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• Kahdeksan vuotta täyttäneet lapset sekä fyysisesti, henkisesti, aisteiltaan tai
tietämykseltään rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää laitetta,
jos heitä valvotaan tai jos heitä on neuvottu käyttämään laitetta turvallisesti
ja he ymmärtävät käyttämiseen liittyvät vaarat.
• Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
• Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman aikuisen valvontaa.
• Älä yhdistä ilmastointilaitetta monitoimipistorasiaan palovaaran välttämiseksi.
• Irrota ilmastointilaite virtalähteestä puhdistuksen ajaksi sähköiskuvaaran
välttämiseksi.
• Jos virtajohto on vahingoittunut, se on vaaran välttämiseksi vaihdatettava
valmistajalla, valmistajan valtuuttamassa huoltokorjaamossa tai
valtuutetulla ammattilaisella.
• Älä puhdista ilmastointilaitetta vedellä sähköiskuvaaran välttämiseksi.
• Älä suihkuta vettä sisäyksikön päälle. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai
toimintahäiriön.
• Älä koske säleisiin suodattimen irrottamisen jälkeen vammojen välttämiseksi.
Älä käytä suodattimen kuivattamiseen tulta tai hiustenkuivainta vääntymisen
ja palovaaran välttämiseksi.
• Huollon saa suorittaa vain pätevä ammattilainen henkilövahinkojen ja
vaurioiden välttämiseksi.
• Älä korjaa ilmastointilaitetta itse. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioita.
• Kun ilmastointilaite on korjattava, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
• Älä työnnä sormia tai esineitä ilman imu- tai poistoaukkoon. Se voi aiheuttaa
henkilövahinkoja tai vaurioita.
• Älä tuki ilman imu- tai poistoaukkoja. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön.
• Älä läikytä vettä kaukosäätimen päälle. Vesi voi rikkoa kaukosäätimen.
• Jos huomaat alla kuvattuja ilmiöitä, katkaise ilmastointilaitteesta virta ja
irrota pistoke välittömästi. Ota sitten yhteyttä jälleenmyyjään tai pätevään
ammattilaiseen huoltoa varten.
– Virtajohto on ylikuumentunut tai vaurioitunut.
– Käytön aikana kuuluu epänormaalia ääntä.
– Virrankatkaisija laukeaa toistuvasti.
– Laite haisee palaneelta.
– Sisäyksikkö vuotaa.
• Jos laitetta käytetään normaalista poikkeavassa tilassa, on olemassa
toimintahäiriön, sähköiskun tai tulipalon vaara.
• Kun laite käynnistetään tai sammutetaan hätäkytkimestä, paina kytkintä
sähköä eristävällä esineellä, joka ei ole metallia.
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TURVALLISUUSOHJEET – KÄYTTÖ JA KUNNOSSAPITO
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• Älä astu ulkoyksikön yläpaneelin päälle tai laske sille painavia esineitä.
Se voi aiheuttaa vaurioita tai henkilövahinkoja.
TURVALLISUUSOHJEET – ASENNUS
• Asennuksen saa suorittaa vain pätevä ammattilainen henkilövahinkojen ja
vaurioiden välttämiseksi.
• Yksikön asentamisessa on noudatettava sähköturvallisuusmääräyksiä.
• Käytä hyväksyttyä virransyöttöpiiriä ja virrankatkaisijaa paikallisten
sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti.
• Asenna virrankatkaisija toimintahäiriöiden välttämiseksi. Moninapainen
katkaisukytkin, jonka kontaktien erotus on vähintään 3 mm kaikissa
navoissa, on kytkettävä kiinteään johdotukseen.
• Virrankatkaisijan suhteen on noudatettava säädettyjä määräyksiä.
• Ilmakytkimeen on sisällytettävä magneetti- ja lämpöliitin suojaamaan
laitetta oikosuluilta ja ylikuormitukselta.
• lmastointilaite on maadoitettava asianmukaisesti. Virheellinen maadoitus
voi aiheuttaa sähköiskun.
• Älä käytä tarkoitukseen sopimatonta virtajohtoa.
• Varmista, että virransyöttö täyttää laitteen vaatimukset. Näin vältetään
virransyötön epävakaus, virheelliset johdotukset ja toimintahäiriöt. Asenna
asianmukainen virransyöttö ennen laitteen käyttöä.
• Kytke vaihejohdin, neutraali johdin ja maadoitusjohdin pistorasiaan.
• Varmista, että virransyöttö on katkaistu ennen sähköön tai turvallisuuteen
liittyvien toimien suorittamista.
• Älä kytke virtaa päälle ennen kuin asennus on valmis. Jos virtajohto on
vahingoittunut, se on vaaran välttämiseksi vaihdatettava valmistajalla,
valmistajan valtuuttamassa huoltokorjaamossa tai valtuutetulla
ammattilaisella.
• Kylmäainepiirin lämpötila on korkea. Pidä liitäntäkaapeli etäällä
kupariputkesta.
• Laite on asennettava kansallisten sähköasennusmääräysten mukaisesti.
• Asennuksen saa suorittaa vain pätevä henkilöstö NEC- ja CEC-vaatimusten
mukaisesti.
• Laite on ensiluokkainen sähkölaite. Ammattilaisen on maadoitettava se
asianmukaisesti erityisellä maadoituslaitteella. Varmista, että laite on
asianmukaisesti maadoitettu sähköiskuvaaran välttämiseksi.
• Laitteen kelta-vihreä johto on maadoitusjohdin. Sitä ei saa käyttää muihin
tarkoituksiin.
• Maadoitusresistanssin on oltava kansallisten sähköturvallisuusmääräysten
mukainen.
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HUOMAUTUS
On hyvin tärkeää, että puhdistus- ja huolto-ohjeita noudatetaan
huolellisesti.Muutoin lakisääteiset oikeutesi kuluttajana voivat raueta.
KYLMÄAINE
• Ilmastointilaitteen toiminnan toteuttamiseksi erityinen kylmäaine kiertää
järjestelmässä. Käytetty kylmäaine on fluori R32, joka on erityisesti
puhdistettu. Kylmäaine on syttyvää ja haitallista.
Lisäksi se voi johtaa räjähdykseen tietyissä olosuhteissa. Mutta
kylmäaineen syttyvyys on erittäin heikkoa. Se voi syttyä vain tulesta.
• Verrattuna yleisiin kylmäaineisiin, R32 on saastumaton kylmäaine. josta ei
ole harmia otsonikerrokselle. Vaikutus kasvihuoneilmiöön on myös alempi.
R32: llä on erittäin hyvät termodynaamiset ominaisuudet, ja sen takia
laitteessa on todella korkea energiatehokkuus. Siksi yksiköt tarvitsevat myös
vähemmän täyttöä.
VAROITUS:
Älä käytä sulatusprosessin nopeuttamiseen tai puhdistukseen tarkoitettuja
välineitä, paitsi valmistajan suosittelemia.
Jos korjaus on tarpeen, ota yhteyttä lähin valtuutettu huoltoliike. Kaikki
korjaukset, jotka suorittaa pätevä henkilöstö
voi olla vaarallinen. Laitetta on säilytettävä huoneessa ilman jatkuvasti
toimivia sytytyslähteitä. (esimerkiksi: avotuli, toimiva kaasulaite tai toimiva
sähkölämmitin.) Älä lävistä tai polttaa.
Laite täynnä syttyvää kaasua R32. Noudata tiukasti korjauksia varten vain
valmistajan ohjeet. Huomaa, että kylmäaineet eivät sisällä hajua.

Suomi

• Laite on sijoitettava siten, että pistoke on käytettävissä.
• Ammattilaisen on kytkettävä kaikki sisä- ja ulkoyksikön johdot.
• Jos virtajohdon pituus ei riitä, ota yhteyttä toimittajaan uuden johdon
saamiseksi. Älä pidennä virtajohtoa itse.
• Kun laite on varustettu pistokkeella, sen tulee olla käytettävissä
asennuksen jälkeen.
• Kun laitteessa ei ole pistoketta, johtoon on asennettava virrankatkaisija.
• Laitteen saa siirtää toiseen paikkaan ainoastaan pätevä ammattilainen
henkilövahinkojen ja vaurioiden välttämiseksi.
• Laitteen sijoituspaikan tulee sijaita lasten ja eläinten ulottumattomissa
sekä etäällä kasveista. Jos tällaista paikkaa ei ole, suojaa laite aidalla
turvallisuussyistä.
• Sisäyksikkö on asennettava lähelle seinää.
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LÄMPÖTILA-ALUE

Sisä DB/WB (°C)

Ulko DB/WB (°C)

Jäähdytys enintään

32/23

43/26

Lämmitys enintään

27/-

24/18

Huomautus:

Jäähdytyksen

alue mallissailman

runkoon

lämpötila-alue
asennettua

(ulkolämpötila)
sähköistä

on

-15

°C

lämmityshihnaa

on

–

43
-15

°C.
°C

Lämmityksen
–

24

°C.

Lämmityksen

lämpötila-alue sähköisellä lämmityshihnalla varustetussa mallissa on -25 °C – 24 °C.

SISÄ-YKSIKKÖ
1 Pystysäleet
2 Suodatin
3 Etupaneeli
4 Ilman imuaukko
5 Lisäpainike
6 Vaakasäleet
7 Lämmitys
8 Jäähdytys
9 Virta
10 Lämpötila

4

11 Kuivaus
3

12 Näyttö
13 Vastaanotin
14 Kaukosäädin

5
2

1

6

Jäähdytys

Virta

Vastaanotin

14

Lämmitys

Lämpötila

Kuivaus

Näyttö

lämpötila-

7
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Ulkoyksikkö

Ilma sisään

ilma ulos
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TUOTTEEN KUVAUS– KAUKOSÄÄDIN
1
2
3
4
5
6
7

2
5

2
4

11

3

9

1

13

8

6

4
8

3

10

12

14

16

7

9
10

1
15

11
12
13
14
15

(luukku kiinni)
1
2
3
4

16

(luukku auki)

Virta päälle/pois
FAN (puhallin) painike
MODE (toimintatila) painike
+/- painike
TURBO painike
painike
painike
KELLO painike
TIMER ON/TIMER OFF painike
TEMP painike
/
painike
I FEEL painike
LIGHT painike
WIFI toiminto
QUIET painike
SLEEP painike

ON/OFF painike
FAN (puhallin) painike
MODE (toimintatila) painike
+/- painike

TUOTTEEN KUVAUS – NÄYTTÖ
I Feel
Hiljainen käynti

Puhaltimen nopeus
TURBO toiminto
Signaalin lähetys
Toiminto ei käytössä
Toiminto ei käytössä
8℃ lämmitys
Lämpötila

Toimintatila
Automaattinen
Jäähdytys
Kuivaus
Puhallus
Lämmitys

WIFI
Aika
AJASTIN PÄÄLLE/POIS

Kello
Valmiustila
Valo

LAPSILUKKO
Ylös/Alaus virtauskulma
Vasen/oikea virtauskulma

Lämpötilanäyttö
: Asetettu lämpötila
: Sisälämpötila
: Ulkolämpötila

HUOM:
• Yleiskäyttöistä kaukosäädintä voidaan käyttää monitoimisten ilmastointilaitteiden
kanssa. Kun kaukosäätimestä painetaan painikkeita, joiden toimintoja laitteessa
ei ole, yksikkö pysyy alkuperäisessä toimintatilassaan.
• Kun ilmastointilaite kytketään päälle, kuuluu äänimerkki. Toiminnan kuvake
palaa (punaisena). Tämän jälkeen laitetta voi käyttää kaukosäätimen avulla.
• Kun laite on päällä ja kaukosäätimen painikkeita painetaan, kaukosäätimen
näytön signaalikuvake ” ” välähtää ja laitteesta kuuluu äänimerkki. Tämä
tarkoittaa sitä, että signaali on lähetetty laitteeseen.

9

• Kun laite on pois päältä, asetettu lämpötila ja kellokuvake näkyvät
kaukosäätimen näytöllä (jos ajastin- tai valotoimintoja on asetettu, vastaavat
kuvakkeet näkyvät kaukosäätimen näytöllä). Kun laite on päällä, näytöllä näkyvät
vastaavat toimintokuvakkeet.
KAUKOSÄÄTIMEN PAINIKKEIDEN ESITTELY

1. VIRTA PÄÄLLE/POIS
Laite käynnistetään ja sammutetaan virtapainikkeen avulla. Laitteen
käynnistämisen jälkeen toiminnan kuvake palaa sisäyksikön näytöllä (vihreänä tai
muunvärisenä mallista riippuen) ja yksiköstä kuuluu äänimerkki.
2. FAN (PUHALLIN) painike
FAN-painikkeella voit valita puhaltimen nopeuden seuraavassa järjestyksessä:
automaattinen (AUTO), hidas, keskitaso, keskitaso-korkea, korkea
Kuivaustilassa puhallin toimii
hitaalla nopeudella.

AUTO

Lav

medium-lav

medium

medium-høy

3. TILA (MODE) painike
Käytä MODE-painiketta halutun toimintatilan valintaan:AUTOMAATTI,JÄÄHDYTYS,
KUIVAUS, PUHALLUS , LÄMMITYS. Kun valittuna on automaattitila, laite toimii
automaattisesti tehdasasetusten mukaan. Lämmitystilassa alkuasetus on 28 ℃
astetta. Muissa tiloissa alkuasetus on 25 ℃ astetta

AUTO

COOL

DRY

FAN

HEAT

4. +/- painike
Voit laskea lämpötilaa painamalla - painiketta. Lämpötila muuttuu nopeammin,
pidät painiketta painettuna 2 sekuntia. AUTO-toimintatilassa lämpötilaa ei
säätää.
Voit nostaa lämpötilaa painamalla + painiketta. Lämpötila muuttuu nopeammin,
pidät painiketta painettuna 2 sekuntia. AUTO-toimintatilassa lämpötilaa ei
säätää.

jos
voi
jos
voi

Suomi

HUOM:
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5. TURBO painike
Painamalla tätä painiketta voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Turbo-toiminnon,
jota käyttämällä säädetty lämpötila saavutetaan mahdollisimman pian. COOL-tilassa
puhallin pyörii suurella nopeudella puhaltaen runsaasti kylmää ilmaa. HEAT tilassa
puhallin pyörii suurella nopeudella puhaltaen runsaasti lämmintä ilmaa.
6. kallistuskulma painike
Voit säätää kallistuskulmaa seuraavasti painamalla tätä painiketta:

OFF

7.

painike

Valitse tämä painike kun haluat hidastaa kallistuksen nopeutta

OFF

Tämä kaukosäädin on universaali. Tätä painiketta kun painaa kolme kertaa niin
kallistuskulma palaa alkuasentoon.
Jos ohjainta pysäytetään kesken toimintansa, pysähtyy se siihen asentoon.
Tämä toiminto näyttää että ohjain liikkuu edestakaisin 5:ssä eri asennossa kuten
kuvassa näkyy.
8. CLOCK (kello) painike
Kun painat CLOCK-painiketta, merkki vilkkuu. Voit asettaa ajan painamalla plus- tai
miinuspainikkeita viiden sekunnin kuluessa. Jos pidät jompaa kumpaa näistä
painikkeista painettuna 2 sekuntia, aika muuttuu 1 minuutin ensin 0,5 sekunnin
välein ja myöhemmin 10 minuuttia 0,5 sekunnin välein. Merkkivalo vilkkuu, kun
aikaa asetetaan. Kun vahvistat ajan painamalla CLOCK painiketta uudelleen, se
lakkaa vilkkumasta.
9. TIMER ON/OFF painike (ajastus käytössä/pois)
• Voit ottaa ajastetun käynnistyksen käyttöön painamalla T-ON-painiketta. Voit
poistaa ajastuksen käytöstä painamalla tätä painiketta uudelleen.
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10. TEMP PAINIKE

ei symbolia

• Saat asetetun lämpötilan, sisälämpötilan ja ulkolämpötilan näkyviin sisäyksikön
näytölle painamalla TEMP-painiketta. Valinta tapahtuu kaukosäätimestä seuraavassa
järjestyksessä: 1. Kun kaukosäätimestä valitaan ensimmäinen symboli, sisäyksikön
näyttö esittää asetetun lämpötilan.2. Kun kaukosäätimestä valitaan toinen symboli,
sisäyksikön näyttö esittää sisälämpötilan.3. Kun kaukosäätimestä valitaan kolmas
symboli sisäyksikön näyttö esittää ulkolämpötilan.
11. / painike
• Voit ottaa HEALTH tai AIR toiminnot käyttöön tai poistaa ne käytöstä painamalla
tätä painiketta. Voit ottaa AIR toiminnon käyttöön painamalla tätä painiketta kerran.
Voit ottaa sekä HEALTH että AIR -toiminnot käyttöön painamalla tätä painiketta
toisen kerran. oit poistaa HEALTH ja AIR -toiminnot käytöstä painamalla tätä
painiketta kolmannen kerran. Voit ottaa HEALTH-toiminnon käyttöön painamalla
tätä painiketta neljännen kerran.Voit toistaa edelliset toimet painamalla painiketta
uudelleen. HUOM. Nämä toiminnot eivät ole käytössä pohjoismaissa myytävissä
ilmalämpöpumpuissa
12. I FEEL painike
• Voit ottaa I FEEL -toiminnon käyttöön painamalla tätä painiketta. Kun toiminto on
käytössä, kaukosäädin tunnistaa ympäristön lämpötilan ja lähettää sen yksikköön,
joka säätää lämpötilan automaattisesti. Voit poistaa I FEEL -toiminnon käytöstä
painamalla painiketta uudelleen.
• Kaukosäätimen tulee olla lähellä käyttäjää tämän toiminnon asettamisen aikana.
Älä pidä kaukosäädintä kylmän tai kuuman esineen lähellä, jotta se tunnistaa
ympäristön lämpötilan oikein. Kun I FEEL -toiminto on käytössä, kaukosäädin tulee
asettaa sisäyksikön kantoalueelle.

Suomi

• Kun tätä painiketta painetaan, poistuu näkyvistä ja ON vilkkuu. Ajan
asetuksena näkyy 00:00. Voit asettaa ajan painamalla plus- tai
miinuspainikkeita viiden sekunnin kuluessa. Kun painat painiketta, aika
muuttuu 1 minuutin. Jos pidät jompaa kumpaa näistä painikkeista painettuna,
aika muuttuu ensin 1 minuutin ja myöhemmin 10 minuuttia.
• Vahvista asetus painamalla TIMER ON -painiketta 5 sekunnin kuluttua
painamisesta. Voit ottaa ajastetun sammutuksen käyttöön painamalla T-OFFpainiketta. Voit peruuttaa ajastuksen painamalla tätä painiketta
uudelleen.TIMER OFF -asetus toimii samalla tavalla kuin TIMER ON -asetus.
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13. LIGHT (valo) painike

Suomi

• Kun painat LIGHT-painiketta, näyttöön syttyy valo. Kun painat sitä uudelleen,
valo sammuu.
14. WIFI painike
• Paina WIFI-painiketta aktivoidaksesi toiminnon. Pysäytä toiminto painamalla
uudelleen. Lisätietoja löytyy WIFI-liitteestä ja wilfa.fi/ilmalampopumput
15. QUIET (hiljainen tila) painike
• Painamalla tätä painiketta voit ottaa käyttöön automaattisen hiljaisen tilan.
Voit poistaa sen käytöstä painamalla painiketta uudelleen. Kun virta
kytketään ensimmäisen kerran, hiljainen tila on pois käytöstä. Hiljainen tila ei
ole käytettävissä kuivattaessa tai pelkkää puhallinta käytettäessä.
Puhaltimen nopeutta ei voi säätää hiljaisessa tilassa
16. SLEEP painike
• Painamalla tätä painiketta voit valita uniajastus 1- ( 1), uniajastus 2- ( 2) ja
uniajastus 3 -toiminnon ( 3), peruuttaa uniajastuksen ja vaihtaa uniajastustoimintojen välillä. Kun virta kytketään, uniajastustoiminto on oletusarvoisesti
pois käytöstä.
• Jos jäähdytys- tai ilmankuivaustoimintatilassa valitaan uniajastus 1,
lämpötilaa nostetaan 1 °C tunnin kuluttua ja kahden tunnin kuluttua 2 °C,
minkä jälkeen tämä asetus jää käyttöön. Jos lämmitystoimintatilassa valitaan
uniajastus, lämpötilaa lasketaan 1 °C tunnin kuluttua ja kahden tunnin
kuluttua 2 °C, minkä jälkeen tämä asetus jää käyttöön.
• Uniajastusta 2 käytettäessä lämpötilaa säädetään valmiiksi asetetun käyrän
mukaan.
• Uniajastusta 3 käytettäessä lämpötilaa säädetään itse asetetun käyrän
mukaan.
(1) Kun käytössä on uniajastus 3, pidä TURBO-painiketta painettuna. Tällöin
voit säätää uniajastuksen asetukset kaukosäätimen avulla. Sen näytössä
näkyy 1 tunti. Lämpötila-asetuskentässä vilkkuu viimeisimmän asetuksen
(tai tehdasasetuksen) mukaisesti asetettu lämpötila.
(2) Voit säätää lämpötilaa painamalla plus- ja miinus-painikkeita. Vahvista
säädöt painamalla TURBO-painiketta.
(3) Tällöin asetus siirtyy eteenpäin 1 tunnin. Muut käyrän pisteet sijaitsevat
2, 3 ja 8 tunnin kohdalla. Niihin säädetyt lämpötilat tulevat näkyviin.
(4) Toista vaiheiden 2–3 toimet, kunnes myös 8 tunnin kohdalle on asetettu
lämpötila. Säätökäyrä on nyt valmis,ajastus tulee näkyviin ja lämpötilana
näkyy alkuperäinen asetettu lämpötila. Uniajastusta 3 käytettäessä
lämpötilaa säädetään tekemiesi asetusten mukaan.
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1. Kun virta on kytketty, käynnistä ilmastointilaite painamalla kaukosäätimen virtapainiketta.
2. Valitse haluamasi toimintatila MODE-painikkeella: AUTOMAATTI, JÄÄHDYTYS, KUIVAUS,
PUHALLUS, LÄMMITYS.
3. Voit säätää lämpötilaa painikkeilla ”ylös” ja ”alas”. (Automaattitilassa lämpötilaa ei voi säätää.)
4. Valitse puhaltimen nopeus FAN-painikkeella: automaattinen, hidas, keskitaso tai nopea.
5. Valitse puhalluskulma SWING-painikkeella.
Signaalinlähetin

KAUKOSÄÄTIMEN PARISTOJEN VAIHTAMINEN
1. Paina kaukosäätimen takana olevaa kohtaa, jossa on merkintä . Työnnä
sitten paristokotelon kantta nuolen osoittamaan suuntaan.
2. Vaihda molemmat (AAA 1.5V) paristot ja varmista, että plus- ja miinusnavat
tulevat oikein.
3. Laita paristokotelon kansi takaisin.

Suomi

KÄYTTÖ

Paristo

Sulje
Avaa
Paristokotelon luukku

Huom:

•
•
•
•
•
•

Osoita kaukosäätimen lähettimellä sisäyksikön vastaanotinta käytön aikana.
Lähettimen ja vastaanottimen välinen etäisyys ei saa olla yli 8 metriä eikä niiden välissä saa
olla esteitä.
Signaaliin tulee helposti häiriöitä huoneessa, jossa on loisteputkivalaisin tai langaton puhelin.
Tällöin kaukosäätimen tulee olla lähellä yksikköä käytön aikana.
Vaihda kaukosäätimeen tarvittaessa uudet samanmalliset paristot.
Kun kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, ota paristot pois.
Jos kaukosäätimen näyttö on sumea tai sitä ei näy, vaihda paristot.
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KÄYTTÖ POIKKEUSTILANTEESSA
Jos kaukosäädin on vahingoittunut tai hävinnyt, voit käynnistää ja sammuttaa laitteen lisäpainikkeesta. Sen käyttö on kuvattu
alla. Avaa paneeli ja käynnistä tai sammuta laite painamalla lisäpainiketta kuten kuvassa. Kun laite on päällä, se toimii
automaattitilassa.
Paneeii

Lisäpainike

Varoitus: Käytä painamiseen sähköä eristävää esinettä.

PUHDISTUS JA HUOLTO
•
•
•

Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke ennen laitteen puhdistusta sähköiskuvaaran välttämiseksi.
Älä puhdista laitetta vedellä sähköiskuvaaran välttämiseksi.
Älä käytä haihtuvia nesteitä laitteen puhdistukseen

Sisäyksikön pinnan puhdistaminen
Likaantuneen sisäyksikön pinnan puhdistamiseen suositellaan pehmeää ja kuivaa tai kosteaa liinaa. Huomautus:
Älä irrota paneelia puhdistuksen aikana.
Suodattimen puhdistaminen
1.Avaa paneeli
Vedä paneeli ulos oikeassa kulmassa
kuten kuvassa.

3. Puhdista suodatin
Käytä suodattimen puhdistukseen pölyhuiskua tai vettä.

2. Irrota suodatin

4. Aseta suodatin paikalleen

Irrota suodatin kuten kuvassa.

Aseta suodatin paikalleen ja sulje paneelin suojus tiiviisti.

Jos suodatin on erittäin likainen, käytä sen puhdistamiseen vettä (alle
45 °C). Laita se sitten varjoisaan ja viileään paikkaan kuivumaan.

Varoitus:
• Suodatin tulee puhdistaa noin kolmen kuukauden välein. Jos käyttöympäristö on erittäin pölyinen,
suodattimen voi puhdistaa useammin.
• Älä koske säleisiin suodattimen irrottamisen jälkeen vammojen välttämiseksi.
• Älä käytä suodattimen kuivattamiseen tulta tai hiustenkuivainta vääntymisen ja palovaaran
välttämiseksi.
Huomautus: Tarkistus ennen käyttökauden alkamista

1. Tarkista, ettei ilman imuaukoissa ole esteitä.
2. Tarkista, että ilmakytkin, pistoke ja pistorasia ovat hyvässä kunnossa.
3. Tarkista, että suodatin on puhdas.
4. Tarkista, että poistoputki on ehjä.

Huomautus: Tarkistus käyttökauden lopussa
1. Irrota laite virtalähteestä.
2. Puhdista suodatin ja sisäyksikön paneeli.
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VIANMÄÄRITYS
Tarkistettavat asiat

Tatkaisut

Sisäyksikkö ei vastaanota
kaukosäätimen signaalia tai reagoi
siihen.

Häiritseekö jokin yksikön toimintaa
(staattinen sähkö, jännite tms.)?

Irrota pistoke. Laita pistoke takaisin
noin 3 minuutin kuluttua ja käynnistä
laite sitten uudelleen.

Onko kaukosäädin signaalin
kantoalueella

Kantoalue on 8 metriä.

Onko signaalin tiellä esteitä?

Poista esteet..

Osoittaako kaukosäädin
vastaanotinta?

Valitse sopiva kulma ja osoita
kaukosäätimellä sisäyksikön
vastaanotinta.

Onko kaukosäätimen herkkyys
heikentynyt tai sen näyttö sumea tai pois
näkyvistä?

Tarkista paristot. Jos paristot ovat
tyhjentyneet, vaihda ne.

Toimiiko kaukosäätimen näyttö?

Tarkista kaukosäädin. Jos kaukosäädin
on vaurioitunut, vaihda se.

Onko huoneessa loisteputkivalaisin?

Vie kaukosäädin lähemmäs yksikköä.
Sammuta loisteputkivalaisin ja kokeile
uudelleen.

Sisäyksiköstä ei tule ilmaa.

Onko ilman imu- tai poistoaukko
tukossa?

Poista esteet.

Onko sisälämpötila saavuttanut
asetetun lämpötilan lämmitystilassa?

Sisäyksikkö lakkaa puhaltamasta
ilmaa asetetun lämpötilan
saavuttamisen jälkeen.

Onko lämmitystila päällä?

Kylmän ilman puhaltamisen
välttämiseksi sisäyksikkö käynnistyy
vasta muutaman minuutin jälkeen.
Tämä on normaalia.

Onko sähköverkossa vika?

Odota tilanteen korjautumista.

Onko pistokkeen kiinnitys löysä?

Kiinnitä pistoke uudelleen.

Onko ilmakytkin lauennut tai sulake
palanut?

Käänny ammattilaisen puoleen
ilmakytkimen/sulakkeen vaihtamiseksi.

Onko johdoissa vikaa?

Käänny ammattilaisen puoleen niiden
vaihtamiseksi.

Käynnistyykö yksikkö uudelleen heti
pysähdyttyään?

Odota 3 minuuttia ja käynnistä laite
sitten uudelleen.

Onko kaukosäätimestä valittu
oikea toiminto?

Aseta toiminto uudelleen.

Sisäyksikön ilmanpoistoaukosta
tulee sumua.

Onko sisälämpötila tai ilmankosteus
korkea?

Tällaisessa tilanteessa sisäilma jäähtyy
nopeasti. Sisälämpötila ja ilmankosteus
laskevat hetken kuluttua ja sumu häviää.

Asetettua lämpötilaa ei voi säätää.

Toimiiko yksikkö automaattitilassa?

Automaattitilassa lämpötilaa ei voi
säätää. Jos haluat säätää lämpötilaa,
vaihda laitteen toimintatilaa.

Ylittääkö haluamasi lämpötila
asetettavan lämpötila-alueen rajat?

Lämpötila-alue: 16 °C – 30 °C .

Ilmastointilaite ei toimi.

Suomi

Ongelma
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Tarkistettavat asiat

Ratkaisut

Jäähdytysteho (tai lämmitysteho) ei
ole riittävä.

Onko jännite liian matala?

Odota normaalin jännitteen
palautumista.

Onko suodatin likainen?

Puhdista suodatin.

Onko asetettu lämpötila oikealla
lämpötila-alueella?

Säädä lämpötila oikealle alueelle.

Onko ovi tai ikkuna auki?

Sulje ovet ja ikkunat.

Huoneessa haisee.

Mistä haju on peräisin
(huonekaluista, tupakasta jne.)?

Poista hajun lähde.
Puhdista suodatin.

Ilmastointilaite alkaa toimia yhtäkkiä
epänormaalisti.

Aiheuttaako jokin häiriöitä (ukkonen,
langattomat laitteet jne.)?

Katkaise virta ja kytke se päälle
uudelleen. Käynnistä sitten yksikkö.

Laitteesta kuuluu virtausääntä.

Onko ilmastointilaite päällä vai
pois päältä?

Ilmastointilaitteen sisältä kuuluu
virtaavan jäähdytysaineen ääni,
mikä on normaalia.

Laitteesta kuuluu raksahduksia..

Onko ilmastointilaite päällä vai
pois päältä?

Ääni johtuu kitkasta, jota syntyy, kun
paneelit tai muut osat laajenevat tai
supistuvat lämpötilan vaihdellessa.

VIRHEKOODIT
Kun laite ei ole normaalissa tilassa, sisäyksikön lämpötilan näyttö vilkkuu ja esittää vastaavan virhekoodin. Alla on
luettelo virhekoodeista.

Virhekoodi

Vianmääritys

E5

Ylivirtasuojaus: epävakaa syöttöjännite, liian likaiset lämmönvaihtimet, epänormaali puhallusnopeus,
kompressorivika, öljy- tai kaasuvuoto.

E8

Ylikuumenemissuojaus: kylmäainevuoto, puhallinmoottorin vika, liian likaiset pölysuodattimet tai lämmönvaihtimet.

U8

Sisäyksikön moottorin toimintahäiriö: puhallinmoottorin vika, sisäyksikön piirilevyn vika.

H6

Sisäyksikön puhallinmoottorin lukitus: rikkoutunut tai jumiutunut puhallinmoottori.

E6

Tiedonsiirron toimintahäiriö: virheellinen johdotus sisä- ja ulkoyksikön välillä, sisä-/ulkoyksikön
piirilevyn toimintahäiriö.

C5

Hyppysuojan toimintahäiriö: sisäyksikön piirilevystä puuttuu hyppysuoja, piirilevy on rikki.

F0

Kylmäaineen kierrätystila: kylmäaineen vuoto tai syöttöhäiriö.

F1

Huonelämpötilan anturi on rikkoutunut.

F2

Höyrystimen anturi on rikkoutunut.

Huomautus:
Jos virhekoodi on jokin muu kuin yllä, ota yhteyttä ammattilaiseen huoltoa varten.
Varoitus:
Jos huomaat alla kuvattuja ilmiöitä, katkaise ilmastointilaitteesta virta ja irrota pistoke välittömästi. Ota sitten yhteyttä
jälleenmyyjään tai pätevään ammattilaiseen huoltoa varten.
•
•
•
•
•

Virtajohto on ylikuumentunut tai vaurioitunut.
Käytön aikana kuuluu epänormaalia ääntä.
Ilmakytkin laukeaa toistuvasti.
Ilmastointilaite haisee palaneelta.
Sisäyksikkö vuotaa.

Älä korjaa tai siirrä ilmastointilaitetta itse. Jos laitetta käytetään normaalista poikkeavassa tilassa, on olemassa
toimintahäiriön, sähköiskun tai tulipalon vaara.
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Oy Wilfa Suomi Ab myöntää 7 vuoden takuun Wilfa-ilmalämpöpumpuille. Tämä takuu kattaa tuotteessa ostohetkellä
olevat puutteet sekä materiaali- ja valmistevirheet, jotka ilmenevät 7 vuoden kuluessa laskettuna ostopäivästä. Muilta
osin noudatamme yleisiä takuuehtoja TE-2002. Tämä takuu ei vaikuta kansallisen lainsäädännön mukaisiin kuluttajan
oikeuksiin.

Oy Wilfa Suomi
Piispansilta 11 C, 02230, Espoo
www.wilfa.fi

