
Täisvõimsusrežiim

TÖÖKS ETTEVALMISTAMINE (KELLA SEADISTAMINE) 

Kaugjuhtimispuldi kiirjuhend 
MSZ-FH-seeria

Suletud kaanega 
kaugjuhtimispuldiga saab 
soojuspumpa käivitada ja seisata 
ning seadistada temperatuure.

TÖÖREŽIIMIDE VALIK

Seadme käivitamiseks vajutage nuppu 

Töörežiimi valimiseks vajutage nuppu  . Iga 
nupule vajutus muudab režiimi järgmises järjekorras:

MÄRKUS!  Mitme soojuspumbaga süsteemis (multisplit) ei saa igale 
siseosale seadistada erinevaid töörežiime. Lisaks ei pruugi 
mõnel juhul olla võimalik kasutada kõiki töörežiime.

Vajutage nuppu
CLOCK. 

Kellaaja
seaditamiseks
vajutage nuppu 
TIME.

Nädalapäeva
seadistamiseks
vajutage nuppu DAY. 

Vajutage uuesti 
nuppu CLOCK. 

VENTILAATORI KIIRUSE JA ÕHUVOOLU SUUNA MUUTMINE

Ventilaatori kiiruse valimiseks 
vajutage nupule . Iga 
nupulevajutus muudab ventilaatori 
kiirust järgmises järjekorras:    (AUTO) (Vaikne)  (Aeglane)  (Keskmine)  (Kiire) (Väga kiire)

 (AUTO)  (JAHUTUS) (KUIVATUS)  (KÜTMINE)  (VENT)

Õhuvoolu suuna valimiseks horisontaaltasandis

vajutage nuppu . 
Iga nupulevajutus muudab õhuvoolu 
suunda järgmises järjekorras: 

Õhuvoolu suuna valimiseks vajutage nuppe .
Iga nupulevajutus muudab õhuvoolu suunda järgmises
järjekorras: 

Erinevate ruumide kütmine (või jahutamine) 
kasutades kaheosalist õhusuunajat.

Mis on LOOMULIKU ÕHUVOOLU 
REŽIIM (NATURAL FLOW)?

Mõne aja möödudes hakkab õhuvool sarnanema 
tavalise tuuleõhuga. Ruumisviibija ei ole otsese 
õhuvoolu käes ning tunneb ennast mugavamalt.

Vajutage seda nuppu režiimi
käivitamiseks / välja lülitamiseks.

Mis on
ÕHU PUHASTAMINE?

Õhu puhastamise funktsioon vähendab 
tolmu, bakterite, viiruste, hallituse ja
allergeenide hulka ruumiõhus.

Vajutage seda nuppu funktsiooni
käivitamiseks / välja lülitamiseks.

NÄDALATAIMER

Taimeri välja lülitamiseks vajutage uuesti nuppu
 või . 

i-see FUNKTSIOON 

Õhk

Õhk

Taimeri nädalarežiimi sisenemiseks vajutage nuppu . 

Päeva ja arvu valimiseks vajutage nuppu  või . 

Sisse/välja lülitamiseks ning kellaaja ja temperatuuri määramiseks vajutage  ,  ja .

Taimeri nädalarežiimi lõpetamiseks ja andmete edastamiseks siseosale vajutage nuppu .  

Taimeri nädalarežiimi sisse lülitamiseks vajutage nuppu . (  nupp süttib).
* Kui nädalaseadistus on sisse lülitatud (ON), süttib nädalapäev, millele on taimeriseadistus määratud.

Taimeri nädalarežiimi välja lülitamiseks vajutage nuppu   (  nupp süttib). 

Kohalolekutuvastaja (ABSENSE
DETECTION) sisse lülitamiseks
vajutage uuesti nuppu .

• Sümbol  süttib põlema (töörežiimi kuva).

I-see reguleerimisrežiimi välja lülitamiseks 
vajutage uuesti nuppu . 

Sensor tuvastab
põrandapinna temperatuuri ...

Kui ruumis ei viibi inimesi 
läheb seade automaatselt 
säästurežiimile.

Mugavustunnet saab suurendada suunates õhuvoolu 
inimestest eemale või kiireks jahutamiseks või 
soojsendamiseks inimeste poole.

Üle jahutamise 
vältimiseks 

Soojendatakse 
põrandapinnast alates

10 minutit peale
ruumist lahkumist 

60 minutit peale
ruumist lahkumist
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OTSESE/KAUDSE režiimi aktiveerimiseks 

vajutage nuppu . Seda režiimi saab 
kasutada vaid koos i-see režiimiga.

Õhuvool inimesest 
eemale

Siseosa tuvastab inimeste ruumis viibimist...

(KAUDNE) (OTSENE)  (VÄLJAS) 

(AUTO) (1) (2) (3) (4) (5) (MUUTUV) 

(MUUTUV)

Suunda muutev õhuvool jahutab paremini kui muutumatu 
õhuvool. See võimaldab energiat säästes tõsta 
temperatuuri automaatselt 2 °C kõrgemaks, tundmata 
ennast seejuures ebamugavamalt.

Vajutage neid nuppe töörežiimi käivitamiseks/
seiskamiseks.

Soojuspump töötab täiel võimsusel 15 min.
Ärkamine Magamine

Taimer VÄLJA
Taimer SISSE 

Temp. seadistus: 27 °C 
Temp. muutmine

Temp. seadistus: 28 °C
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i-see režiimi kasutamine KOHALOLEKU
TUVASTAJA SENSOR OTSENE/KAUDNE
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Tavalisel kütterežiimil on minimaalne temperatuuriseadistus 16 °C.
I-save režiim võimaldab minimaalseks tempeartuuriks määrata 10 °C.

i-save

POWERFUL

ECONO COOL
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VENTILAATOR

ÕHUVOOLU SUUND HORISONTAALTASANDIS

ÕHUVOOLU SUUND

Režiimi sisselülitamiseks 
vajutage kütmis-, jahutamis-, 
kuivatus- ja AUTO režiimis 
nuppu .
• Vajutage ettevaatlikult peene otsaga abivahendiga. 

Sümbol  süttib põlema ja režiim on aktiveeritud.
• Vaikimisi seadistus on ”aktiivne”.

Taimeri aja seadistamiseks vajutage nuppu
 (suuremaks) või  (vähemaks).

Iga nupulevajutus suurendab või vähendab valitud aega 10 minuti võrra. 
• Seadistage taimer, kui nupp  või  vilgub. 

Taimeri seadistamiseks vajutage nuppu  või .
 (Taimer SISSE): seade lülitub määratud kellaajal 

sisse. 
 (Taimer VÄLJA): seade lülitub määratud kellaajal 

välja. 
*  või  vilgub. 
* Kontrollige, et sisestatud hetke kellaaeg ja kuupäev oleksid õiged. 
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Sageli kasutatava seadistuse saab salvestada ja hiljem 
aktiveerida vajutades nuppu ”i-save”.

Temperatuuri määramiseks vajutage  või 
Iga nupulevajutus tõstab või langetab temperatuuri
1 °C võrra.

ÜHE NUPUVAJUTUSEGA REŽIIMID

Bakterid

Plasma-
väli

Neutraliseeerimine/Steriliseerimine

Viirus
Tolm
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Ökojahutusrežiim


