-25WED
RAC-35PEC
RAC-35WED

RAC-50WED

L.H

Tämä ilmastointilaite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
Tätä tuotetta ei saa käyttää elintarvikkeiden säilyttämiseen eikä eläinten, kasvien, suurtarkkuus-instrumenttien, 
taideteosten, lääketeollisten tuotteiden tai vastaavien jäähdyttämiseen tai säilyttämiseen.
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• Lue kappale “Turvaohjeet” huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
• Huomioi “ Vaara” ja “ Varoitus” kohdat. “Vaara” varoituksella merkittyjen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi 

aiheuttaa kuoleman tai vakavan vammautumisen. “Varoitus” varoituksella merkittyjen ohjeiden noudattamatta 
jättäminen voi aiheuttaa vammautumisen tai omaisuusvaurion. Noudata kaikkia annettuja varoituksia huolellisesti.

• Alla on kuvattu ohjeessa käytettyjen varoitusmerkkien selitykset:

VAARA

TURVAOHJEET

• Älä yritä purkaa laitetta omatoimisesti.
Laitteen purkaminen tai sen yrittäminen aiheuttaa vesivahingon, sähköiskun, 
tulipalon ja laitevaurion vaaran.

• Laitteen saa asentaa ainoastaan TUKES hyväksytty kylmälaiteasentaja.
vesivahingon, sähköiskun, tulipalon ja laitevaurion vaara.

• Laite tulee tulee aina suojamaadoittaa.
Laitetta ei saa maadoittaa kaasuputkiin, ukkosenjohtimeen, tai puhelinlinjan 
maadoitukseen. Virheellinen maadoitus voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Suojajohtimen jatkuvuus tulee todeta mittaamalla.

• Varmista että kylmäaineputket soveltuvat laitteesi käyttämälle kylmäaineelle. Vääränlainen 
kylmäaineputki voi repeytyä ja aiheuttaa mittavan laite- tai omaisuusvaurion.

Laitteen virransyöttöön tulee asentaa oikosulku- ja ylikuormitussuojaus sekä
 vikavirtasuoja. Kiinteissä asennuksissa tulee käyttää kaikki turvakytkintä.

 Varmista kondenssiputken toiminta ja esteetön vedenvirtaus.
 Kytke laitteelle yksivaiheinen 220V- 240V virransyöttö.
 Väärä virransyötön jännite voi aiheuttaa laitteen sähkökomponenttien
 ylikuumenemisen ja tulipalon.

ASENNUKSEN VAROTOIMENPITEET

KIELLETTY

SUOJAMAADOITA LAITE

KIELLETTY

VAARA

VAROITUS

•

• Älä yritä korjata laitetta omatoimisesti, vaan kutsu hyväksytty kylmälaiteasentaja korjaamaan 
laite. Sähköiskun ja tulipalon vaara.

• Jos laite tarvitsee siirtää uuteen paikkaan, kutsu hyväksytty kylmälaiteasentaja siirtämään 
laite. Sähköiskun ja tulipalon vaara.

YLLÄPIDON VAROTOIMENPITEET

“OFF”

KIELLETTY

� Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti myöhempää käyttöä varten.

Laite tulee suojamaadoittaa poikkeuksetta.
Noudata annettuja ohjeita tarkoin.

Varoittaa kielletystä toimenpiteestä.

Laitetta ei saa asentaa palavien kaasujen läheisyyteen.

Tulipalon vaara. 

Jos huomaat laitteen toimivan epänormaalisti (esimerkiksi palaneenhaju),

katkaise laitteen virransyöttö välittömästi. Kutsu hyväksytty kylmälaiteasentaja 
korjaamaan laite. Sähköiskun ja tulipalon vaara.

VAARA
 Korvaa laitteen virransyötön sulakkeet aina saman kokoisella uudella sulakkeella.

   Älä korvaa sulaketta sähköjohdolla, naulalla, tai vastaavalla.

 Katkaise laitteen virransyöttö ukonilman aikana turvakytkimestä tai 
irrottamalla laitteen virtapistoke pistorasiasta.

 Älä työnnä sormia tai vieraita esineitä laitteen ilma-aukkoihin. Nopeasti 
pyörivä puhaltimensiipi voi aiheuttaa vaaratilanteen tai laitevaurion.

  Älä säilytä spray-pulloja (hiuslakka, hajusteet, puhdistusaineet) alle metrin 
etäisyydellä laitteen ulospuhallusaukoista. 
Laitteen kuuma ulospuhallus voi aiheuttaa spray-pullon räjähtämisen.

KIELLETTY

KIELLETTY

KIELLETTY

KIELLETTY

“OFF”

 

KÄYTÖNAIKAISET VAROTOIMENPITEET

• Älä käytä muuta kuin ulkoyksikön tyyppikilpeen merkittyä kylmäainetta (R410A/R32) 
laitetta asentaessasi tai korjatessasi. 
Väärän kylmäaineen käyttäminen voi aiheuttaa henkilö- laite- tai omaisuusvaurion. 

Tässä mallisarjassa käytetään R410A (PEC-WEC) / R32 kylmäainetta.

Älä oleskele pitkään laitteen kylmässä ilmavirrassa, sillä se voi olla terveydelle 
haitallista.



 Älä seta kasveja yksiköiden kylmään ilmavirtaan.

 Älä suuntaa ilmastointilaitteen kylmää puhallusta suoraan 
lämmityklaitteeseen, sillä tämä saattaa haitata lämmityslaitteen toimintaa
(liesi, uuni, yms.).

Laitetta tulee käyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti ja ainoastaan valmistajan 
määrittelemään käyttötarkoitukseen.

VAROITUS

 Älä käytä laitetta märillä käsillä, sillä se voi aiheuttaa kuoettavan sähköiskun.

  Jos huoneessa käytetään avotulella toimivia laitteita, tuuleta huone 
säännöllisesti estääksesi happivajeen syntymisen huoneeseen.

  Asenna molemmat yksiköt tukevaan rakenteeseen ja varmista että yksiköt 
eivät pääse putoamaan. Putoava laite voi aiheuttaa henkilö- ja laitevaurion.

 Älä pese yksiköitä vedellä tai aseta vesiastioita (esim. kukkaruukku) 
yksiköiden päälle.
Kuolettavan sähköiskun ja laitevaurion vaara.

 Pysäytä laite kaukosäätimestä ja katkaise laitteen virransyöttö aina ennen 
laitteen puhdistamista ja huoltamista.

 Katkaise laitteen virransyöttö jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan.

 Älä kiipeä tai aseta esineitä ulkoyksikön päälle.

 Jos laitetta käytetään ikkunan tai oven ollessa avoinna, (jolloin ilmankosteus 
on aina yli 80%) alhaisella puhallusnopeudella pitkän aikaa, sisäyksikön 
ilmanohjaimiin tiivistyvä ilmankosteus voi alkaa valumaan pisaroina 
sisäyksiköstä ja esimerkiksi kastella alla olevia huonekaluja. Tämän vuoksi ei 
ole suositeltavaa käyttää laitetta pitkiä aikoja alhaisella puhallusnopeudella.

 Jos huoneen lämpökuorma ylittää laitteen jäähdytys/lämmitystehon
(esimerkiksi: liikaa ihmisiä, huoneessa on lämmityslaite, jne.), laite ei 
välttämättä saavuta asetuslämpötilaa.

  Sisäyksikön sisäosien puhdistamisen saa suorittaa ainoastaan TUKES hyväksytty 
kylmälaiteasentaja.
Voimakkaiden puhdistusaineiden käyttäminen voi vaurioittaa laitteen muoviosia  tai 
aiheuttaa kondenssiputken tukkeutumisen, ja tämän johdosta sähköiskun vaaran. 

 Älä koske ulko- tai sisäyksikön lämmönvaihtimen teräviin alumiini-
lamelleihin.
Vammautumisen ja laitevaurion vaara. 

 Älä koske kylmäaineputkiin tai niiden venttiileihin.
Ne voivat olla kuumia ja aiheuttaa palovamman.

KIELLETTY

KIELLETTY

KIELLETTY

KIELLETTY

KIELLETTY

ÄLÄ KOSKE

“OFF”

KIELLETTY

KIELLETTY

KIELLETTY

KIELLETTY

KIELLETTY

ÄLÄ KOSKE

NOUDATA
VAROITUKSIA

“OFF”

Lapset, henkilöt joiden fyysinen tai psyykkinen toimintakyky on alentunut, tai henkilöt joita ei 
ole opastettu laitteen turvalliseen käyttöön, eivät saa käyttää tätä laitetta ilman valvontaa.
Tämä laite ei ole leikkikalu. Älä anna lasten leikkiä ilmastointilaitteella.
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Ilmansuodatin
Poistaa sisäilmasta pölyä ja epäpuhtauksia.
(Katso sivu 6)

Etupaneeli

Sisäyksikön merkkivalot
Merkkivalot ilmaisevat laitteen toimintatilan
(Katso sivu  5)
Pysty- ja vaakasuuntaiset ilmanohjaimet
(Ilman ulospuhallus)
Kaukosäädin
Lähettää sisäyksikölle käyttäjän komennot joilla 
ohjataan ilmastointilaitteen toimintaa.

OSIEN NIMET JA TOIMINNOT
SISÄYKSIKKÖ

Kondenssiputki
Johtaa kondenssiveden sisäyksiköltä rakennuksen 
ulkopuolelle Jäähdytyksen ja Kosteudenpoiston aikana.
Kylmäaineputket ja sähkökaapelit
Ilman imuaukot (Takaa ja vasemmalta sivulta)

ULKOYKSIKKÖ
Ilman ulospuhallus
Ulkoyksikkö puhaltaa 
lämmityksellä kylmää ilmaa, 
ja jäähdytyksellä kuumaa ilmaa.

Pohjapellin 
tyhjennysliitin Maadoituspiste

Ilman ulospuhallus
Ulkoyksikkö puhaltaa 
lämmityksellä kylmää ilmaa, ja 
jäähdytyksellä kuumaa ilmaa.

Tietoja ulkoyksiköstä:
 Kun laite pysäytetään, ulkoyksikön 
puhallin pyörii 10 - 60 sekuntia tämän 
jälkeen jäähdyttääkseen sähköosia.

 Sulatustoiminnon aikana ulkoyksiköstä 
voi vuotaa vettä tai höyryä.
Älä tuki ulkoyksikön tyhjennysaukkoja 
koska silloin vesi voi jäätyä ulkoyksikön 
sisälle.

 Jos ulkoyksikkö asennetaan seinään,
asenna värinänvaimennuskumit ja 
ulkoyksikön kondenssiputki.

780 280 215

27

792 600 299

MALLIT JA MITAT
MALLI LEVEYS (mm) KORKEUS (mm) SYVYYS (mm)

660 530 8

(Katso sivu   7)

RAC-18WED

RAC-25WED

RAC-35WED

RAC-50WED

RAC-50WED

RAK-18/25/35/50PED,RAK-25/35/50PE

RAC-18/25/35WED

DC

Kondenssiputki
Johtaa kondenssiveden sisäyksiköltä rakennuksen 
ulkopuolelle Jäähdytyksen ja Kosteudenpoiston aikana.
Kylmäaineputket ja sähkökaapelit
Ilman imuaukot (Takaa ja vasemmalta sivulta)

Pohjapellin 
tyhjennysliitin Maadoituspiste



OSIEN NIMET JA TOIMINNOT
SISÄYKSIKÖN MERKKIVALOT

TIMER -valo (Oranssi)
Palaa kun ajastin on 

aktiivinen.

OPERATION -valo (Keltainen)
Palaa laitteen käydessä.
OPERATION -valo vilkkuu 
lämmityksellä seuraavissa 
tilanteissa.
(1) Esilämmityksen aikana

Noin 2-3 minuuttia ennen 
laitteen käynnistymistä.

(2) Sulatuksen aikana
Sulatus suoritetaan 
suunnilleen kerran tunnissa
kun ulkoyksikön kennoon on 
kerääntynyt jäätä.
Sulatusjakso kestää 5-10 
minuuttia jään olosuhteista 
riippuen.

TEMPORARY -PAINIKE

Laitte kuluttaa hieman sähköä aina valmiustilassa ollessaan. Voit minimoida laitteen 
energiankulutuksen katkaisemalla virransyötön pitkien käyttökatkojen ajaksi.

VAROITUS

Katkaise laitteen virransyöttö 
jos laitetta ei käytetä pitkään 
aikaan.

Tällä painikkeella laite voidaan käynnistää ja 
pysäyttää, jos kaukosäädin ei ole käytettävissä.

Temporary-painikkeella laite käynnistyy aina 
Automaatti-tilaan.
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KAUKOSÄÄTIMEN PAINIKKEET

L.H

■ Kaukosäätimellä ohjataan laitteen ja ajastimen toimintoja. Kaukosäätimen kantomatka on noin 7
metriä. Loisteputkivalaisimet ja muut sähkölaitteet voivat lyhentää kaukosäätimen kantomatkaa.

Käytönaikaiset varoitukset
• Älä aseta kaukosäädintä auringonpaisteeseen tai lämmönlähteen läheisyyteen.
• Älä kastele tai pudota kaukosäädintä.
• Jos laitteen toimintatilaa (esim. jäähdytys, kosteudenpoisto) vaihdetaan laitteen käydessä, laite 

pysähtyy 3 minuutiksi, ja käynnistyy tämän jälkeen valitulla toiminnolla.

Signaalin lähetys

MODE Painike
Toimintatilan valinta.
( Sivu 3)

STOP Painike
Laitteen pysäytys.

ECO Painike
ECO-toiminnon valinta.
( Sivu 6)

OFF TIMER Painike
 Pysäytysajan valinta.
( Sivu 4)

ON TIMER Painike
 Käynnistysajan valinta.
(    Sivu 4)

Lähetyksen symboli 
Lähetyssymboli vilkkuu 
signaalin lähetyksen aikana.

POWERFUL Painike
Käynnistää TEHO-toiminnon. 
( Sivu 4)

TEMPERATURE Painike
Lämpötilan asetus. Arvo 
muuttuu nopeammin jos 
painike pidetään painettuna.
( Sivu 3)

FAN SPEED Painike
Puhallusnopeuden valinta 
Lämmityksellä ja Jäähdytyksellä.
( Sivu 3)

AUTO SWING Painike
Vaakasuuntaisten 
ilmanohjaimien ohjaus.
(    Sivu 7)
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MANUAALIKÄYTTÖ [Lämmitys • Kosteudenpoisto • Jäähdytys]

■ Huomioi seuraavat toimintokohtaiset rajoitukset asettaessasi huoneen lämpötilan ja
puhallusnopeuden manuaalisesti.

LÄMMITYS KOSTEUDENPOISTO JÄÄHDYTYS

Ulkolämpötila
 alle 24˚C

Sisäilman lämpötila
yli 16˚C

Ulkolämpötila
yli 21˚C 

1

2

3

4

TOIMINTATILAN VALINTA

HUONEEN LÄMPÖTILAN ASETUS

PUHALLUSNOPEUDEN ASETUS

Paina (STOP) painiketta

• Toimintatila valitaan kunkin toiminnon omalla painikkeella.

• Jäähdytys-toiminto ei käynnisty jos lämpötila-
asetus on korkeampi kuin huoneen tämän 
hetkinen lämpötila.

• Puhallusnopeus muuttuu jokaisella painalluksella 
seuraavassa järjestyksessä.

• LÄMMITYS :
JÄÄHDYTYS

• KOSTEUDENPOISTO :

• Laite piippaa ja pysähtyy.

L.H

 ■ Suosituslämpötila
Lämmitys 20~24˚C

Kosteudenpoisto 20~26˚C

Jäähdytys 25~28˚C

L.H

L.H

L.H

POWERFUL

: LÄMMITYS

: KOSTEUDENPOISTO

: JÄÄHDYTYS

Ylös 

Alas

AUTO ��KORKEA ��KESKI ��MATALA ��ÄÄNETÖN

MATALA ��ÄÄNETÖN

}
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 ■ Laite pysähtyy asetettuun aikaan.
Ajastustoiminto

PYSÄYTYS-ajastin
• Valitse Pysäytys-aika  painiketta painamalla.

• Ajastusaika muuttuu jokaisella painalluksella 
seuraavasti:

1 tunnin välein

L.H

L.H

AJASTUSTOIMINTO
■ Valittavissa on sekä ON- ett OFF-ajastin.

TEHO-TOIMINTO (POWERFUL)

• TEHO-toiminnolla laite kierrättää sisäilmaa tehokkaammin sisäyksikön läpi ja tällä tavoin jäähdyttää tai 
lämmittää sisäilmaa tehostetusti.

Paina (POWERFUL) painiketta laitteen käydessä.
• "  " symboli näytetään kaukosäätimen LCD-näytössä.

TEHO-toiminto päättyy automaattisesti 20 minuutin kuluttua. 
Tämän jälkeen laite palaa ennen TEHO-toimintoa käytössä 
olleisiin asetuksiin.

START

Voit keskeyttää TEHO-toiminnon painamalla
painiketta uudelleen.

(POWERFUL)

• "  " symboli häviää kaukosäätimen LCD-näytösä.

PERUUTUS

L.H

HUOM

• Kun ECO-toiminto, tai LEAVE HOME-toiminto valitaan, TEHO-toiminto keskeytetään.
• TEHO-toiminnon aikana laitteen varsinainen teho ei nouse jos:

– Laite käy jo ennestään maksimiteholla,
– Juuri ennen sulatuksen alkamista (laitteen ollessa LÄMMITYS-toiminnolla).

• TEHO-toiminto ei jatku sähkökatkon jälkeen, vaan laite palaa normaaliin toimintaan sähkökatkon jälkeisen 
automaattisen uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

2

1

KÄYNNISTYS-ajastin

• Valitse Käynnistys-aika   painiketta painamalla.
• Ajastusaika muuttuu jokaisella painalluksella 

seuraavasti:

OFF-ajastus

1 tunnin välein

ON-ajastus

 (POWERFUL) painiketta Lämmityksen, Kosteudenpoiston tai Jäähdytyksen aikana,
laite käynnistää TEHO-toiminnon.
Painamalla•
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LEAVE HOME(LH) -TOIMINTO (YLLÄPITOLÄMMITYS)
■ Leave Hone-toiminto laskee lämpötila-asetuksen +10°C ylläpitolämmitykselle.

Pidä LÄMMITYS-painike painettuna 3-5 sekuntia 
käynnistääksesi Leave Home-toiminnon.
• Lämpötila-asetus laskee automaattisesti +10°C.
• "  ", " LH ", "  ", "  ", näytetään LCD-näytössä.

START

Paina  (STOP) painiketta. 
Valitse haluamasi toiminto.

HUOM

• Leave Home-toiminnon aikana puhallusnopeutta tai ilmanohjaimien asentoa ei voida muuttaa.

L.H
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PERUUTUS
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ECO-TOIMINTO
■ Energiansäästö toiminto joka säästää energiaa nostamalla asetuslämpötilaa jäähdytyksellä ja

laskemalla sitä lämmityksellä.

L.H

Paina  (ECO) painiketta laitteen käydessä.
• "  " symboli näytetään LCD-näytössä.
• Energiansäästö-toiminto käynnistyy ja nostaa 

tai laskee lämpötilan asetuspistettä, laitteen 
toimintatilasta riippuen.

START

Paina  (START/STOP) painiketta.

• Paina    (ECO) painiketta uudelleen.
• "  " symboli häviää LCD-näytöstä.

HUOM

• Jos laitteen energiankulutus on jo ennestään hyvin matalalla, ECO-toiminto ei 
välttämättä kykene laskemaan laitteen energiankulutusta yhtään enempää.

• TEHO-toiminto (POWERFUL) keskeyttää ECO-toiminnon.
• ECO-toiminto ei jatku sähkökatkon jälkeen, vaan laite palaa normaaliin toimintaan sähkökatkon jälkeisen 

automaattisen uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

Paina     (ECO) painiketta Lämmityksen, Kosteudenpoiston
tai Jäähdytyksen aikana, jolloin “ECO” -toiminto käynnistyy.

PERUUTUS
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PUHALLUSSUUNNAN SÄÄTÄMINEN

KAUKOSÄÄTIMEN PARISTOJEN VAIHTAMINEN

2

1

1

2

Puhallussuunnan säätäminen ylös/alas-suunnassa.
Ilmanohjain säädetään kunkin toimintatilan mukaiseen 
optimaaliseen kulmaan. Ilmanohjaimet voivat liikkua 
automaattisesti ylös/alas, tai ne voidaan asettaa haluttuun 
kulmaan “  (AUTO SWING)” painikkeella.

• Jos “     (AUTO SWING)” painiketta painetaan kerran,
ilmanohjain alkaa liikkua ylös/alas. Kun painiketta
painetaan toistamiseen, ilmanohjain pysähtyy sen
hetkiseen asentoonsa. Ilmanohjaimen liikkeen alkaminen
voi kestää muutaman sekunnin (noin 6 sekuntia).

• Kun laite pysäytetään, ilmanohjaimet kääntyvät
automaattisesti "Kiinni" -asentoon

• Älä pidä ilmanohjaimia automaattisessaa ylös/alas-liikkeessä 
pitkiä aikoja. Ilmanohjaimien pinnoille voi alkaa tiivistymään 
kosteutta, joka voi alkaa pisaroimaan sisäyksiköstä lattialle tai 
kalusteiden päälle.

Säädä puhalussuunta vasen-oikea suunnassa.
Pidä ilmanohjaimista kiinni kuvan osoittamalla tavalla ja 
säädä puhallus vasen-oikea suunnassa haluamaasi 
suuntaan.

Irrota paristokotelon kansi kuvan osoittamalla tavalla ja irrota 
paristot. Vedä kantta nuolen 

osoittamaan suuntaan

Aseta uudet paristot paikoilleen.
Asenna paristot kotelon pohjassa olevien symboleiden 
mukaisesti.

VAROITUS

1. Vaihda molemmat paristot yhtäaikaa, ja käytä aina keskenään 
samanlaisia paristoja.

2. Poista paristot kaukosäätimestä jos laitetta ei aiota käyttää yli 
kuukauteen.

VAROITUS

SU
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YLLÄPITO

VAROITUS
Laitteen sisäosien puhdistamisen saa suorittaa ainoastaan TUKES hyväksytty kylmälaiteasentaja. 
Katkaise laitteen virransyöttö aina ennen laitteen puhdistamista.

1. ILMANSUODATIN

Puhdista ilmansuodatin kahden viikon välein. Tämä vähentää laitteen energiankulutusta.
Likainen ilmansuodatin heikentää laitteen jäähdytys-/lämmitystehoa ja lisää laitteen käyntiääntä.
Ilmansuodattimen puhdistaminen suoritetaan seuraavasti:

PUHDISTUS

1 Avaa sisäyksikön etupaneeli varovasti ja
irrota ilmansuodatin.

2 Puhdista ilmansuodatin imuroimalla. Jos suodatin on 
hyvin likainen, pese se miedolla pesuaineella. Anna 
suodattimen kuivua täysin kuivaksi varjoisessa paikassa.

3 Asenna suodatin takaisin paikoilleen, siten että
“FRONT” teksti näkyy ulospäin.
Sulje lopuksi sisäyksikön etupaneeli varovasti.

Älä käytä puhdistamiseen yli 40°C vettä. Suodatin voi kutistua.
Ravista suodattimesta vesi pois ja anna suodattimen kuivua varjoisessa paikassa; Älä aseta 
suodatinta suoraan auringonpaisteeseen. Suodatin voi kutistua.
Älä käytä laitetta ilman ilmansuodatinta. Laitevaurion vaara.

VAROITUS



2. ETUPANEELIN PUHDISTUS
Irrota etupaneeli ja pese se puhtaalla vedellä. Voit 
käyttää apuna pehmeää pesusientä ja mietoa 
pesuainetta.
Huuhtele paneeli lopuksi puhtaalla vedellä.

Voit puhdistaa etupaneelin puhtaalla kuivalla liinalla 
irrottamatta sitä paikoiltaan. Kaukosäädin 
puhdistetaan myös puhtaalla kuivalla kankaalla.

Kuivaa etupaneeli huolellisesti ja asenna se 
varovasti takaisin paikoilleen.

Etupaneelin irrottaminen:
Pidä etupaneelia molemmin käsin irrottaessasi 
sen sisäyksiköstä.

VAROITUS

Etupaneelin irrottaminen Etupaneelin kiinnittäminen

Älä kastele tai roiskuta vettä sisäyksikön päälle puhdistuksen aikana. 
Sähköiskun vaara.
Älä käytä yli 40°C vettä, bensiiniä, liuottimia tai voimakkaita pesuaineita 
laitteen puhdistamiseen, koska ne voivat vaurioittaa laitteen muovipintoja.

 

 

Työnnä oikeanpuoleista vartta ulospäin 
vapauttaaksesi varren kiinnike.
Työnnä vasemmanpuoleista vartta ulospäin 
vapauttaaksesi varren kiinnike ja vedä etupaneelia 
ulospäin sisäyksiköstä.

 

 

Aseta vasemman varren tappi reikäänsä.

Aseta oikean varren tappi reikäänsä.

Varmista että etupaneeli on kiinnitetty tukevasti 
paikoilleen ja sulje etupaneeli. 

1.

2.

1.

2.

3.
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Työnnä Varsi Arm

LISÄTIETOJA
TEHOT

Lämmitysteho
Tässä laitteessa on lämpöpumppu-toiminto, joka imee 
lämpöenergiaa ulkoilmasta ja siirtää sen sisäilmaan. Kun 
ulkolämpötila laskee, myös laitteen lämmitysteho laskee. Tällöin 
ulkoyksikön invertteri nostaa kompressorin kierroslukua estääkseen 
laitteen lämmitystehoa laskemasta. Käytä tarvittaessa lisälämmitintä 
lämpöpumpun tukeva, jotta sisäilman lämpötila ei laske liian 
alhaiseksi.
Lämpöpumpulta saattaa kestää jonkin aikaa lämmittää huoneen ilmatilavuus, etenkin ylläpitolämmityksen 
jälkeen.
On suositeltavaa käyttää ajastinta sisäilman esilämmittämiseen ennen kotiin saapumista.

Jäähdytys- ja Kosteudenpoistoteho
Jos huoneen lämpökuorma ylittää laitteen jäähdytystehon (esimerkiksi jos huoneessa on liikaa ihmisiä), 
laite ei välttämättä saavuta asetuslämpötilaa.

VAROITUS
Älä käytä uunia tai
muuta lämmitys-
laitetta sisäyksikön 
läheisyydessä KIELLETTY
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SÄÄNNÖLLISET TARKASTUKSET
TARKASTA SEURAAVAT ASIAT VÄHINTÄÄN 6KK VÄLEIN. OTA YHTEYTTÄ LAITTEEN MYYJÄÄN 
JOS TARVITSET APUA LAITTEEN KÄYTÖSSÄ.

1

2

VAARA

VAARA

Tarkasta että laitteen suojaamaadoitus on 
tukevasti kytketty.

Jos suojajohdin on vaurioitunut tai irronnut 
liittimestään, se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai 
tulipalon vaaran.

Tarkasta ulkoyksikön kannakkeet ja kiinnitysruuvit 
ruostumisen varalta.

Heikosti kiinnitetty laite voi pudota ja aiheuttaa henkilö- 
tai omaisuusvaurion.

HUOLTOPALVELUT JA TAKUU
TARKASTA SEURAAVAT ASIAT ENNEN KUIN OTAT YHTEYTTÄ HUOLTOLIIKKEESEEN

TILANNE TARKASTA SEURAAVAT ASIAT

Onko paristot vaihdon tarpeessa?

Onko paristot asennettu oikein (huomioi oikea napaisuus)?

Onko sulake palanut?
Onko syöttöjännite liian korkea tai matala?

Onko turvakytkin “ON”-asennossa?

Onko pistoke pistorasiassa?

Sähkökatko?

Onko ilmansuodatin likainen tai tukossa?

Onko lämpötila-asetus oikea?

Onko ilmanohjaimet asetettu oikeaan asentoon valitun 
toimintatilan mukaisesti?
Onko sisä- tai ulkoyksikön ilma-aukot tukossa tai ilmanvirtaus 
muusta syystä estynyt?
Onko puhallusnopeus asetettu “MATALA”tai “ÄÄNETÖN”-tilaan?

Yksikkö ei käy laisinkaan.

Laite ei jäähdytä kunnolla. 
Laite ei lämmitä kunnolla.

Kaukosäädin ei lähetä 
signaalia sisäyksikölle.

(Kaukosäätimen näyttö on 
himmeä tai välkkyy.)

Seuraavat ilmiöt eivät ole vikoja, vaan kuuluvat laitteen normaaliin toimintaan:
<Laitteen käynnistyessä>

Laite on käynnistymässä. Odota hetki niin puhallus alkaa.

<Laitteen käydessä>

Ulkoyksikkö on sulatusjaksolla. Odota hetki.
Ääni johtuu kylmäaineen virtaaman muutoksista laitteen säätäessä automaattisesti 
tehoaan.

Ääni johtuu sisäyksikön muovikuoren lämpölaajenemisesta.
Ääni johtuu sisäyksikön puhaltimen nopeudenvaihteluista puhallusnopeuden 
ollessa automaatti-tilassa.

Moottoriventtiilin normaali käyntiääni.

Lämmityksellä, OPERATION-valo 
vilkkuu ja sisäyksikkö lopettaa 
ilman puhaltamisen

Laitteesta kuuluu sihisevää ääntä

Natinaa sisäyksiköstä

Kohinaa sisäyksiköstä

Napsahteleva ääni



Ota välittömästi yhteyttä laitteen myyjään 
jos jokin seuraavista ilmiöistä tapahtuu:
 Laite polttaa sulakkeensa jatkuvasti.

Laite käy epäsäännöllisesti.
Laitteen sisälle on päässyt vettä tai vieraita esineitä. 
Laitteen virtajohto kuumenee tai sen eriste on vaurioitunut. 
Sisäyksikön TIMER-valo vilkkuu.

TIMER-valon vilkahdusten määrä ilmaisee vikakoodin. Laske 
vilkahdusten määrä ennen kuin katkaiset laitteen virransyötön.( )

HUOM
Äänettömän-toiminnan tai pysähtymisen aikana, seuraavat ilmiöt voivat 
tapahtua. Nämä eivät ole vikoja vaan laitteen normaalia toimintaa:
(1) Kylmäaineen virtausääniä kylmäaineputkista.

(2) Pientä natinaa sisäyksiköstä, mikä johtuu lämpötilanmuutoksesta
johtuvasta muoviosien laajenemisesta.

Sisäyksiköstä voi tulla huoneilmasta sisäyksikköön tarttuneita hajuja 
(tupakka, ruoat, kemikaalit, yms). Puhdista ilmansuodatin ja 
sisäyksikön kenno säännöllisesti estääksesi hajuja tarttumasta 
sisäyksikköön.

Ääni johtuu sisäyksikön puhaltimen ilmanvirtauksesta tai sisäilmasta poistetun 
kondenssiveden virtauksesta kondenssiputkea pitkin. Pyydä tarvittaessa lisätietoja 
laitteen myyjältä.

Käyntiääni muuttuu laitteen säätäessä käyntinopeuttaan kuormituksen mukaisesti.

Sisäyksiköstä voi Jäähdytyksellä tulla vesihöyryä.
Sulatusvesi voi muodostaa ulkoyksiköstä nousevaa höyryä.
Huoneilman hajut (tupakka, ruoat, kosmetiikkatuotteet, yms.) ovat tarttuneet 
sisäyksikön sisäosiin ja tulevat ulos ulospuhalluksen aikana.

Ulkoyksikkö on sulatusjaksolla (jonka aikana sisäyksikkö lopettaa puhaltamisen 
estääkseen kylmän ilman puhaltamista sisätiloihin). Ulkoyksikkö määrittelee 
sulatusjakson pituuden vallitsevien olosuhteiden perusteella.
Ilmaisee että laite parhaillaan on käynnistymässä tai sulatusjaksolla.
Kompressorin suojatoiminto estää laitteen käynnistymisen 3 minuutin sisällä 
edellisestä pysäytyksestä, jonka aikana OPERATION-valo vilkkuu ja ilmaisee 
että laite on aikeissa käynnistyä hetken kuluttua.

Todellinen sisäilman lämpötila voi poiketa hieman kaukosäätimen 
asetuslämpötilasta, kaukosäätimen sijainnista huoneessa, sekä sisä- ja ulkoilman 
olosuhteista riippuen.

Jos laite ei toimi kunnolla yllä mainittujen tarkastusten jälkeenkään, ota yhteyttä laitteen 
myyjään tai huoltoliikkeeseen. Kerro myyjälle laitteen tarkka malli, sarjanumerosekä 
asennuspäivä. Kuvaile myös mahdollisimman tarkasti laitteen toimintahäiriö.

Huomioithan että:

Ilmastointilaiteen käynnistyminen saattaa aiheuttaa valaisimien lievän hetkellisen himmenemisen.

Tämä johtuu laitteen käynnistyksen aikana tilapäisesti kohonneesta virrankulutuksesta.

Ota tarvittaessa yhteyttä sähköntoimittajaan selvittääksesi virransyötön häiriöt.

Laite ei saavuta asetettua 
lämpötilaa

Höyryä sisäyksiköstä

Suhinaa sisäyksiköstä

Käyntiäänen muutokset

Höyryä ulkoyksiköstä

Ulkoyksikkö jatkaa käymistä vaikka 
laite on pysäytetty.

Hajuja sisäyksiköstä

OPERATION-valo vilkkuu

Jos yksikkö ei käy edellä 
mainittujen tarkastusten 
jälkeen, katkaise laitteen 
virransyöttö välittömästi ja 
kutsu kylmälaiteasentaja 
korjaamaan laite.
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Ahlsell Ref 
www.ahlsell.fi 

Y-tunnus 1819153-8 
Kotipaikka Helsinki 

Myyjäliike:  _________________________________ Asennusliike: __________________________________ 

Myyjä:  _________________________________ Asentaja: __________________________________ 

Osoite:  _________________________________ Osoite:  __________________________________ 

Postinro ja –paikka: __________________________ Postinro ja –paikka: ___________________________ 

Puhelin:  _________________________________ Puhelin:  __________________________________ 

TUKES rek. no: __________________________________ 

ASIAKKAAN ALLEKIRJOITUS ASENTAJAN ALLEKIRJOITUS 

KÄYTTÖÖNOTTOPÖYTÄKIRJAKÄYTTÖÖNOTTOPÖYTÄKIRJA  
Ilmalämpöpumppu / huoneilman jäähdytinIlmalämpöpumppu / huoneilman jäähdytin   

ASIAKAS ASENNUSPAIKAN TIEDOT 

Nimi:   ___________________________ Rakennustyyppi:  ______________________________________ 

Katuosoite:  ___________________________ Lämmitysmuoto:  ______________________________________ 

Postinro- ja paikka: ____________________ 

Puhelin:  ___________________________ 

Asennuspäivämäärä: ___________________________________________________________ 

Ilmalämpöpumpun merkki ja malli: ___________________________________________________________ 

Sisäyksikön SN/O: ____________________  Ulkoyksikön SN/O  _______________________ 

ASENNUSTIEDOT 

Putkimatka (m):  __________________ Korkeusero (m):  _______________________ 

Kylmäainemäärä (g): __________________ Lisätty määrä (g): _______________________ 

Tyhjiöintiaika (min): __________________ Tiiveyskoe / vuototarkistus: 

LÄMPÖTILAMITTAUKSET 

Lauhtumislämpötila lämmitys (C°): ___________ Höyrystymislämpötila jäähdytys (C°): ________________ 

Sisälämpötila (C°): ____________  Ulkolämpötila (C°): _______  Paine lämmitys / jäähdytys (bar):______ /_______ 

SÄHKÖISTYS 

Suojamaan jatkuvuus (Ω): _________________ Kytkentä: Pistorasia Turvakytkin 

MUUT ASIAT 

□ Sisäyksikön sijoituspaikka

□ Ulkoyksikön sijoituspaikka, huomioiden lämmityskäytön aikainen veden tiputtaminen ja jään muodostus

□ Sisäyksikön kondenssiveden poisto, valutustesti

□ Läpivientien tiivistys

□ Laitteen kaukosäätimen käyttöönotto-opastus ja käyttöohjeen luovuttaminen asiakkaalle

□ Laitteen säätäminen osana muuta lämmitysjärjestelmää

□ Automaattinen ulkoyksikön sulatustoiminto

□ Laitteen huolto ja määräaikaistarkastukset

□ Yhteystiedot vikatilanteessa (jälleenmyyjä/huoltoliike)




