C

Kaukosäätimen pikakäyttöohje
(MSZ-FH mallit)

FAN

1
2

D

käynnistääksesi/sammuttaaksesi
laitteen.

(COOL)

(DRY)

(HEAT)

(FAN)

B

A

C

B

(3)

(4)

(5)

(SWING)

Kahden tilan lämmitys (tai jäähdytys) kaksoisohjaussiivekkeiden avulla.

Mikä on ”Air Purifying”?

Air
Dust
D
Virus

Paina tätä painiketta kytkeäksesi toiminnon päälle/pois.

Paina tätä painiketta kytkeäksesi tämän toiminnon päälle/pois.

F

Bacteria

Plasma
space

VIIKKOAJASTIN

PÄÄLLE/POIS AJASTIN

3

G

Paina

tai

ohjelmoidaksesi ajastimen.
Yksikkö käynnistyy valittuna aikana.

Paina
(lisää) tai
halutun ajan ajastimelle.

(vähennä) asettaaksesi

1

lista asettaa eri toiminto tilaa erikseen jokaiselle sisäyksiköille,
lisäksi kaikki toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä.

3

G

Paina DAY painiketta
asettaaksesi päivän.

4

Paina uudelleen
CLOCK
painiketta.

2
3

Paina

4

Kun kaikki ON/OFF asetukset on tehty, paina
siirtääksesi ne ilmalämpöpumpun sisäyksikölle.

5

Paina

kytkeäksesi viikkoajastimen päälle. (

Paina

uudelleen kytkeäksesi ajastimen pois.

painike aloittaaksesi ajastimen ohjelmoinnin.

,

, ja

Timer ON.
Temp. setting: 27°C

7：30

vahvistaaksesi valitut ajat ja
symboli näkyy ruudussa.)

Change temp.
Temp. setting: 28°C

8：30
23：30

Wake up

Go to bed

i-see TOIMINTO

Paina
kun käytössä on COOL, DRY,
HEAT tai AUTO toiminto
aktivoidaksesi i-see sensorin.

Paina
uudestaan aktivoidaksesi
ABSENCE DETECTION.
(poissaolon havaitseminen)
•

3

asettaaksesi päälle/pois ajan ja lämpötilan.

8：00

SENSOR
Tunnistin aistii
lattian lämpötilan...

Ylijäähdyttämisen
estämiseksi

ABSENCE DETECTION
Kun huonetilassa ei ole ihmisiä,
yksikkö siirtyy automaattisesti
energiansäästötilaan.

INDIRECT/DIRECT
Paina
aktivoidaksesi toiminnon.
Tämä toiminto on käytössä vain, mikäli
i-see tunnistin on käytössä.

10 minuutin kuluttua
poistumisesta

(INDIRECT)

• Oletusasetus on ”aktiivinen”.

2

KELLON AJASTUS, TEHTÄVÄ ENNEN TOIMINTOJEN AJASTUSTA

Paina

Paina
ja
valitse päivän ja ajastuksen numeron
(enint. neljä asetusta yhtä päivää kohti).

0：30

• Paina varovasti ohuella kärjellä.
symboli näkyy näytöllä ja toiminto on aktivoitu.

F

Huom! Usean ilmalämpöpumpun järjestelmässä (multisplit) ei ole mahdol-

1

Timer OFF.

uudelleen peruttaaksesi
tai
Paina
ajastimelle valitun ajan.

i-see toiminnon käyttö

Normaalilla lämmitystoiminnolla alin mahdollinen lämpötila asetus on
16 °C, mutta i-save toiminolla 10 °C

Air

VIIKKOAJASTIN

Jokainen painallus lisää tai vähentää 10 minuuttia.
tai
vilkkuu.
• Aseta aika kun

Usein käytetty asetus voidaan tallentaa ja aktivoida
myöhemmin painamalla i-save painiketta.

Paina TIME
painiketta
asettaaksesi ajan.

(2)

Plasma-suodatin puhdistaa ilman
epäpuhtauksia ja hajuja.

2

D

2

(1)

(SWING)

E

E

i-save

Paina CLOCK
painiketta.

(AUTO)

*
tai
vilkkuu.
* Varmista, että nykyinen aika ja päivä on asetettu oikein.

Yksikkö toimii täydellä teholla 15 minuutin ajan.

1

Automaattinen/hiljainen/hidas/keskinopea/nopea/erittäin nopea

(OFF timer) : Yksikkö sammuu valittuna aikana.

Paina näitä painikkeita kytkeäksesi toiminnon päälle/pois.

POWERFUL

painikkeita valitaksesi ilmavirtauksen
Paina
suuntauksen pystysuunnassa. Jokainen painallus muuttaa
ilmavirtauksen suuntaa seuraavassa järjestyksessä.

(High) (Super High)

Mikä on ”NATURAL FLOW”?

(ON timer) :

YHDEN KOSKETUKSEN TOIMINNOT

Ilmavirtauksen kääntö tuntuu viileämmältä kuin
paikallaan pysyvä ilmavirtaus. Joten vaikka lämpötila
on automaattisesti 2 °C korkeampi, jäähdyttäminen
tuntuu tehokkaalta. Näin säästetään energiaa.

(Med.)

Ilmavirtauksen voimakkuus vaihtelee ajoittain, muistuttaen
luonnollista tuulenvirettä. Miellyttävän pehmeä puhallus
tuo mukavuutta.

1

tai
asettaaksesi lämpötilan
Paina
Jokainen painallus nostaa tai laskee lämpötilaa
yhdellä asteella.

ECONO COOL

(Low)

Neutralization/Sterilization

automaattiasento/ jäähdytys/ kuivatus/ lämmitys /pelkkä puhallin

3

(Silent)

Paina
painiketta valitaksesi ilmavirran suuntauksen vaakatasossa.
Jokainen painallus muuttaa ilmavirtauksen suuntaa seuraavassa
järjestyksessä.

Paina
valitaksesi toiminnon. Jokainen painallus
vaihtaa toimintoa seuraavassa järjestyksessä:
(AUTO)

(AUTO)

WIDE VANE

TOIMINTOJEN VALINTA
Valitse

L-VANE-R

Paina
painiketta valitaksesi
puhaltimen nopeuden. Jokainen
painallus muuttaa puhaltimen nopeutta
seuraavassa järjestyksessä:

Laite voidaan käynnistää ja
sammuttaa sekä lämpötilaa
säätää suojakansi suljettuna.

A

PUHALTIMEN NOPEUDEN JA ILMAVIRRAN SUUNTAUKSEN SÄÄTÄMINEN

(DIRECT)

(OFF)

Yksikkö huomioi ihmisten läsnäolon...
Ilmavirtaus
poispäin ihmisestä

Lämmitetään jalkojen
tasolta alkaen

symboli näkyy näytöllä ja toiminto on aktivoitu.

Paina
kolmannen kerran
lopettaaksesi i-see toiminnon käytön

Scanoffice Oy, Tiilenlyöjänkuja 9 A, 01720 VANTAA

60 minuutin kuluttua
poistumisesta

Lisää mukavuutta suuntaamalla ilmavirtaus poispäin
ihmisistä tai suuntaa ilmavirtaus suoraan kohti ihmisiä
nopeaa viilennystä tai lämmitystä varten.

