
Change for life

AIR CONDITIONER

   

 

（KülmaaineR32）
LOMO ECOMUDEL:

Kaugjuhtimispuldi juhend

Tänameteid meie toote ostmise eest
Toote õige toimimise tagamiseks lugege

kasutajat hoolikalt läbi ja hoidke alles.
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Märkus: 
• Tegu on universaalse kaugjuhtimispuldiga, mida võib kasutada 

multifunktsionaalsete kliimaseadmetega. Kui kaugjuhtimispuldil valitakse 
funktsioon, mida konkreetsel kliimaseadmel ei ole, jätkab teade tööd 
tavare#iimis.  

• Pärast seadme vooluahelasse ühendamist kõlab õhukonditsioneerist helisignaal ja 
tööre#iimi märgutuli  hakkab põlema (punane tuli). Kliimaseadme tööd saab juhtida 
kaugjuhtimispuldi abil. 

• Kui seade on sisse lülitatud, vilgub iga kaugjuhtimispuldi nupuvajutusega signaali 
ikoon „  “. Kliimaseade laseb kuuldavale helisignaali ("de), mis annab teada, et 
signaal saadeti õhukonditsioneerile. 

• Kui seade on välja lülitatud, kuvatakse kaugjuhtimispuldi ekraanil määratud 
temperatuur ja kellaaeg (kui aktiveeritud on taimeriga sisse- või väljalülitamise või 
valgustuse funktsioon, kuvatakse vastava funktsiooni sümbol ka kaugjuhtimispuldi 
ekraanil). Sisselülitatud olekus kuvatakse ekraanil vastava käivitatud funktsiooni 
ikoon. 

1 ON/OFF nupp 
Vajutage seadme sisse või välja lülitamiseks. Pärast kliimaseadme 
sisselülitamist hakkab põlema siseseadme tööindikaator (roheline, värv on 
erinevate mudelite puhul erinev) ja seade annab helisignaali. 

2 MODE nupp 
Vajutage soovitud tööre#iimi valimiseks. 

AUTO COOL  DRY     FAN HEAT 

 
• Automaatre#iimi valimisel töötab kliimaseade automaatselt ja vastavalt 

tehaseseadetele. Määratud temperatuuri pole võimalik reguleerida ja seda ei 
kuvata seadme ekraanil. "FAN" nupu vajutamisel on võimalik muuta 
ventilaatori kiirust. "SWING" nupu vajutamisega on võimalik reguleerida 
ventilaatori puhumisnurka. 

• Jahutusre#iimi valimisel hakkab kliimaseade tööle jahutusre#iimis. 
Siseseadmel süttib jahutusre#iimi indikaator. Kasutage määratud temperatuuri 
reguleerimiseks " või $ nuppe. "FAN" nupu vajutamisel on võimalik muuta 
ventilaatori kiirust. "SWING" nupu vajutamisega on võimalik reguleerida 
ventilaatori puhumisnurka. 

• Kuivatusre#iimis töötab kliimaseade madalal kiirusel. Siseseadmel põleb 
kuivatusre#iimi indikaator. Kuivatusre#iimis pole ventilaatori kiirust võimalik 
reguleerida. "SWING" nupu vajutamisega on võimalik reguleerida ventilaatori 
puhumisnurka. 

• Ventilaatori re#iimis töötab ainult ventilaator. Seade ei jahuta ega soojenda õhku. 
"FAN" nupu vajutamisel on võimalik muuta ventilaatori kiirust. "SWING" nupu 
vajutamisega on võimalik reguleerida ventilaatori puhumisnurka. 

Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus 
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• Soojendusre#iimi valimisel hakkab kliimaseade tööle jahutusre#iimis. Põleb 

siseseadme soojendusre#iimi indikaator. Kasutage määratud temperatuuri 
reguleerimiseks " või $ nuppe. "FAN" nupu vajutamisel on võimalik muuta 
ventilaatori kiirust. "SWING" nupu vajutamisega on võimalik reguleerida 
ventilaatori puhumisnurka. 

Märkus: 
! Külma õhu puhumise vältimiseks viivitab siseseade pärast soojendusre#iimi 

lülitamist õhu puhumisega 1~5 minutit (tegelik viivitus sõltub toatemperatuurist). 
! Soovitud temperatuuri määramiseks kasutage kaugjuhtimispulti: 16~30! ; 

Ventilaatori kiirus: automaatne, aeglane, keskmine, kiire. 
 

 
Selle nupu vajutamisel seatakse ventilaatori kiiruseks: automaatne (AUTO),  
aeglane (     ), keskmine (       ), kiire (        ). 

 

 
Märkus: 
! AUTO FAN (automaatne) ventilaatori kiirusevaliku korral valib kliimaseade 
automaatselt sobiva ventilaatori kiiruse. 
! Kuivatusre#iimis on ventilaatori kiiruseks "aeglane". 

 

 
Vajutage seda nuppu puhumisnurga seadistamiseks (üles-alla). Ventilaatori 
puhumisnurga on võimalik seadistada, nagu on näidatud allpool: 
 
 
 
 
 
• Kui valite   , valib kliimaseadme automaatselt sobiva ventilaatori kiiruse. 

Horisontaalne laba liigub automaatselt maksimaalse nurga all üles & alla. 
• Kui valite   , puhub ventilaator fikseeritud asendis. 

Horisontaalne laba jääb fikseeritud asendisse. 
• Kui valite  , puhutakse õhku fikseeritud nurga all. Horisontaalne laba 

suunab õhku fikseeritud nurga all. 
• Hoidke soovitud õhu puhumisnurga määramiseks     nuppu 2 sekundit all. 

Soovitud nurga leidmisel vabastage nupp. 
Märkus: 

ei pruugi olla kasutatav. Kui kliimaseade saab vastava signaali, töötab 
kliimaseadme ventilaator automaatre#iimis. 

 

Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus 

3 FAN nupp 

Auto 

4 SWING nupp 
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Vajutage seda nuppu COOL (jahutus) või HEAT (soojendus) re#iimis vastavalt kas 
COOL või HEAT re#iimi aktiveerimiseks. Kaugjuhtimispuldil kuvatakse   . Vajutage 
TURBO funktsiooni tühistamiseks uuesti sama nuppu ja  sümbol kustub. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Vajutage seda nuppu COOL (jahutus), HEAT (soojendus) või DRY (kuivatus) 
re#iimis ootere#iimi aktiveerimiseks. Kaugjuhtimispuldil kuvatakse   . Vajutage 
ootere#iimi tühistamiseks sama nuppu teist korda ja      sümbol kustub. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus 
 5 TURBO nupp 

7 SLEEP nupp 

8 TEMP nupp 

6   !/" nupp"
• Vajutage " või # nuppu temperatuuri vähendamiseks või tõstmiseks 1°C võrra. 
" või # nupu all hoidmisel muutub temperatuurinäit kiiremini. Nupu 
vabastamisel valitakse vastav temperatuur. (Automaatre!iimis pole temperatuuri 
muutmine võimalik). 

• TIMER ON (taimer sees), TIMER OFF (taimer väljas) või CLOCK (kellaaeg) 
seadete määramisel kasutage aja valimiseks " või # nuppe. 

Selle nupu vajutamisel kuvatakse siseseadme ekraanil siseruumi jaoks valitud 
temperatuur, siseruumi hetketemperatuur või välitemperatuur. Seaded vahetuvad 
järgnevalt: 
 
 
 
 
 
• Kui valite  või kaugjuhtimispuldi ekraanil ei kuvata midagi, kuvatakse 

siseseadme ekraanil valitud temperatuur. 
• Kui valite  , kuvatakse siseseadme ekraanil siseruumide hetketemperatuur. 
• Kui valite , kuvatakse siseseadme ekraanil välitemperatuur. 
Märkus: 
• Välitemperatuuri kuvamise variant on kättesaadav ainult mõnede mudelite puhul. 

Selle puudumisel kuvatakse siseseadme ekraanil valiku    aktiveerimisel 
siseruumide jaoks määratud temperatuur. 

• Seadme vaikimisi seadeteks on kuvada sisselülitamisel määratud temperatuuri. 
Kaugjuhtimispuldi ekraanile ei ilmu midagi. 

• Ainult mudelite puhul, mille siseseadmel on kahe 8-kohalise reaga ekraan. 
• Sise- või välitemperatuuri kuvamise funktsiooni valimisel kuvatakse siseseadme 

ekraanil vastav temperatuurinäit ning kolme või viie sekundi pärast lülitub ekraan 
automaatselt tagasi määratud temperatuuri kuvamisele. 
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Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus 
 
9 I FEEL nupp 

10 LIGHT nupp 

11 CLOCK nupp 

12 TIMER ON / TIMER OFF nupp 

Vajutage seda nuppu siseseadme ekraanivalgustuse sisse- ja väljalülitamiseks. 
Valgustuse väljalülitamisel kustub kaugjuhtimispuldil  sümbol. Valgustuse 
sisselülitamisel kuvatakse jälle       sümbol. 

Vajutage seda nuppu I FEEL funktsiooni aktiveerimiseks. Kaugjuhtimispuldi 
ekraanil kuvatakse   . Pärast funktsiooni aktiveerimist saadab kaugjuhtimispult 
tuvastatud õhutemperatuuri näidu seadmele ja seade reguleerib toatemperatuuri 
vastavalt tuvastatud temperatuurile. Vajutage I FEEL funktsiooni tühistamiseks 
uuesti sama nuppu ja    sümbol kustub. 
• Hoidke kaugjuhtimispult selle funktsiooni kasutamisel eemal tugevatest sooja- või 

külmaallikatest. Vastasel juhul võib tuvastatud õhutemperatuuri näit olla vale. 

Vajutage seda nuppu kellaaja määramiseks. Kaugjuhtimispuldil vilgub sümbol     . 
Vajutage kellaaja määramiseks 5s jooksul # või " nuppu. Iga # või # nupu 
vajutusega suureneb või väheneb ajanäit 1 minuti võrra. Kui hoiate # või " nuppu 
all, hakkab ajanäit 2 sekundi järel kiiremini suurenema või vähenema. Vabastage 
nupp soovitud kellaaja juures. Vajutage kellaaja kinnitamiseks "CLOCK" nuppu. 
Ekraanil vilgub sümbol    . 
Märkus: 
• Seade kasutab 24-tunnist ajanäitu. 
• Kahe tegevuse vahele jääv aeg ei tohi olla pikem kui 5s. Vastasel juhul väljub 

kaugjuhtimispult seadistusre!iimist. TIMER ON/TIMER OFF funktsioonide 
seadistamine toimub ülaltooduga analoogselt. 

• TIMER ON (sisselülitumistaimer) nupp 
"TIMER ON" nuppu kasutatakse seadme sisselülitustaimeri seadistamiseks. 
Pärast nupu vajutamist      sümbol kustub ja kaugjuhtimispuldil vilgub sõna "ON" 
(sees). Vajutage TIMER ON seadete muutmiseks # või " nuppu. Iga # või # 
nupu vajutusega suureneb või väheneb ajanäit 1 minuti võrra. Kui hoiate # või 
" nuppu all, hakkab ajanäit 2 sekundi järel kiiremini suurenema või vähenema. 
Vabastage nupp soovitud kellaaja juures. Vajutage sisselülitumistaimeri seadete 
kinnitamiseks "TIMER ON" nuppu. Sõna "ON" lõpetab vilkumise ja ekraanil 
kuvatakse sümbol   . TIMER ON funktsiooni tühistamine: Kui TIMER ON 
funktsioon on aktiveeritud, vajutage selle tühistamiseks "TIMER ON" nuppu. 
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Vajutage energiasäästure#iimi aktiveerimiseks jahutamisre#iimis samaaegselt 
"TEMP" ja "CLOCK" nuppe. Energiasäästufunktsiooni aktiveerimisel kuvatakse 
kaugjuhtimispuldil teade "SE" ja kliimaseade reguleerib temperatuuri 
automaatselt, tagades seadme maksimaalse energiatõhususe. Funktsiooni 
tühistamiseks vajutage uuesti samaaegselt "TEMP" ja "CLOCK" nuppe. 
Märkus: 
• Energiasäästure#iimis valitakse ventilaatori kiirus automaatselt ja seda pole 

võimalik muuta. 
• Energiasäästure#iimis pole määratud temperatuuri muutmine võimalik. 
• Ootere#iimi ja energiasäästure#iimi pole võimalik kasutada samaaegselt. Kui 

jahutusre#iimis on aktiveeritud energiasäästure#iim, tühistab SLEEP nupu 
vajutamine valiku. Kui jahutusre#iimis on aktiveeritud ootere#iimi funktsioon, 
tühistab energiasäästure#iimi aktiveerimine eelneva valiku.  

Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus 
 

Nupukombinatsioonide funktsioonide kirjeldus 
Energiasäästufunktsioon 

• TIMER OFF (väljalülitumistaimer) nupp 
"TIMER OFF" nuppu kasutatakse seadme väljalülitumistaimeri seadistamiseks. 
Pärast nupu vajutamist      sümbol kustub ja kaugjuhtimispuldil vilgub sõna "OFF" 
(väljas). Vajutage TIMER OFF seadete muutmiseks # või " nuppu. Iga # või # 
nupu vajutusega suureneb või väheneb ajanäit 1 minuti võrra. Kui hoiate # või 
" nuppu all, hakkab ajanäit 2 sekundi järel kiiremini suurenema või vähenema. 
Vabastage nupp soovitud kellaaja juures. Vajutage väljalülitumistaimeri seadete 
kinnitamiseks "TIMER OFF" nuppu. Sõna "OFF" lõpetab vilkumise ja ekraanil 
kuvatakse sümbol   . TIMER OFF funktsiooni tühistamine: Kui TIMER OFF 
funktsioon on aktiveeritud, vajutage selle tühistamiseks "TIMER OFF" nuppu. 

Märkus: 
• TIMER OFF või TIMER ON seadeid on võimalik määrata samaaegselt. 
• Enne TIMER ON või TIMER OFF seadete määramist seadistage kindlasti õige 

kellaaeg. 
• Pärast TIMER ON või TIMER OFF seadete määramist lülitatakse seade 

ettenähtud ajal sisse või välja. Kui funktsioon pole enam vajalik, kasutage selle 
tühistamiseks kaugjuhtimispulti. 
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Vajutage 8! soojendusfunktsiooni aktiveerimiseks soojendusre#iimis 
samaaegselt "TEMP" ja "CLOCK" nuppe. Funktsiooni aktiveerimisel kuvatakse 
kaugjuhtimispuldil     ja "8!" ning kliimaseade hoiab soojendusre#iimi 8! juures. 
Vajutage 8! soojendusfunktsiooni tühistamiseks uuesti samaaegselt "TEMP" ja 
"CLOCK" nuppe. 
Märkus: 
! 8! soojendusfunktsiooni aktiveerimisel valitakse ventilaatori kiirus automaatselt 

ja seda pole võimalik muuta. 
! 8! soojendusre#iimis pole määratud temperatuuri muutmine võimalik. 
! Ootere#iimi ja 8! soojendusfunktsiooni pole võimalik kasutada samaaegselt. 

Kui jahutusre#iimis on aktiveeritud 8! soojendusfunktsioon, tühistab SLEEP 
nupu vajutamine valiku. Kui jahutusre#iimis on aktiveeritud ootere#iim, tühistab 
8! soojendusfunktsiooni aktiveerimine eelneva valiku. 

! # temperatuuriühikute kasutamisel on funktsiooni nimeks 46 # 
soojendusfunktsioon. 

 
 

 

Vajutage lapseluku funktsiooni aktiveerimiseks või väljalülitamiseks samaaegselt 
$ ja " nuppe. Kui lapselukk on aktiveeritud, kuvatakse ekraanil sümbol      . 
Kaugjuhtimispuldi kasutamisel vilgub kolm korda sümbol     ja signaali ei 
edastata. 

 

 
 

Kui seade on välja lülitatud, vajutage temperatuuriühikute muutmiseks (°C või 
°F) samaaegselt $ ja "MODE" nuppe. 

 

 
Vajutage WIFI funktsiooni aktiveerimiseks või väljalülitamiseks samaaegselt 
"MODE" ja "TURBO" nuppe. WIFI funktsiooni aktiveerimisel kuvatakse 
kaugjuhtimispuldi ekraanil sümbol      . Kui "MODE" ja "TURBO" nuppe 
hoitakse 10 s all, saadab pult seadmele WIFI lähtestamiskoodi, misjärel WIFI 
funktsioon aktiveeritakse. WIFI funktsioon lülitub pärast kaugjuhtimispuldi 
sisselülitamist vaikimisi aktiveeritud olekusse. 
• See funktsioon on ainult osadel mudelitel. 

 

Nupukombinatsioonide funktsioonide kirjeldus 
 8!" soojendusfunktsioon 

Lapselukk 

Temperatuuriühikute muutmine 

WIFI funktsioon 
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1. Pärast seadme vooluvõrku ühendamist vajutage kliimaseadme 

sisselülitamiseks kaugjuhtimispuldil "ON/OFF" nuppu. 
2. Vajutage "MODE" nuppu ja valige soovitud re#iim: AUTO (automaatne), 

COOL (jahutus), DRY (kuivatus), FAN (tiivik), HEAT (soojendus). 
3. Vajutage soovitud temperatuuri määramiseks $ või " nuppu. 

(Automaatre#iimis pole temperatuuri võimalik muuta.)  
4. Vajutage "FAN" nuppu ja valige soovitud venilaatori kiirus: automaatne, 

aeglane, keskmine või kiire. 
5. Ventilaatori puhumisnurga valimiseks vajutage "SWING" nuppu. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kasutusjuhend 

Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamine 

M!RKUS 
 

• Suunake kaugjuhtimispuldi signaali edastaja kasutamiseks 
konditsioneeri siseosa anduriakna poole. 

• Signaali edastaja ja anduriakna vaheline kaugus ei tohi ületada 8 m ja 
nende vahel ei tohi olla takistusi. 

• Signaal võib olla häiritud ruumis, kus asub fluorestsentslamp või 
mobiiltelefon; kaugjuhtimispult peab kasutamise ajal olema siseosa 
lähedal. 

• Vahetage patareid välja sama mudeli patareide vastu. 
• Kui te kaugjuhtimispulti pikemat aega ei kasuta, võtke patareid välja. 
• Kui kaugjuhtimispuldi ekraanikuva on hägune või kuva puudub, 

vahetage patareid välja. 
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