Split soojuspump
Mudelid: GWH09UB-K3DNA4F/I
GWH12UB-K3DNA4F/I
GWH18UC-K3DNA4F/I
Täname meie toote valimise eest!
Seadme nõuetekohaseks kasutamiseks lugege siinne kasutusjuhend tähelepanelikult läbi
ja hoidke alles.
Kui olete kasutusjuhendi ära kaotanud, pöörduge kohalikku esindusse või külastage
veebilehte www.gree.com või saatke e-kiri aadressil global@gree.com.cn elektroonilise
versiooni saamiseks.

Eriteave
Ühildamisjuhend
Sellel mudelil kasutatakse RF kaugjuhtimispulti.
Juhtimispult tuleb enne kasutamist soojuspumbaga
ühildada, vastasel korral pult ei tööta.
Lugege enne kasutamist sellel leheküljel esitatud juhised
tähelepanelikult läbi ning tehke seejärel ühildamisprotseduur.

Märkus
Palun tehke järgmine toiming 2 m kaugusel seadmest. Ühildamine tuleb
teha ainult üks kord.
Ühildamise ajal hoidke juhtimispulti ja soojuspumpa ooterežiimil.
Kui juhtimispuldil signaali ei saavutata, ühildage pult seadmega uuesti.

Kaugjuhtimispuldi ühildamine
Kui seade on ooterežiimil, minge soojuspumbast 2 m kaugusele ning vajutage
Humidify/Health nuppu. Kaugjuhtimispult ja seade lülituvad
ja hoidke 3 sekundit all
automaatselt ühildumistoimingule. Kui ühildamine on tehtud. Väljastab seade
kolm helisignaali; kui ühildamine ebaõnnestus, minge seadmele lähemale ja
korrake ühildamist.
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R410A(R32/125: 50/50): 2087.5

Ohutusnõuded

HOIATUS
Kasutamine ja hooldus
Käesolevat seadet võivad kasutada lapsed alates 8.
eluaastast ja vanemad, ning vähenenud füüsiliste,
vaimsete ja tunnetuslike võimetega isikud või need, kellel
puuduvad seadme kasutamise kogemused või
teadmised, järelevalve all või pärast seadme ohutu
kasutamise väljaõpet ning kasutamisega seotud ohtude
tundmaõppimist.
Lapsi ei tohi lubada seadmega mängida.
Puhastamist ja kasutaja tehtavat hooldust ei tohiks teha
lapsed ilma järelvalveta.
Ärge ühendage soojuspumpa mitmekohalisse
pistikupessa. Vastasel korral võib tekkida tulekahju oht.
Soojuspumba puhastamiseks ühendage toide lahti.
Vastasel korral võib tekkida elektrilöögi oht.
Kui toitejuhe kahjustub, tuleb see ohu vältimiseks tootja,
hooldusesinduse või muu sarnase kvalifikatsiooniga
spetsialisti juures vahetada.
Elektrilöögi vältimiseks ei tohi soojuspumpa veega
pesta.
Vältige vee pritsimist siseseadmele. See võib põhjustada
elektrilööki või rikkeid.
Pärast filtri eemaldamist ärge puudutage
ventilatsiooniribisid, et vältida vigastuse tekkimist.
Moondumise või tulekahjuohu vältimiseks ärge
kasutage filtri kuivatamiseks tuld või fööni.
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HOIATUS
Hooldust peavad tegema kvalifitseeritud spetsialistid.
Vastasel korral võib tekkida kehalise vigastuse või
kahjustuse oht.
Ärge remontige soojuspumpa ise, see võib põhjustada
elektrilöögi või kahjustuse ohtu. Kui soojuspumpa on tarvis
remontida, pöörduge edasimüüja poole.
Ärge pistke sõrmi ega mingeid esemeid õhu
sissevõtu- või väljalaskeavadesse. See võib tekitada
kehalisi vigastusi või kahjustusi.
Ärge katke õhu sissevõtu- või väljalaskeavasid kinni. See
võib põhjustada rikkeid.
Vältige vee pritsimist kaugjuhtimispuldile, vastasel korral
võib pult rikki minna.
Allpool loetletud olukordade puhul lülitada soojuspump
välja ja ühendada kohe vooluvõrgust lahti, seejärel
pöörduda hoolduse asjus edasimüüja või kvalifitseeritud
spetsialisti poole.
● Toitejuhe on ülekuumenenud või kahjustunud.
● Töö ajal kostab ebatavaline heli.
● Kaitselüliti lülitub sageli välja.
● Soojuspumbast tuleb kõrbelõhna.
● Siseseade lekib.
Kui soojuspump töötab ebatavalistes tingimustes, võib see
põhjustada rikkeid, elektrilöögi või tulekahju ohtu.
Lülitades soojuspumba sisse või välja avariinupust,
vajutage seda nuppu isoleeritud mittemetalse esemega.
Ärge astuge välisseadme pealispaneelile ning ärge
pange sellele esemeid. See võib põhjustada kahjustusi
või kehalisi vigastusi.
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Ühendamine
Seadme peab paigaldama kvalifitseeritud spetsialist.
Vastasel korral võib tekkida kehalise vigastuse või
kahjustuse oht.
Seadme paigaldamisel tuleb järgida elektriohutuse
eeskirju.
Vastavalt kohalikele ohutuseeskirjadele tuleb kasutada
kvalifitseeritud toitesüsteemi ja kaitselülitit.
Paigaldage kaitselüliti. Vastasel korral võib tekkida rikkeid.
Fikseeritud juhtmetega tuleb ühendada mitmepooluseline
toitekatkestuse lüliti, millel on kõikidel poolustel vähemalt 3
mm kontakt eraldus.
Lisaks sobiva tugevusega kaitselülitile jälgige järgmist
tabelit. Soojuspumba lülitil peab olema magnetluku ja
kütteluku funktsioon, see suudab kaitsta lühise ja
ülekoormuse eest.
Soojuspump tuleb nõuetekohaselt maandada. Vale
maandus võib põhjustada elektrilööki.
Kasutage nõuetekohast toitejuhet.
Kontrollige, et elektrisüsteem sobib soojuspumba
nõuetega. Ebastabiilne toitevõrk või vale juhtmestus
võivad tekitada rikkeid. Paigaldage enne soojuspumba
kasutamist nõuetekohased elektrikaablid.
Ühendage nõuetekohaselt pistikupesa voolu all
olev juhe, neutraaljuhe ja maandusjuhe.
Enne elektrisüsteemi ja ohutust puudutavate tööde
tegemist lülitage toide alati välja.
3

Ohutusnõuded

HOIATUS
Ärge lülitage toidet sisse enne paigalduse lõpetamist.
Kui toitejuhe on kahjustunud, peab selle ohtude vältimiseks
vahetama tootja, volitatud hooldusettevõte või muu
sarnase kvalifikatsiooniga spetsialist.
Ringleva jahutusvedeliku temperatuur on kõrge, hoidke
ühenduskaabel vasktorust eemal.
Seade tuleb paigaldada vastavalt riiklikule
juhtmepaigalduse määrusele.
Paigaldus peab toimuma vastavalt NEC ja CEC nõuetele
ning seda tohib teha ainult volitatud spetsialist.
Soojuspump on esimesse klassi kuuluv elektriseade. Sellel
peab olema spetsialisti tehtud nõuetekohane sobiva
maandusseadmega maandus. Jälgige, et maandus oleks
alati toimiv, vastasel korral võib tekkida elektrilöögi oht.
Soojuspumba kollane-roheline juhe on maandusjuhe,
mida ei tohi muul otstarbel kasutada.
Maanduse takistus peab vastama riiklikele elektriohutuse
määrustele.
Soojuspump tuleb paigutada nii, et pistik on
juurdepääsetav.
Kõik sise- ja välisseadme juhtmed peab paigaldama
spetsialist.
Kui toitejuhtme pikkus on ebapiisav, pöörduge uue juhtme
asjus edasimüüja poole. Ärge pikendage juhet ise.
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HOIATUS
Pistikuga soojuspumpade pistik peab pärast
paigaldamist olema juurdepääsetav.
Ilma pistikuta soojuspumpadel tuleb süsteemi
paigaldada kaitselüliti.
Kui soojuspump tuleb paigutada teise kohta, tohib seda
teha ainult kvalifitseeritud spetsialist. Vastasel korral
võib tekkida kehaliste vigastuste või kahjustuste oht.
Valige lastele kättesaamatu koht, mis on eemal
loomadest ja taimedest. Kui seda pole võimalik teha,
paigaldage ohutuse tagamiseks piirdeaed.
Siseseade tuleks paigaldada seina lähedale.

Töötemperatuuri vahemik

Maksimaalne
jahutus
Maksimaalne küte

Siseseadme pool DB/WB
(°C)

Välisseadme pool
DB/WB(°C)

32/23
27/-

54/26
24/18

MÄRKUS:
● Töötemperatuuri vahemik (välistemperatuur) jahutamisel on -18°C~54°C; raami
elektrikütterihmata mudeli küttetemperatuuri vahemik on -15°C~24°C;
elektrikütterihmaga mudelite küttetemperatuuri vahemik on -30°C~24°C.
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Komponentide
nimed
Siseseade
õhu sissevõtuavad
paneel

toitejuhe

filter
horisontaalne
õhuvoolusuundur

õhu väljalaskeavad
kaugjuhtimispult

toide
ekraan temp.

MÄRKUS:
Tegelik toode võib ülal näidatud joonisest erineda, vt tegelikku toodet.
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Kaugjuhtimispuldi nupud

1

2

3

4

5
7

6
8

10

9
13

15

14

16

17

SISSE / VÄLJA nupp

2

+/- nupp

3

jahutusnupp Cool

4

küttenupp Heat

5

ventilaatorinupp Fan

6

I FEEL nupp

7

up down swing nupp

8

režiiminupp Mode

9

Left right swing nupp

10 T-ON/T-OFF nupp
11 kellaaja nupp Clock
12 Humidity button/Health button

13 X-fan nupp

11
12

1

14 õhunupp Air
15 Valgustuse nupp Light
16 puhkefunktsiooni nupp Sleep
17 WIFI nupp

Ekraanil kuvatavate ikoonide tutvustus
Vent. kiirus
Töörežiim

Signaali edastaja

Automaatne
Jahutamine

WIFI

INTELLIGENT

Kuivatamine
Ventilaator
Kütmine
kellaaeg
Vent. turbokiirus

HOUR ON OFF

X-FAN toiming
Autom. vaikne
režiim

patarei võimsus
niiskus
temp. kuvatüüp
tervislik režiim
temperatuur
suundur üles-alla
suundur vasakuleparemale
8℃ küttefunkts.
lapselukk
I feel funkts.
õhuvahetus

Vaikne režiim
puhkefunktsioon
Temp. kuvatüüp
:seatud temp.
:sisetemperatuur
:välistemperatuur.
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Kaugjuhtimispuldi nuppude tutvustus
Märkus:
● Pärast toite sisselülitamist annab soojuspump helisignaali.
Toimingu indikaatortuli "
" PÕLEB (punane). Pärast seda saate
soojuspumpa kaugjuhtimispuldi abil juhtida.
● Kui pump on sisselülitatud, siis vilgub kaugjuhtimispuldil nuppu vajutades ekraanil
ikoon " " ühe korra ning soojuspump edastab helisignaali “de”, mis tähendab, et
soojuspumbale on signaal edastatud.

1 ON/OFF nupp

(sisse- / väljalülitamine)

Vajutage seda nuppu soojuspumba sisse- ja väljalülitamiseks. Pärast soojuspumba
sisselülitamist SÜTIB siseseadme ekraanil toiminguindikaator "
erinevatel mudelitel erinev) ning siseseade edastab helisignaali.

2

" (roheline, värv on

+/- nupp

● Vajutage "+" või " - " nuppu üks kord seatud temperatuuri muutmiseks 0,5°C.
Hoides "+" või " - " nuppu 2 sekundit all, vahetub seatud temperatuur
kaugjuhtimispuldil kiiresti. Lastes nupu pärast seadistamist lahti, vahetub seatud
temperatuur vastavalt kaugjuhtimispuldi ekraanil. (Temperatuuri ei saa
reguleerida automaatrežiimis.)
● Taimeri seadistamisel TIMER vajutage kellaaja seadmiseks "+" või " - " nuppu.

3

Cool nupp

(jahutamine)

● Seda nuppu vajutades töötab seade jahutusrežiimil.

4

Heat nupp

(kütmine)

● Seda nuppu vajutades töötab seade kütmisrežiimil.

5

FAN nupp

(ventilaator)

Seda nuppu vajutades saab reguleerida ventilaatori pöörlemiskiirust: aeglane (
aeglane keskmine (

), keskmine (

), keskmiselt kiire (

), kiire (

),
),

väga kiire ( ), automaatne (AUTO), vaikne ( ).

Märkus:

Auto

● Turbofunktsioon on kasutatav kuivatamis- ja automaatrežiimis.
● Puhkefunktsiooni alguses lülitub seade automaatselt vaiksele tööle.
● Seade töötab aeglasel kiirusel kuivatamise ja automaatse kuivatamise
režiimil. Kiirust reguleerida ei saa.
● Automaatsel kiirusel
AUTO valib soojuspump ventilaatori kiiruse
automaatselt vastavalt ümbritsevale temperatuurile.
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Kaugjuhtimispuldi nuppude tutvustus
6

I FEEL nupp

(ma tunnen)

Vajutage seda nuppu I FEEL funktsiooni sisselülitamiseks ning kaugjuhtimispuldil
kuvatakse " ". Pärast selle funktsiooni sisselülitamist saadab kaugjuhtimispult
juhtseadmele ümbritseva temperatuuri näidu ning seade reguleerib automaatselt
toatemperatuuri vastavalt tuvastatuse temperatuurile. I FEEL funktsiooni
väljalülitamiseks vajutage uuesti seda nuppu ning ikoon " " kaob ekraanilt.
● Kui see funktsioon on sisselülitatud, pange kaugjuhtimispult kasutaja
lähedusse. Ebatäpse ümbritseva temperatuuri tuvastamise vältimiseks ärge
pange pulti kuuma või külma eseme lähedusse.

7

nupp

● Lihtsa liikumise režiimis saab seda nuppu vajutades sisse lülitada (ekraanil
" " ikoon) või välja lülitada ("
" ikoon kaob) õhusuunduri vasakule-paremale
liikumise funktsiooni.
●Väljalülitatud olekus OFF saab nuppude "+" ja "
" korraga vajutamisel sisse
lülitada lihtsa ja fikseeritud liikumisrežiimi vaheldumise. Ümberlülitumisel vilgub
kaugjuhtimispuldil kaks korda “
” ikoon.
● Vajutage seda nuppu fikseeritud nurgaga liikumisrežiimis ning vasakule ja paremale
liikumine vaheldub all näidatud järjestuses:

no display
(horisontaalne suundur peatub antud asendis)
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MODE nupp

(režiim)

Vajutage seda nuppu soovitud töörežiimi valimiseks.
AUTO COOL DRY

FAN

9

HEAT

Kaugjuhtimispuldi nuppude tutvustus
● Automaatrežiimi valides töötab soojuspump automaatselt vastavalt ümbritsevale
temperatuurile. Seatud temperatuuri muuta ei saa ning seda ei kuvata. Ventilaatori
kiirust saab reguleerida "FAN" nuppu vajutades. Ventilaatori puhumisnurka saab
"/"
" nuppu vajutades.
reguleerida "
● Jahutamisrežiimi valides töötab soojuspump jahutamisrežiimis. Seatud
temperatuuri reguleerimiseks vajutage "+" või "-" nuppu. Ventilaatori kiiruse
reguleerimiseks vajutage "FAN" nuppu. Ventilaatori puhumisnurga
muutmiseks vajutage "
"/"
" nuppu.
● Kuivatamisrežiimi valides töötab soojuspump aeglasel kiirusel
kuivatamisrežiimis. Kuivatamisrežiimis ei saa ventilaatori kiirust reguleerida.
"/"
" nuppu.
Ventilaatori puhumisnurga muutmiseks vajutage "
● Ventilaatori režiimi valides töötab soojuspumbal ainult ventilaator. Ventilaatori kiiruse
reguleerimiseks vajutage "FAN" nuppu. Ventilaatori puhumisnurga muutmiseks
vajutage "
"/"
" nuppu.
● Kütmisrežiimi valides töötab soojuspump kütmisrežiimis. Seatud temperatuuri
muutmiseks vajutage "+" või "- " nuppu. Ventilaatori kiiruse reguleerimiseks
vajutage "FAN" nuppu. Ventilaatori puhumisnurga muutmiseks vajutage " " /
" " nuppu. (Ainult jahutusrežiimis töötav seade ei võta vastu kütmisrežiimi
signaali. Lülitades kaugjuhtimispuldil kütmisrežiimi sisse, ei käivita toitenupu
ON/OFF vajutamine seadet).

Märkus:
● Külma õhu puhumise vältimiseks viivitab siseseade pärast kütmisrežiimi
käivitamist õhupuhumise alustamisega 1 - 5 minutit (täpne viivitusaeg oleneb
toatemperatuurist).
● Seadke kaugjuhtimispuldil temperatuurivahemik: 16 ~ 30°C (61-86°F).
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nupp

● Selle nupu vajutamisega lihtsas liikumisrežiimis saab sisse lülitada (ekraanil "
" ikoon) või välja lülitada (ikoon "
" kaob) üles-alla liikumise funktsiooni.
● Vajutades väljalülitatud olekus OFF korraga nuppe "+" ja " ", saab sisse lülitada
lihtsa liikumisrežiimi ja fikseeritud liikumisrežiimi vahelduva töö. Ümberlülitamise
ajal vilgub kaugjuhtimispuldi ekraanil kaks korda “
” ikoon.
● Vajutades seda nuppu fikseeritud liikumisrežiimis, muutub üles-alla liikumine all
näidatud järjestuses:
no display
(horisontaalsuundurid seiskuvad
antud asendis)
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Kaugjuhtimispuldi nuppude tutvustus
10 T-ON/T-OFF nupp (taimer)
● T-ON nupp (taimeri sisselülitamine)
“T-ON” nupuga saab seada taimeri sisselülitamise kellaaega. Pärast selle nupu
vajutamist kaob " " ikoon ja kaugjuhtimispuldil vilgub sõna “ON". T-ON seadmiseks
vajutage “+” või “-” nuppu. Pärast igat “+” või “-” nupu vajutust muutub T-ON
seadistus 1 min. võrra suuremaks või väiksemaks. Hoides “+” või “-” nuppu 2 sekundit
all, muutub kellaaeg kiiresti kuni soovitud kellaaja saavutamiseni. Kinnitamiseks
vajutage “T-ON”. Sõna “ON” vilkumine lõpeb. Uuesti kuvatakse " " ikooni. TIMER
ON funktsiooni väljalülitamine: Kui T-ON on sisselülitatud, vajutage selle
väljalülitamiseks “T-ON” nuppu.
● T-OFF nupp (taimeri väljalülitamine)
“T-OFF” nupuga saab seada taimeri väljalülitamise kellaaega. Pärast selle nupu
vajutamist kaob " " ikoon ja kaugjuhtimispuldil vilgub sõna "OFF". T-OFF
seadistuse muutmiseks vajutage "+" või "-" nuppu. Pärast igat "+" või "-" nupu vajutust
muutub T-OFF seadistus 1 min. võrra suuremaks või väiksemaks. Hoides "+" või "-"
nuppu 2 sekundit all, muutub kellaaeg kiiresti kuni soovitud kellaaja saavutamiseni.
Kinnitamiseks vajutage “T-OFF”. Sõna "OFF" vilkumine lõpeb. Uuesti kuvatakse " "
ikooni. T-OFF funktsiooni väljalülitamine: Kui T-OFF on sisselülitatud, vajutage selle
väljalülitamiseks “T-OFF” nuppu.
Märkus:
● Sisse- ja väljalülitamise olekus saab T-OFF või T-ON funktsiooni korraga sisse
lülitada.
● Enne T-ON või T-OFF sisselülitamist seadke kellaaeg.
● Pärast T-ON või T-OFF sisselülitamist seadke pidev ringlus lubatuks. Seejärel lülitub
soojuspump vastavalt seatud kellajale sisse ja välja. Sisselülitamisel ei toimi
ON/OFF nupp. Kui see funktsioon ei ole vajalik, kasutage selle väljalülitamiseks
kaugjuhtimispulti.

11 CLOCK nupp (kell)
Vajutage seda nuppu kellaaja seadmiseks. Kaugjuhtimispuldil hakkab vilkuma " "
ikoon. Kellaaja seadmiseks vajutage 4 sek. jooksul "+" või "-" nuppu. Igal "+" või "-"
nupu vajutusel suurendatakse või vähendatakse kellaaega 1 minuti võrra. Hoides
"+" või "-" nuppu 2 sekundit all, muutub kellaaeg kiiresti. Soovitud kellaajani
jõudmisel laske nupp lahti. Kellaaja kinnitamiseks vajutage “CLOCK” nuppu. " "
ikooni vilkumine lõpeb.
Märkus:
● Kellaaja kuvamisel kasutatakse 24-tunnilist režiimi.
● Intervall kahe toimingu vahel ei tohi ületada 5 sek. Vastasel korral väljub
juhtseade seadistusolekust. Toiming TIMER ON/TIMER OFF puhul on sama.
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Kaugjuhtimispuldi nuppude tutvustus
12 Humdity/health nupp

(niiskus / tervis)

Vajutage seda nuppu soovitud töörežiimi valimiseks.
INTELLIGENT

INTELLIGENT

cancel

Märkus: käesoleval seadmel seda funktsiooni ei ole. Seda nuppu vajutades kostab
peaseadmest klõpsatus, kuid seade töötab edasi algolekus.

13 X-FAN nupp

(X-ventilaator)

Selle nupu vajutamisel JAHTAMISE või KUIVATAMISE režiimis kuvatakse " " ikooni
ja siseseadme ventilaator jätkab 2 minutit tööd isegi siis, kui olete seadme välja
lülitanud, et kuivatada siseseadet. Pärast uuesti sisselülitamist on X-FAN OFF
vaikeseade. X-FAN funktsiooni ei saa kasutada automaatses AUTO, ventilaatori FAN
või kütmise HEAT režiimis.
See funktsioon tähendab, et hallituse tekke vältimiseks kuivatakse siseseadme
aurustilt pärast seadme väljalülitamist niiskus.
● Kui X-FAN funktsioon on sisselülitatud: Pärast seadme väljalülitamist
toitenupuga ON/OFF jätkab siseseadme ventilaator aeglasel kiirusel tööd
umbes 2 minutit. Siseseadme ventilaatori peatamiseks sellel ajal vajutage XFAN nuppu.
● Kui X-FAN funktsioon on väljalülitatud: Pärast seadme väljalülitamist
toitenupuga ON/OFF seiskub kogu seade kohe.
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Air nupp (õhk)
Vajutage seda nuppu soovitud töörežiimi valimiseks.
cancel
Märkus: käesoleval seadmel seda funktsiooni ei ole. Seda nuppu vajutades kostab
peaseadmest klõpsatus, kuid seade töötab edasi algolekus.

15 LIGHT nupp

(valgustus)

Vajutage seda nuppu siseseadme valgustuse väljalülitamiseks. Ekraani valgustuse
sisselülitamiseks vajutage seda nuppu uuesti.

16 SLEEP nupp
●

(puhkefunktsioon)

Seda nuppu vajutades saab valida Sleep 1, Sleep 2,Sleep 3, Sleep 4 režiimi või selle
välja lülitada, nagu allpool näha:

cancel
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Kaugjuhtimispuldi nuppude tutvustus
Sleep 1 ja Sleep 2 režiimis töötab soojuspump vastavalt eelseatud
temperatuurikõverate rühmale.
●
Sleep 3 – puhkefunktsiooni kõvera seadistamine DIY Sleep režiimis:
(1) Vajutage Sleep 3 režiimis pikalt "AIR" nuppu, kaugjuhtimispult lülitub puhkefunktsiooni
individuaalsete seadistuste olekusse. Sel juhul kuvatakse kaugjuhtimispuldi taimeri väljal "1
tund" ning temperatuuri seadistuste alal "88" kuvatakse vastavat viimati seatud
puhkefunktsiooni kõvera temperatuuri ning see vilgub (esimese väärtusena kuvatakse
näidikule puhkefunktsiooni algkõver (tehaseseadistus));
●
(2) Vastava temperatuuri muutmiseks vajutage "+" ja "-" nuppu. Pärast muutmist
vajutage kinnitamiseks "AIR" nuppu;
●
(3) Sel ajal suureneb taimeri kellaaeg kaugjuhtimispuldil automaatselt 1 tunni võrra (st "2
tundi" või "3 tundi" … või "8 tundi"). Temperatuuri seadistuse alal "88" kuvatakse viimase
puhkefunktsiooni kõvera seadistust, mis vilgub;
●
(4) Korrake punkti (2) ja (3), kuni 8-tunniline temperatuuriseadistus on tehtud, seejärel on
puhkefunktsiooni kõver edukalt seadistatud. Pärast seda kuvatakse kaugjuhtimispuldil
uuesti taimeri algnäit ning temperatuuri väljal uuesti temperatuuri algnäit.
●
Sleep 3 – puhkefunktsiooni kõvera päring DIY Sleep režiimis:
Kasutajal on võimalik uurida seatud puhkefunktsiooni kõverat vastavalt
puhkefunktsiooni kõvera seadistusmeetodile. Sisenege puhkefunktsiooni
individuaalsete seadistuste olekusse, kuid ärge muutke temperatuuri. Seejärel vajutage
seadistuse kinnitamiseks "AIR" nuppu.
Märkus: kui eelpool kirjeldatud seadistuse või päringu tegemisel ei vajutata 10 sekundi
jooksul ühelegi nupule, väljub seade automaatselt puhkefunktsiooni seadistamise olekust
ja kaugjuhtimispuldil kuvatakse algnäit. Kui vajutate seadistuse või päringu tegemisel
nupule ON/OFF, MODE, TIMER, HUMIDIFY, SLEEP või COOLING, siis väljub seade
samuti automaatselt puhkefunktsiooni kõvera seadistamise olekust.
●
Sleep 4 on Siesta-režiim. Temperatuuriseadistus muutub vastavalt siesta omadustele.
●
Puhkefunktsioon lülitatakse välja, kui soojuspump pärast voolukatkestust uuesti
käivitatakse; kui puhkefunktsioon sisse lülitatakse, lülitub sisse ka ventilaator
vaiksel kiirusel.
●
AUTO-režiimis ei saa puhkefunktsiooni seadistada.
●

17 Wifi nupp

(traadita võrguühendus)

● Vajutades seda nuppu 3 sekundit, saab traadita võrguühendust sisse või välja
lülitada.
● Vajutades väljalülitatud olekus režiiminuppu ja wifi-nuppu, saab seada wifirežiimi parameetreid ning avada wifi-funktsiooni.
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Kombinatsiooninuppude funktsioonide
tutvustus
Funktsioon X-FAN
See funktsioon tähendab, et pärast seadme väljalülitamist kuivatatakse
siseseadme aurustilt hallituse tekke vältimiseks kogunenud niiskus.
1. Kui X-FAN funktsioon on sisselülitatud: pärast seadme väljalülitamist ON/OFF
nupuga jääb siseseadme ventilaator umbes 2 minutiks aeglasel kiirusel tööle.
Siseseadme ventilaatori peatamiseks sel ajal vajutage X-FAN nuppu.
2. Kui X-FAN funktsioon on väljalülitatud: pärast seadme väljalülitamist ON/OFF
nupuga lülitub kogu seade kohe välja.

Automaatrežiim

AUTO RUN

Kui automaatrežiim AUTO RUN on valitud, ei kuvata LCD-ekraanil temperatuuri
seadistust, seade töötab vastavalt toatemperatuurile, valib automaatselt sobiva
töörežiimi ja tagab ruumis mugava kliima.

Lukustamine
Nuppude lukustamiseks ja lukustuse avamiseks vajutage korraga + ja - nuppu. Kui
kaugjuhtimispuldi nupud on lukustatud, kuvatakse sellel ikooni
ning ikoon vilgub mis
tahes nupule vajutamisel kolm korda. Lukustuse avamisel ikoon kaob.

Fahrenheitide ja Celsiuse vahetamine
Vajutage °F ja °C vahetamiseks väljalülitatud seadmel režiiminuppu MODE ja – nuppe
korraga.
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Kasutusjuhend
1. Vajutage soojuspumba sisselülitamiseks pärast selle vooluvõrku ühendamist
toitenuppu "ON/OFF".

2. Vajutage režiiminuppu "MODE" sobiva režiimi valimiseks: AUTO, COOL, DRY,
FAN, HEAT.

3. Seadke "+" või " - " nupuga sobiv temperatuur. (Automaatrežiimis ei saa
temperatuuri reguleerida).

4. Vajutage "FAN" nuppu sobiva ventilaatori kiiruse seadmiseks: automaatne,
aeglane, keskmine ja kiire.

5. Vajutage "SWING" nuppu õhupuhumisnurga valimiseks.

Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamine
1. Vajutage kaugjuhtimispuldi tagaküljel asuva
patareisahtli
kattel märgistatud kohta ja
suruge noolega näidatud suunas, nagu on
joonisel näidatud.

2. Vahetage kaks 7# (AAA 1.5V) patareid ning
jälgige, et "+" ja "-" poolused oleksid õigesti
seatud.
3. Paigaldage patareisahtli kate.
Kaugjuhtimispuldil näidatakse patarei
laadimistaset. Kui "
" vilgub, vahetage
patareid, kuna vastasel korral ei pruugi
kaugjuhtimispult õigesti töötada.

signaali edastaja

patarei

paigalda
eemalda

patareisahtli kate

patarei tase

MÄRKUS
● Kasutamisel suunake kaugjuhtimispuldi signaali edastaja siseseadmel
asuva vastuvõtuakna poole.
● Kaugus signaali edastaja ja vastuvõtuakna vahel ei tohiks olla üle 8 m
ning seal ei tohiks olla takistusi.
Signaal võib olla kergesti häiritav ruumis, kus on luminofoorlamp või
juhtmeta telefon; kasutamise ajal peab kaugjuhtimispult olema siseseadme
lähedal.
● Patareide vahetamisel kasutage sama tüüpi uusi patareisid.
● Kui kaugjuhtimispulti pikemat aega ei kasutata, võtke sellest patareid
välja.
● Kui kaugjuhtimispuldi ekraan on udune või ei näita midagi, vahetage
patareid.
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Nutiseadme kasutamine (nutitelefon, tahvelarvuti)
Erifunktsioon
Kuidas juhtida vahelduvvoolu- või abiseadet nutitelefoni või tahvelarvutiga pärast
ühildamist: Kõigepealt: enne nutitelefoni ühendusfunktsiooni kasutamist kontrollige, kas
nutitelefonis või tahvelarvutis on Android või iOS operatsioonisüsteem. Konkreetse
versiooni kohta vt rakendusprogrammi. Käesoleva soojuspumbaga saab ühendada
maksimaalselt 4 nutitelefoni või tahvelarvutit.
1. Installige oma nutitelefoni / tahvelarvutisse G-Life
Meetod 1: Allalaadimiseks sisenege Gree ametlikule veebilehele
http://www.gree.com/english/ downloadcenter/ihome_jsp_catid_2840.shtml
Meetod 2: Skaneerige QR kood ja laadige rakendus otse alla (kui Teie seadet
ühildada ei saa, laadige rakendus muud moodi alla).

Meetod 3: iOS süsteemi kasutajad saavad “G-Life” rakendust otsida Apple’i App Store
veebipoest. Pärast selle edukat installimist näete allolevat pilti. Järgnev on näide
iphone 6 kasutades. (Rakenduse liides võib olla erinev, kuna see on värskendatud või
seda kasutatakse erinevas operatsioonisüsteemis. Vt tegelikku rakendust.)
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Nutiseadme kasutamine (nutitelefon, tahvelarvuti)
2. Lülitage vahelduvvoolu wifi sisse:
Lülitage vahelduvvool sisse. Kõigepealt kontrollige, et kaugjuhtimispult on
ühildatud. Seejärel vajutage kaugjuhtimispuldil vähemalt 3 sekundit “WiFi” nuppu.
Kui WiFi ikoon nähtavale ilmub, tähendab see, et WiFi funktsioon on sisse lülitatud.
3. Sisenege oma telefoni WiFi seadetesse ja otsige traadita võrk, mille nimi on Gxxxxxxxx. Näitena võtame G-A0B40030. Looge võrguga ühendus.

4. Võrku ühendamiseks sisestage esialgne salasõna 12345 või 12345678.

5. Avage rakendustarkvara ja klõpsake “Refresh”, seejärel ühendab süsteem
soojuspumba automaatselt. Juhtimisfunktsiooni sisselülitamiseks klõpsake “ ” nuppu,
seejärel klikkige liidesel kõikidel paigutustes ning pärast seda lülitub tarkvara
kaugjuhtimispuldi liidesesse.
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Nutiseadme kasutamine (nutitelefon, tahvelarvuti)
Tähelepanu: muutke esimese seadistamise käigus võrgu salasõna ja võtit!
6. Liikuge interneti seadistusliidesesse sisenemiseks vasakule alla toiminguribale
seadistuste nupule ning klõpsake seda. Klõpsake võrgu seadistuste valikul “Network
Setting” ning sisestage sinna sisenemiseks sisselogimise dialoogikasti “Login”
kasutajanimi ja salasõna (vaikeseadena on kasutajanimi ja salasõna admin), et muuta
võrgunimi (nt G-myhome) ja salasõna (vt lisa: turvarežiimi ja salasõna juhend).

7. Pärast nime ja salasõna muutmist klõpsake sellel tagasiliikumiseks, ilmub
küsimusega kast, seejärel vajutage muudatuste lõpetamiseks “OK”. Vahepeal liigub
tarkvara tagasi soojuspumba liidesesse ning vahelduvvooluseadmete nimekiri kaob.

8. Väljuge rakendusest ja sisenege oma telefoni WiFi seadetesse. Seejärel näete
võrku, millele panite just nimeks “G-myhome". Klõpsake sellele ning sisestage
võrguga ühenduse loomiseks punktis 6 seatud salasõna.
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Nutiseadme kasutamine (nutitelefon, tahvelarvuti)
9. Sisenege uuesti tarkvara liidesesse. Vahepeal lõpetatakse soojuspumba
lühimaajuhtimise seadistamine.

Kuidas lähtestada vahelduvvooluseadme AC WiFi moodulit:
Lülitage see kaugjuhtimispuldiga välja ja ühendage vahelduvvooluseade vooluvõrgust
lahti, seejärel ühendage uuesti vooluvõrku. 1 minuti pärast vajutage korraga nuppe
“WiFi” ja “Mode”. Kui vahelduvvooluseade annab helisignaali, tähendab see, et WiFi
moodul on edukalt lähtestatud. Tähelepanu: nupud toimivad ainult 2 minutit.
Ühisvõrgu seadistamise ebaõnnestumise analüüs:
1. Kui lühimaajuhtimine ebaõnnestub, kontrollige ühekaupa järgmisi punkte!
Kontrollige, kas vahelduvvooluseadme toide on ühendatud;
Kontrollige, kas vahelduvvooluseadme WiFi funktsioon on
sisselülitatud nagu tavaliselt;
Kontrollige, et telefoni WiFi valib õige vahelduvvooluseadme;
Lähtestage kaugjuhtimispuldiga ja alustage siis seadistamist uuesti punktist 3.
Pidage meeles:
1. Soojuspumba WiFi funktsioon vajab käivitumiseks umbes 1 minuti.
2. Soojuspumbal on mälufunktsioon.
3. Nendel mudelitel pikamaajuhtimine puudub.
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Nutiseadme kasutamine (nutitelefon, tahvelarvuti)
Pealiidese funktsiooni tutvustus
1. Mode (režiim): seda kasutatakse soojuspumba töörežiimi seadistamiseks. Vastavalt
soovile on võimalik valida automaatrežiim “Auto”, jahutamine “Cooling”, kuivatamine
“Drying”, ventilaator “Fan” või kütmine “Heating”. Täpsemat teavet töö kohta lugege
kaugjuhtimispuldi osast.

2. Temperature (temperatuur): seda kasutatakse temperatuuri seadistamiseks. Seadke
toatemperatuur vastavalt soovile.

3. Fan Speed (ventilaatori kiirus): seda kasutatakse ventilaatori kiiruse seadistamiseks.
Reguleerige ventilaatori kiirust jahutamis- või kütmisrežiimis, kui müra kohandamise
funktsioon on sisselülitatud ning müra kohandamise funktsioon lülitatakse automaatselt
välja. Täpsemat teavet töö kohta lugege kaugjuhtimispuldi osast.
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Nutiseadme kasutamine (nutitelefon, tahvelarvuti)
Rakendustarkvara põhifunktsioonide tutvustus
1. Preset (eelseadistused): kasutatakse Timer On ja Timer Off funktsiooniga. Kasutaja
saab seadistada taimeri sisse- ja väljalülitamisaegu (Timer On ja Timer Off) vastavalt
tegelikule vajadusele.

2.Functions (funktsioonid): pärast seadistuste liidesesse sisenemist saate sisse ja välja
lülitada valgustuse (Light), puhastamise (Purify), x-ventilaatori (X-fan) ja
turbofunktsioonid (Turbo) ning seadistada vaikse töö (Silent), niisutamise (Humidify),
õhuvahetuse (Air Exchange) ja teisi režiime. Funktsioonide juhiste kohta lugege teavet
kaugjuhtimispuldi osast. Lisaks sellele saab puhastamise, niisutamise, õhuvahetuse
funktsioone seadistada, paigaldades spetsiaalse õhupuhasti ja niisutaja. Sellel seadmel
ei ole e-kütteseade kasutatav.

3. Swing (suunduri suund): Suunduri üles-alla (up&down) ja vasakule-paremale
(left&right) liikumisel on tegemist fikseeritud nurga all liikumisega, kui need kaks
liikumisplokki on kokku kombineeritud, ning täisliikumisega, kui need on eraldatud.
Üles-alla liikumist seadistades lülitab programm õhusuunamise ala funktsiooni välja.
Vasakule-paremale liikumise seadistamisel õhusuunamise ala funktsiooni ei mõjutata.
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Nutiseadme kasutamine (nutitelefon, tahvelarvuti)
4. Advanced (täiustatud): Täiustatud seadetesse sisenedes saab seadistada
puhkefunktsiooni kõverat (Sleep curve), õhusuunamise ala (Regional Swing),
mürataset (Noise) ja energia kokkuhoidu (Power saving).
● Sleep curve (puhkefunktsiooni kõver): puhkefunktsiooni kõver sisaldab DIY režiimi,
Traditional režiimi, Expert režiimi ja Siesta režiimi. DIY režiimis saab seadistada
temperatuuri ja kellaaega. Automaat- ja ventilaatorirežiimides ei saa puhkefunktsiooni
kõverat välja lülitada. Kuivatamisrežiimis saab valida ainult tavarežiimi Traditional.

● Regional Swing (õhusuunamise ala): Regional Swing funktsiooni sisenedes saab
seadistada ala vastavalt ruumi suurusele. Vajutades õhuvoo asendi nuppu “Air flow
position”, saab reguleerida ventilaatorist puhutava õhu ala, liigutades soojuspumba
ikooni vasakule ja paremale vastavalt seadme tegelikule paigalduskohale.

Kasutaja saab inimese ikooni liigutada üheksapaanilises alas vastavalt õhupuhumise
ala reguleerimise soovile. Õhusuunamise ala funktsiooni saab välja lülitada suunduri
üles-alla liikumise funktsiooni sisse lülitades. Üles-alla liikumisfunktsioon on
õhusuunamise ala funktsioonis kasutatav ainult jahutamis- ja kütmisrežiimides.
Suunduri vasakule-paremale liikumise alal on seos soojuspumba mobiiltelefoniga
seatud asendiga. Suunduri vasakule-paremale liikumise asend võib olla
asümmeetriline, see on normaalne nähtus.
Inimeste vältimise funktsiooni “Avoid people” saab sisse või välja lülitada vastavat
kasutaja isiklikule kogemusele. Soojuspumba paigaldusasendi ja parameetrite
seadistuste tõttu võib esineda kõrvalekaldeid, see on normaalne nähtus.
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Nutiseadme kasutamine (nutitelefon, tahvelarvuti)

● Noise (müra): siseseadme kohandatud mürataseme funktsiooni saab reguleerida
vastavalt individuaalsele tegelikule soovile. Täpne reguleerimisvahemik on erinevatel
mudelitel erinev, mille määrab siseseade.

● Power saving (energia kokkuhoid): kui energia kokkuhoiu säästmise režiim on sisse
lülitatud, tuvastab soojuspump toatemperatuuri ja välistemperatuuri automaatselt.
Energia säästmiseks reguleerib soojuspump vahepeal sagedust, ventilaatori kiirust ja
temperatuuri automaatselt vastavalt koormusele.
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Hädaolukord
Kui kaugjuhtimispult on kadunud või kahjustunud, siis kasutage
soojuspumba sisse- või väljalülitamiseks käsilülitit. Täpne toimimine on
kirjeldatud allpool, nagu joonisel on näidatud. Soojuspumba sisse- või
väljalülitamiseks avage paneel, vajutage käsilülitit. Kui soojuspump on
sisselülitatud, töötab see automaatrežiimil.
paneel

Ekraani

käsilüliti

HOIATUS:
Automaatlüliti vajutamiseks kasutage isoleeritud eset

Puhastamine ja hooldus
HOIATUS
■ Elektrilöögi vältimiseks lülitage soojuspump enne puhastamist välja ja
ühendage vooluvõrgust lahti.
■ Ärge peske soojuspumpa veega, vältimaks elektrilöögi ohtu.
■ Ärge kasutage soojuspumba puhastamiseks lenduvat vedelikku, vältimaks
elektrilöögi ohtu.

Siseseadme pinna puhastamine
Kui siseseadme pind on must, on soovitatav see puhastada pehme kuiva lapiga
või niiske lapiga.

MÄRKUS:
● Ärge eemaldage puhastamisel paneeli.
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Puhastamine ja hooldus
Filtri puhastamine

1

2

Avage paneel
Avage paneel teatud nurga all
(alla 60°, ärge avage paneeli
jõuga) noolega näidatud suunas,
hoides paneeli mõlemast küljest.

Eemaldage filter
Eemaldage filter,
nagu on joonisel
näidatud.

3

Puhastage filter
• Puhastage filter tolmuimeja
või veega.
• Kui filter on väga must,
kasutage puhastamiseks
vett ning pange filter
varjulisse kuiva kohta
kuivama

4
Paigaldage filter
Paigaldage filter ja sulgege
paneel. (Vajutage noole (1)
kohta, et kontrollida, kas see on
korralikult kinnitunud.)

(1)

(1)

(1)

HOIATUS
•
•
•

Filtrit tuleks puhastada iga kolme kuu järel. Kui soojuspumba
töökeskkonnas on palju tolmu, võib puhastamissagedust suurendada.
Kui filter on eemaldatud, ärge puudutage vigastuse vältimiseks
õhutusribisid.
Moondumise või tulekahjuohu vältimiseks ärge kasutage filtri
kuivatamiseks tuld ega fööni.

25

Puhastamine ja hooldus
MÄRKUS: Hooajaeelne kontroll
1. Kontrollige, ega sisse- ja väljalaskeavad ei ole ummistunud.
2. Kontrollige, kas õhulüliti, pistik, ja pistikupesa on töökorras.

3. Kontrollige, kas filter on puhas.
4. Kontrollige, ega välisseadme paigaldusalus ei ole kahjustunud ega
korrodeerunud. Kui on, pöörduge edasimüüja poole.
5. Kontrollige, ega drenaažitoru ei ole kahjustunud.

MÄRKUS: Hooajajärgne kontroll
1.
2.
3.

Ühendage soojuspump vooluvõrgust lahti.
Puhastage filter ja siseseadme paneel.
Kontrollige, ega välisseadme paigaldusalus ei ole kahjustunud ega
korrodeerunud. Kui on, pöörduge edasimüüja poole.

Teave materjalide taaskäitluse kohta
1. Paljud pakkematerjalid on taaskäideldavad. Palun
visake need sobivasse prügikasti.

2. Kui soovite soojuspumba ära visata, küsige edasimüüjalt või
hoolduskeskusest juhiseid nõuetekohase jäätmekäitluse kohta.
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Veaotsing
Üldiste vigade analüüs
Enne teenindusse pöördumist kontrollige all kirjeldatud punkte. Kui viga pole
võimalik siiski kõrvaldada, pöörduge kohaliku edasimüüja või kvalifitseeritud
spetsialisti poole.
Viga

Kontrollitavad kohad

Lahendus

● Kas miski tekitab tugevaid häireid
(nagu staatiline elekter, püsiv
pinge)?

● Eemaldage pistik. Pange
see u. 3 min pärast tagasi ja
lülitage seade uuesti sisse.

● Kas kaugjuhtimispult on
signaali vastuvõtualas?

● Signaali vastuvõtuala on 8 m.

Siseseade ei ● Kas alas on takistusi?
● Eemaldage takistused.
võta vastu
● Kas kaugjuhtimispult on
● Valige õige nurk ja suunake
kaugjuhtimis
suunatud signaali
kaugjuhtimispult siseseadme
puldi signaali
vastuvõtuakna poole?
vastuvõtuakna poole.
või
● Kontrollige patareisid. Kui
● Kas kaugjuhtimispuldi
kaugjuhtimis
tundlikkus on liiga väike; ekraan on patareid on tühjenemas,
pult ei tööta.
udune või kustunud?
vahetage need.
●
● Andmeid ei kuvata
kaugjuhtimispulti kasutades?
●
●

● Luminofoorlamp ruumis?

Kontrollige, ega pult ei ole
kahjustunud. Kui on, siis
vahetage uue vastu.
Pange kaugjuhtimispult
Siseseadme lähedale.
Kustutage luminofoorlamp ja
proovige uuesti.

● Kas siseseadme õhu sissevõtu- ja ● Eemaldage takistused.
väljalaskeavad on kaetud?

Sisese
admest
ei välju
õhku.

● Kas kütmisrežiimis jõuab
toatemperatuur seatud
väärtuseni?

● Pärast seatud temperatuuri
saavutamist lõpetab siseseade õhu väljapuhumise.
● Külma õhu väljapuhumise

● Kas kütmisrežiim on just

vältimiseks käivitatakse siseseade mõneminutilise

praegu sisse lülitatud?

viivitusega, mis on
normaalne nähtus.
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Veaotsing
Viga

Soojuspu
mp
ei
tööta.

Siseseadme
õhuavadest
tuleb auru.

Temperatuu
ri ei saa
reguleerida.

Jahutuse
(kütmise)
tulemus
ei ole
hea.

Kontrollitavad kohad

Lahendus

● Kas voolu on?

● Oodake, kuni vool taastub.

● Kas pistik on lahti tulnud?

● Pange pistik uuesti pessa.

● Kas õhulüliti lükkub välja või
kaitse on läbipõlenud?

● Paluge spetsialistil lüliti või
kaitse vahetada.

● Kas viga on juhtmetes?

● Paluge spetsialistil vahetada.

● Kas seade käivitati kohe
pärast kasutamist uuesti?

● Oodake 3 min, seejärel
lülitage seade uuesti sisse.

● Kas kaugjuhtimispuldi
toimingu seadistus on õige?

● Lähtestage toiming.

● Toa õhk on kiiresti jahtunud.
Mõne aja pärast hakkavad
toatemperatuur ja niiskus
langema ja aur kaob.

● Kas toatemperatuur ja
niiskus on kõrged?

● Kas soovitud temperatuur
on seatud temperatuurist
kõrgem?

● Temperatuuri ei saa automaatrežiimis reguleerida.
Kui soovite temperatuuri
reguleerida, vahetage
režiimi.
● Seadke temperatuurivahemikuks:
16°C ~ 30°C.

● Kas pinge on liiga madal?

● Oodake, kuni taastub
normaalpinge.

● Kas filter on must?

● Puhastage filter.

● Kas seatud temperatuur on
õiges vahemikus?

● Reguleerige temperatuur
õigesse vahemikku.

● Kas uks ja aken on lahti?

● Sulgege uks ja aken.

● Kas seade töötab automaatrežiimis?

28

Veaotsing
Viga
Eraldub
lõhna.

Soojuspump
töötab äkitselt
normaalselt.

Välisseadme
st tuleb auru.

Veesolina
heli.

Pragisev
heli.

Kontrollitavad kohad

Lahendus

● Kas on selle lõhna allikaid, ● Kõrvaldage lõhnaallikas.
nagu amööbid, sigaretid jne.
● Puhastage filter.
● Kas on olemas häireid
tekitav allikas, nagu äike,
traadita seadmed jne.

● Kas kütmisrežiim
lülitatud?

on

● Ühendage seade vooluvõrgust lahti, lülitage uuesti
sisse ning pange käima.

sisse

● Kas soojuspump on
sisse või välja lülitatud?

just

● Kas soojuspump on
sisse või välja lülitatud?

just
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● Jää sulamisel
kütmisrežiimis võib tekkida
auru, mis on normalane
nähtus.
● See on seadmes voolava
jahutusvedeliku heli, mis
on normaalne nähtus.

● See on hõõrdumisheli, mida
põhjustavad paneeli või mõne
muu detaili paisumine ja / või
kokkutõmbumine
temperatuuride muutuse tõttu.

Veaotsing
Veakood
● Kui soojuspumba töös tekib mingi tõrge, hakkab siseseadme
temperatuuriindikaatoril vilkuma vastav veakood. Veakoodide selgitusi vaadake
allolevast tabelist.

Veakood Veaotsing
E5

Selle saab eemaldada pärast seadme uuesti käivitamist. Kui ei saa,
pöörduge hoolduse tegemiseks kvalifitseeritud spetsialisti poole.

E6

Selle saab eemaldada pärast seadme uuesti käivitamist. Kui ei saa,
pöörduge hoolduse tegemiseks kvalifitseeritud spetsialisti poole.

E8

Selle saab eemaldada pärast seadme uuesti käivitamist. Kui ei saa,
pöörduge hoolduse tegemiseks kvalifitseeritud spetsialisti poole.

U8

Selle saab eemaldada pärast seadme uuesti käivitamist. Kui ei saa,
pöörduge hoolduse tegemiseks kvalifitseeritud spetsialisti poole.

H6

Selle saab eemaldada pärast seadme uuesti käivitamist. Kui ei saa,
pöörduge hoolduse tegemiseks kvalifitseeritud spetsialisti poole.

C5

Pöörduge hoolduse tegemiseks kvalifitseeritud spetsialisti poole.

F1

Pöörduge hoolduse tegemiseks kvalifitseeritud spetsialisti poole.

F2

Pöörduge hoolduse tegemiseks kvalifitseeritud spetsialisti poole.

Märkus: teiste veakoodide olemasolu korral pöörduge hoolduse tegemiseks
kvalifitseeritud spetsialisti poole.

HOIATUS
■ Kui esineb mõni järgnev nähtus, lülitage soojuspump kohe välja ja ühendage
vooluvõrgust lahti ning pöörduge hoolduse tegemiseks kvalifitseeritud spetsialisti
poole.
● Toitejuhe on ülekuumenenud või kahjustunud.
● Soojuspumba töö ajal kostab ebaharilikku heli.
● Õhulüliti lülitub sageli välja.
● Soojuspumbast tuleb kõrbelõhna.
● Siseseade lekib.
■
■

Ärge remontide ega paigaldage soojuspumpa ise.
Kui soojuspump töötab nõuetele mittevastavates tingimustes, võib see
põhjustada rikkeid, elektrilööki või tulekahju ohtu.
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