NCO 50/70 seeria
inverterkonditsioneeri
puldi kasutusjuhend
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Märkus: Funktsiooni X-FAN näol on tegemist
puhumisfunktsiooniga.
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12 Temperatuurinupp TEMP
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13 Turbofunktsiooni nupp TURBO
14 Puhkerežiimi nupp SLEEP
15 Valguse nupp LIGHT

Ekraanile kuvatavate sümbolite tutvustus
Tervisefunktsioon

Ventilaatori määratud kiirus

Töörežiim

Signaali saatmine
Õhufunktsioon AIR
Funktsioon I FEEL
Puhumisrežiim X-FAN

Automaatrežiim
Jahutusrežiim
Kuivatusrežiim
Ventilaatori režiim
Kütterežiim

Määratud temperatuur
Turborežiim

Kell
Puhkerežiim
Temp. kuvamise tüüp

: Määratud temp.

Taimer seadme sisse-või väljalülitamiseks
Määratud kellaaeg
Lapselukk
Valgus
Üles-alla liikumine
: Välisõhu temp.
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: Siseõhu temp
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Kaugjuhtimispuldi nuppude tutvustus
Märkus:
● See kaugjuhtimispult on üldpult, mida saab kasutada eriotstarbeliste õhukonditsioneeride

seadistuste muutmiseks. Kui õhukonditsioneeril mõni funktsioon puudub, siis vastava nupu
vajutamine puldil seadme töörežiimi ei muuda ja seade jätkab töötamist varem seadistatud
režiimis.
● Pärast seadme vooluvõrku ühendamist kostub seadmest helisignaal. Töötamise sümbol
"
" põleb (punane märgutuli). Pärast seadme sisselülitamist saab seda juhtida
kaugjuhtimispuldi abil.
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Sisse- ja väljalülitamisnupp ON/OFF

Selle nupu abil saab õhukonditsioneeri sisse ja välja lülitada. Pärast konditsioneeri
sisselülitamist hakkab siseseadmel põlema töötamise sümbol " " (roheline märgutuli.
Märgutule värv on erinevatel mudelitel erinev.) ning siseseadmest kostub helisignaal.
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Režiiminupp MODE

Soovitud töörežiimi valimiseks vajutage režiiminuppu MODE.

AUTO

(automaatrežiim)

COOL
(jahutusrežiim

DRY

(kuivatusrežiim)

FAN

(kuivatusrežiim)

HEAT
(kütterežiim)

● Automaatrežiimi valimisel töötab õhukonditsioneer automaatselt vastavalt ümbritsevale
õhutemperatuurile. Temperatuuri ei saa määrata ega reguleerida ning seda ei kuvata ka
ekraanile. Ventilaatori kiiruse muutmiseks vajutage nuppu FAN. Vajutage nuppu " ", et
valida ventilaatori puhumisnurk.
● Jahutusrežiimi valimisel töötab õhukonditsioneer jahutusrežiimis. Siseseadmel põleb
jahutusrežiimi sümbol "
" Temperatuuri reguleerimiseks vajutage nuppe + või –.
Ventilaatori kiiruse muutmiseks vajutage nuppu FAN. Vajutage nuppu "
", et valida
ventilaatori puhumisnurk.
● Kuivatusrežiimi valimisel töötab õhukonditsioneer kuivatusrežiimis, kus ventilaatori kiirus on
madal. Siseseadmel põleb kuivatusrežiimi sümbol " ". Kuivatusrežiimis ventilaatori kiirust
reguleerida ei saa. Vajutage nuppu " ", et valida ventilaatori puhumisnurk.
● Ventilaatori režiimi valimisel töötab õhukonditsioneer vaid ventilaatori režiimis, jahutamist
ega kütmist ei toimu. Ükski sümbol ekraanil ei põle. Töötamise sümbol põleb. Ventilaatori
kiiruse muutmiseks vajutage nuppu FAN. Vajutage nuppu " ", et valida ventilaatori
puhumisnurk.
● Kütterežiimi valimisel töötab õhukonditsioneer kütterežiimis. Siseseadmel põleb kütterežiimi
sümbol "
". Temperatuuri reguleerimiseks vajutage nuppe + või –. Ventilaatori kiiruse
muutmiseks vajutage nuppu FAN. Vajutage nuppu "
", et valida ventilaatori puhumisnurk.
(Konditsioneer, millel on vaid jahutusfunktsioon, ei võta kütterežiimi signaali vastu. Kui
puldilt on valitud kütterežiim, ei saa puldi abil seadet sisse lülitada.)

Märkus:
● Külma õhu sissepuhke vältimiseks viivitab siseseade töö alustamisega 1~5 minutit (aeg
sõltub toa tegelikust temperatuurist).

● Määrake temperatuurivahemik puldilt: 16~30 ℃; ventilaatori kiirus: automaatne, madal
kiirus, keskmine kiirus, suur kiirus.
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Kaugjuhtimispuldi nuppude tutvustus
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Nupud + / -

● Nuppude + või – vajutamisel üks kord tõuseb või langeb temperatuur 1 °C võrra.
Kui hoiate nuppe + või – all 2 sekundit, muutub määratav temperatuur puldil kiiresti.
Kui soovitud temperatuur on saavutatud ja nupud vabastatakse, kuvatakse ka
siseseadme ekraanile valitud temperatuur. (Automaatrežiimis temperatuuri
reguleerida ei saa).
● Taimeri sisse- või väljalülitamisfunktsiooni või kella funktsiooni valimisel vajutage
aja seadistamiseks nuppe + või –. (Vt kella ja taimeri nuppude tutvustust) Taimeri
sisse- või väljalülitamisfunktsiooni valimisel vajutage aja seadistamiseks nuppe +
või –. (Vt kella ja taimeri nuppude tutvustust)
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Ventilaatori nupp FAN
Selle nupu vajutamisel saab ringliikumise põhimõttel valida ventilaatori kiirust:
automaatne (AUTO), madal ( ), keskmine ( ), suur (
).

Auto

Märkus:
● Ventilaatori automaatrežiimi valimisel valib seade ventilaatori kiiruse
automaatselt vastavalt ümbritsevale õhutemperatuurile.
● Kuivatusrežiimis on ventilaatori töökiirus madal.
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Temperatuuri tuvastusfunktsiooni nupp I FEEL
Temperatuuri tuvastusfunktsiooni käivitamiseks vajutage nuppu I FEEL ning
kaugjuhtimispuldile ilmub sümbol " ". Pärast funktsiooni määramist tuvastab
kaugjuhtimispult ruumi õhutemperatuuri ja saadab need andmed konditsioneeri
kontrollerile, mis reguleerib seejärel õhutemperatuuri automaatselt vastavalt
tuvastatud temperatuurile. Funktsiooni deaktiveerimiseks vajutage uuesti nuppu I
FEEL ning sümbol " " kaob ekraanilt.
● Kui see funktsioon on valitud, asetage pult kasutaja lähedusse. Ärge asetage pulti
kõrge või madala temperatuuriga esemete lähedale, et vältida vale temperatuuri
tuvastamist.
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nupp
button

Vajutage seda nuppu tervisefunktsiooni HEALTH sisse- ja väljalülitamiseks. Kui
seade on sisse lülitatud, on see funktsioon vaikimisi sisse lülitatud.
Funktsioon on saadaval vaid osadel mudelitel.
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nupp

Vajutage seda nuppu õhufunktsiooni AIR sisse- ja väljalülitamiseks. (Saadaval vaid
osadel mudelitel).
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Kaugjuhtimispuldi nuppude tutvustus
nupp
8
Selle nupu vajutamisel saab valida ventilaatori puhumisnurga. Puhumisnurga saab
ringliikumise põhimõttel valida järgmiselt:
ei kuvata
(horisontaalsed labad
peatuvad hetkeasendis)

● Valiku " " valimisel puhub ventilaator automaatselt. Horisontaalsed labad
liikuvad üles-alla maksimaalse nurga all.
● Valikute "
" valimisel puhub ventilaator fikseeritud nurga alt.
Horisontaalsed labad peatuvad valitud asendis.
● Valikute "
" valimisel puhub ventilaator fikseeritud nurga alt.
Horisontaalsed labad peatuvad valitud asendis.
● Soovitud puhumisnurga määramiseks hoidke nuppu " " all 2 sekundit. Kui olete
jõudnud soovitud puhumisnurgani, vabastage nupp.

Märkus:
● Puhumisnurgad "
" ei pruugi olla saadaval. Kui konditsioneer saab
signaali, hakkab seadme ventilaator automaatselt puhuma.
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Kella nupp CLOCK
Kellaaja määramiseks vajutage nuppu CLOCK. Puldil hakkab vilkuma sümbol "
".
Kellaaja määramiseks vajutage 5 sekundi jooksul nuppe + või –. Iga kord nuppu + või
– vajutades muutub kellaaeg 1 minuti võrra. Kui hoiate nuppe + või – all 2 sekundit,
muutub määratav aeg kiiresti. Soovitud kellaajani jõudmisel vabastage nupp. Valitud
kellaaja kinnitamiseks vajutage nuppu CLOCK. Sümbol "
" lõpetab vilkumise.

Märkus:
● Kell kuvatakse 24 h režiimis.
● Kahe operatsiooni vahe ei tohi olla pikem kui 5 sekundit. Vastasel juhul pult
seadistust ei määra. Sama kehtib ka taimeri seadistamisel.

10 TIMER ON / TIMER OFF button
● Nupp TIMER ON
Selle nupu abil saab seadistada aja, mil taimer seadme sisse lülitab. Pärast selle
nupu vajutamist kaob ekraanilt sümbol " " ning puldil hakkab vilkuma sümbol
ON. Taimeri seadistamiseks vajutage nuppe + või –. Iga kord nuppu + või –
vajutades muutub aeg 1 minuti võrra. Kui hoiate nuppe + või – all 2 sekundit,
muutub määratav aeg kiiresti.
Seejärel vajutage nuppu TIMER ON, et oma valik kinnitada. Sümbol ON lõpetab
vilkumise. Sümbol "
" on endiselt ekraanile kuvatud. Sisselülitamise taimeri
tühistamine: kui funktsioon TIMER ON on aktiivne, vajutage funktsiooni
tühistamiseks uuesti nuppu TIMER ON.
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Kaugjuhtimispuldi nuppude tutvustus
● Nupp TIMER OFF
Selle nupu abil saab seadistada aja, mil taimer seadme välja lülitab. Pärast selle
nupu vajutamist kaob ekraanilt sümbol " " ning puldil hakkab vilkuma sümbol
OFF. Taimeri seadistamiseks vajutage nuppe + või –. Iga kord nuppu + või –
vajutades muutub aeg 1 minuti võrra. Kui hoiate nuppe + või – all 2 sekundit,
muutub määratav aeg kiiresti.
Nupu TIMER OFF vajutamisel lõpetab sümbol OFF vilkumise. Sümbol "
"
kuvatakse jätkuvalt ekraanil. Väljalülitamise taimeri tühistamine: kui funktsioon TIMER
OFF on aktiivne, vajutage funktsiooni tühistamiseks uuesti nupp TIMER OFF.

Märkus:
● Funktsioone TIMER OFF ja TIMER ON saab valida ka samaaegselt.
● Enne taimeri seadistamist tuleb seadistada kellaaeg.
● Pärast taimeri funktsiooni määramist tuleb määrata taimeri aeg. Pärast seda
lülitatakse õhukonditsioneer määratud ajal kas sisse või välja. Seda seadistust
sisse-ja väljalülitamisnupu ON/OFF vajutamine ei mõjuta. Kui seda funktsiooni ei
vajata, tühistage funktsioon kaugjuhtumispuldi abil.
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Puhumisfunktsiooni nupp X-FAN
Selle nupu vajutamine jahutus- või kuivatusrežiimis käivitab ventilaatori
puhumisfunktsiooni ning puldi ekraanile kuvatakse sümbol " ". Funktsiooni
deaktiveerimiseks vajutage uuesti nuppu X-FAN ning sümbol " " kaob ekraanilt.

Märkus:
● Kui puhumisfunktsioon töötab, on konditsioneer välja lülitatud, kuid siseseadme
ventilaator jätkab töötamist aeglasel kiirusel, et puhuda jääkvesi õhukanalitesse.
● Ventilaatori puhumisfunktsiooni deaktiveerimiseks vajutage uuesti nuppu X-FAN.
Seejärel peatub ka siseseadme ventilaator..
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Temperatuurinupp TEMP
Selle nupu vajutamisel saab sisesedme ekraanilt vaadata siseõhu seadistatud
temperatuuri, siseõhu õhutemperatuuri ja välisõhu temperatuuri siseseadme.
Seadistusi saab puldilt ringliikumise põhimõttel valida järgmiselt:
ei kuvata

● Kui valida puldiga sümbol " " või mittekuvamise valik, kuvatakse siseseadme
ekraanile määratud temperatuur.
● Kui valida puldiga sümbol " ", kuvatakse siseseadme ekraanile siseõhu
õhutemperatuur
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Kaugjuhtimispuldi nuppude tutvustus
● Kui valida puldiga sümbol "
temperatuur.

", kuvatakse siseseadme ekraanile välisõhu

Märkus:
● Mõnedel mudelitel välisõhu temperatuuri ei kuvata. Kui siseseade saab "
"
signaali, kuvatakse siseseadme ekraanile määratud temperatuur.
● Seadme sisselülitamisel kuvatakse ekraanile vaikimisi määratud temperatuur.
Puldi ekraanile seda ei kuvata.
● Ainult mõnede mudelite siseseadmete ekraanile kuvatakse kaks number kaheksat.
● Kui valida sise- või välisõhu temperatuuri kuvamine,
● kuvatakse siseseadme ekraanil vastav temperatuur, misjärel kuvatakse ekraanile
3 või 5 sekundi möödudes määratud temperatuur.
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Turbofunktsiooni nupp TURBO

Kui seade on jahutus- või kütterežiimis, vajutage seda nuppu, et aktiveerita
kiirjahutus või -kütterežiim. Puldile kuvatakse sümbol "
". Funktsiooni
deaktiveerimiseks vajutage uuesti nuppu TURBO ning sümbol "
" kaob ekraanilt.
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Puhkerežiimi nupp SLEEP

Puhkerežiimi nupu SLEEP vajutamine jahutus- ja kütterežiimis lülitab puhkerežiimi
sisse. Sümbol "
" on endiselt puldile kuvatud. Funktsiooni deaktiveerimiseks
vajutage nuppu uuesti ning sümbol " " kaob ekraanilt.
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Valguse nupp LIGHT

Vajutage seda nuppu, et lülitada siseseadme ekraani taustavalgus välja. Sümbol
"
" kaob puldi ekraanilt. Taustavalguse sisselülitamiseks vajutage nuppu
uuesti. Sümbol "
" kuvatakse ekraanile.

Kombineeritud nupuvajutuste funktsioonid
Lapseluku funktsioon
Nuppude + ja – samaaegne vajutamine aktiveerib või deaktiveerib lapseluku
funktsiooni. Kui lapseluku funktsioon on aktiivne, kuvatakse puldile sümbol "
Puldi kasutamisel vilgub sümbol "
" kolm korda, kuid signaali seadmele ei
saada.

Temperatuuri kuvamise lülitusfunktsioon
Kui seade on välja lülitatud, saab nuppude – ja MODE samaaegsel vajutamisel
vahetada temperatuuriskaalat °C ja °F vahel.
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Kasutamine
1.
2.
3.
4.
5.

Pärast seadme vooluvõrku ühendamist, vajutage seadme sisselülitamiseks puldil
nuppu ON/OFF.
Soovitud töörežiimi valimiseks vajutage režiiminuppu: AUTO (automaatne),
COOL (jahutus), DRY (kuivatus), FAN (ventilaator), HEAT (küte).
Soovitud temperatuuri seadistamiseks vajutage nuppe + või –. (Automaatrežiimis
temperatuuri reguleerida ei saa).
Vajutage nuppu FAN, et seadistada ventilaatori kiirus: automaatne, madal,
keskmine ja suur kiirus.
Vajutage nuppu
, et valida ventilaatori puhumisnurk.

Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamine
1. Vajutage kaugjuhtimispuldi tagaküljel kohta,
signaalisaatja
patarei
millel on sümbol "
" . Seejärel lükake
patareide pesa katvat kaant noolega näidatud
paigalda
suunas. kaks AAA 1,5V patareid ja veenduge,
2. Asendage
eemalda
et patareide polaarsus (+ ja –) on õige.
3. Paigalda patareide pesa kaas tagasi.
patareide pesa kaas

TÄHELEPANU
● Seadme töötamise ajal suunake puldi signaalisaatja siseseadme signaali
vastuvõtuakna poole.
● Signaali saatja ja vastuvõtuakna vahel ei tohi olla rohkem kui 8 m, samuti ei
tohi nende vahel olla takistavaid esemeid.
● Signaal võib olla häiritud ruumis, kus kasutatakse luminofoorlampi või
juhtmeta telefoni; töötamise ajal peaks pult olema siseseadme lähedal.
● Patareide asendamiseks kasutage sama tüüpi patareisid.
● Kui te pulti pikka aega ei kasuta, eemaldage sellest patareid.
● Kui puldi ekraan on udune või kui ekraanile midagi ei kuvata, vahetage palun
patareid.

