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1. LUE ENSIN KÄYTTÖOHJEET.

2. OTA EPÄSELVISSÄ TAPAUKSISSA YHTEYS TUOTTEEN MYYJÄÄN.

Hyvä asiakas

Onnittelemme Zibro-ilmastointilaitteen hankinnasta. Olet hankkinut laadukkaan tuotteen,

josta on oikein käytettynä iloa monen vuoden ajaksi. 

Lue nämä ohjeet ennen ilmastointilaitteen käytön aloittamista sen pitkän käyttöiän

varmistamiseksi. 

Tuotteen valmistajana myönnämme sille 24 kuukauden takuun kaikkien materiaali- ja

tuotevikojen varalta. Toivotamme sinulle nautinnollisia hetkiä uuden ilmastointilaitteesi

parissa.

Ystävällisin terveisin

PVG International b.v. 

Asiakaspalveluosasto

 



FIN

43

SISÄLTÖ

A TURVAOHJEET 44

B OSAT JA TOIMINNOT 45

C ENNEN KÄYTTÖÄ 48

D KÄYTTÖOHJEET 49

E ILMANSUODATIN 56

F KUNNOSSAPITO 57

G VIANMÄÄRITYS 59

H TAKUUEHDOT 60

I TEKNISET TIEDOT 61

LUE TÄMÄ OHJEKIRJA

Tämä ohjekirja sisältää paljon hyödyllisiä ohjeita ilmastointilaitteen oikeaa käyttöä ja kun-

nossapitoa varten. Luvussa ”Vianmääritysvihjeitä” on useita ratkaisuja yleisiin ongelmiin.

Lukemalla luvun G ”Vianmääritysvihjeitä” ennen tukipalveluun soittamista saatat välttää

turhan puhelinsoiton



A TURVAOHJEET

Asenna laite vain, jos se vastaa paikallisia säädöksiä, lakeja ja standardeja. Laitetta saa käyttää ainoastaan

kuivissa sisätiloissa. Tarkista verkkojännite ja taajuus. Laitteen saa kytkeä ainoastaan maadoitettuun pisto-

rasiaan, jonka jännite on 220-240 V / 50 Hz.

Tarkista ennen laitteen kytkemistä seuraavat seikat:

• Verkkovirran jännite vastaa laitteeseen merkittyä jännitettä.

• Pistorasia ja virtalähde ovat yhteensopivia laitteeseen merkityn jännitteen kanssa.

• Virtajohdon pistoke sopii seinässä olevaan pistorasiaan.

• Laite on asetettu tukevalle ja tasaiselle pinnalle.

Valtuutetun sähköalan ammattilaisen on tarkistettava laitteen virransyöttö, jos epäilet verkkovirran

yhteensopivuutta.

• Laite on valmistettu Euroopan yhteisön turvallisuusstandardien mukaisesti. Käytä laitetta kuitenkin

varovasti, kuten mitä tahansa muutakin sähkölaitetta.

• Älä peitä ilman sisäänmeno- ja ulostuloritilöitä.

• Älä koskaan päästä laitetta kosketuksiin kemikaalien kanssa.

• Älä työnnä käsiä, sormia tai esineitä laitteen aukkoihin.

• Älä työnnä esineitä laitteen aukkoihin.

• Älä koskaan kytke laitetta sähköverkkoon käyttämällä jatkojohtoa. Jos sopivaa maadoitettua pistorasi-

aa ei ole käytettävissä, pyydä valtuutettua sähkömiestä asentamaan sellainen.

• Huolehdi lasten turvallisuudesta laitteen lähellä, kuten muitakin sähkölaitteita käytettäessä.

• Laitetta saa korjata ja/tai huoltaa vain valtuutettu huoltoedustaja tai Zibro-toimittaja. Noudata laitteen

käyttöohjeessa mainittuja käyttö- ja huolto-ohjeita.

• Irrota aina pistoke pistorasiasta, kun laite ei ole käytössä.

• Valtuutetun sähkömiehen tai laitteen toimittajan on vaihdettava vaurioitunut virtajohto tai pistoke.

• Älä käynnistä tai sammuta ilmastointilaitetta kytkemällä sen virtapistoke pistorasiaan tai irrottamalla

virtapistoke pistorasiasta. Käytä ainoastaan ilmastointilaitteen tai sen kaukosäätimen omia käyttöpai-

nikkeita.

• Älä avaa ilmastointilaitetta sen käytön aikana. Irrota aina virtapistoke pistorasiasta ennen laitteen

avaamista.

• Irrota aina virtapistoke pistorasiasta ilmastointilaitteen puhdistuksen tai huollon ajaksi.

• Älä aseta kaasupolttimia, uuneja tai liesiä laitteen ilmavirtaukseen. 

• Älä käytä painikkeita tai kosketa ilmastointilaitetta märillä käsillä.

• Huomaa, että ulkoyksikkö pitää ääntä toimiessaan. Tämä saattaa olla paikallisten säädösten vastaista.

Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että laite täyttää paikalliset säädökset.

G TÄRKEÄÄ

• Laite on AINA maadoitettava. Laitetta ei saa kytkeä, jos virtalähdettä ei ole maadoitettu.

Pistokkeen on aina oltava helppopääsyisessä paikassa, kun laite on kytkettynä sähköverkkoon.

Lue nämä ohjeet huolellisesti ja noudata niitä. 

• Ilmastointilaite sisältää jäähdytysainetta, ja se voidaan luokitella paineistetuksi laitteeksi. Ota

aina yhteyttä valtuutettuun asentajaan ilmastointilaitteen asennusta ja huoltoa varten.. On

suositeltavaa, että valtuutettu ilmastointilaitehuolto tarkastaa ja huoltaa ilmastointilaitteen

vuosittain.
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• On suositeltavaa välttää oleskelua suoraan ilmavirrassa.

• Älä koskaan juo ilmastointilaitteen poistovettä.

B OSAT JA TOIMINNOT

Ulkoyksikkö

Sisäyksikkö

/ POWER

Homeenkestävät
ilmansuodattimet

Ilman sisään
menoritilä 

Pystysuun-
tainen

säleikkö***

Ilman 
poistoaukko

*** lmanvirtauksen suuntaa voidaan sää-
tää pystysuuntaisella ja vaakasuuntai-
sella säleiköllä.

– Piippaava äänimerkki varmistaa
onnistuneen signaalin lähetyksen
langattoman kauko-ohjaimen ja sisä-
yksikön välillä.

* kaksi kummallakin
puolella

Vaakasuun-
tainen 

säleikkö***

Etäsignaalin 
vastaanotin

Staattiset Catechin-
suodattimet

* kaksi kummallakin puolella

Fotokatalyyttiset 
hajunpoistosuodattimet

* kaksi kummallakin puolella

Putki ja virtajohto **

Ilmanottoaukko

Poistoletku

Maattoliitin
Ilman poistoaukko *

* Lämmin ilma tulee ulos jäähdytettäes-
sä, kylmä ilma tulee ulos lämmitettä-
essä.

** Ei sisälly toimitukseen

G
HUOMIO! 
• Älä koskaan käytä laitetta, jos virtajohto, pistoke, kotelo tai

ohjauspaneeli on vaurioitunut. 
• Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa takuun

raukeamiseen.



Käyttöpaneeli
Testitoimintakytkintä käytetään hätäkytkimenä.

1. HÄTÄTOIMINTAKYTKIN (MANUAALINEN) Jos langaton kauko-ohjausjärjestelmä ei toimi (kun langaton

kauko-ohjain on kadonnut tai paristot ovat kuluneet), ilmastointilaite pystyy jatkamaan toimintaansa

väliaikaisesti. 

TESTITOIMINTAKYTKIN (MANUAALINEN) Testitoimintoa tarvitaan erikoistilanteissa, kun sinun on

testattava jäähdytyksen toiminta, vaikka huoneen lämpötila on alle 16 °C. Siksi sitä ei ole tarkoitettu

normaaliin käyttöön.

2. VIRTA (VIRRAN ILMAISIN) Virran ilmaisin palaa, kun kauko-ohjaimen käyttökytkin ON/OFF on ON-

asennossa. 

3. AJASTIN (AJASTINTILAN ILMAISIN). Ajastintilan ilmaisin palaa, kun kauko-ohjaimen ajastinkytkin on

ON- tai OFF-asennossa.

4. KÄYTTÖ (TOIMINTATILAN ILMAISIN). Toimintatilan ilmaisin palaa, kun ilmastointilaitetta käytetään.

Automaattinen palautustoiminto

Jos käytön aikana on sähkökatkos, toimintatila ennen sähkökatkosta tallennetaan muistiin. Yksikkö 

käynnistyy automaattisesti uudelleen 3–4 minuutin kuluttua sähkökatkoksen loppumisesta aikaisemmassa

toimintatilassa (3–4 minuuttia on kompressorin suoja-aika).

/ POWER
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Kauko-ohjain

Edellä oleva esimerkki ilmaisimista on 

tarkoitettu vain selitykseksi, ja se 

poikkeaa todellisista ilmaisimista.

G
HUOMAUTUS
• 00:00 A.M. – 12:00 A.M. = 00:00 – 12:00

• 00:00 P.M. – 12:00 P.M. = 12:00 – 24:00

Lähettää signaaleja sisäyksikön 
vastaanottimeen.

Ilmoittaa puhaltimen nopeuspainikkeella
valitun puhaltimen nopeuden. Kun asetukse-
na on AUTO, puhaltimen nopeus muuttuu
automaattisesti määritetyn lämpötilan ja
huonelämpötilan välisen eron mukaan.

Ilmaisee nykyisen toimintatilan.

Ilmaisee nykyisen ajan tai ajastimen.

ON: Ilmastointilaite aloittaa toiminnan mää-
ritettyyn aikaan.
OFF: Ilmastointilaite lopettaa toiminnan
määritettyyn aikaan.

Ilmaisee lämpötilan asetuspainikkeilla 
määritetyn lämpötilan.

Syttyy, kun signaali lähetetään.

Lämpötila-asetus kasvaa 1 °C:lla pai-
nallusta kohti.

Lämpötila-asetus pienenee 1 °C:lla
painallusta kohti.

Kun painiketta pidetään painettuna,
lämpötila-asetus muuttuu nopeasti.

Ilmanvirtauksen suuntaa voidaan muuttaa
pystysuunnassa (ylös- ja alaspäin) jokaisella
painalluksella.

9 PYSTYSUUNTAISEN
SÄLEIKÖN PAINIKE

8 LÄMPÖTILAN 
ASETUSPAINIKKEET

7 LÄHETYKSEN 
ILMAISIN

6 LÄMPÖTILAN 
ILMAISIN

5 AJASTINTILAN 
ILMAISIN

4 AIKANÄYTTÖ

3 TOIMINTATILAN
ILMAISIN

2 PUHALTIMEN 
NOPEUDEN ILMAISIN

1 LÄHETIN

Ilmanvirtauksen suuntaa voidaan muuttaa
vaakasuuntaisesti keinuvalla liikkeellä (oike-
alle ja vasemmalle) jokaisella painalluksella.

Käytetään puhaltimen nopeuden säätämi-
seen. Puhaltimen nopeuden ilmaisimet
muuttuvat järjestyksessä L (Matala), M
(Keskitaso), H (Korkea), ja AUTO joka kerran,
kun painiketta painetaan.

Käytetään toimintatilan vaihtamiseen.
Toimintatilan ilmaisin vaihtuu järjestyksessä

(Automaattinen), (Jäähdytys),
(Kuivaus), (Kierto) ja (Lämmitys) joka

kerran, kun painiketta painetaan.*

Paina TIME ADJ -painiketta säätääksesi
nykyistä aikaa tai ajastinta.

Näitä painikkeita painamalla voit säätää
nykyistä aikaa tai ajastinta.

eteenpäin
taaksepäin

Kun painiketta pidetään painettuna, aika-
asetus muuttuu 10 minuutin välein.

Näillä painikkeilla voit kytkeä ajastimen
käyttöön tai pois käytöstä.

Tällä painikkeella voit määrittää 
uniasetuksen.

Käynnistää toiminnan painalluksella: lopet-
taa toiminnan seuraavalla painalluksella.

q VIRTAPAINIKE

p UNIPAINIKE

o AJASTIMEN KORJAUS-
PAINIKKEET

n , PAINIKKEET

m TIME ADJ -PAINIKE

l TOIMINTATILAN 
PAINIKE

k PUHALTIMEN
NOPEUSPAINIKE

j VAAKASUUNTAISEN
SÄLEIKÖN PAINIKE 

*



C ENNEN KÄYTTÖÄ

1. Kauko-ohjaimen käyttäminen

Paristojen asennus/vaihto
Käytä kahta alkaliparistoa (AAA/LR03).

Älä käytä ladattavia paristoja.

1. Avaa kauko-ohjaimen takapuolella olevan paristokotelon kansi vetämällä

sitä siinä olevan nuolen suuntaan.

2. Asenna uudet paristot ja varmista, että paristojen navat (+ ja -) ovat oikein

päin.

3. Kiinnitä kansi takaisin liu’uttamalla se paikalleen.

Kauko-ohjaimen säilytys ja käyttövinkkejä

Kauko-ohjain voidaan asettaa seinään asetettavaan pidikkeeseen. Seinään asennettava pidike toimitetaan

yhdessä yksikön kanssa.

Kauko-ohjaimen käyttäminen

Osoita kauko-ohjaimella ilmastointilaitteen sisäyksikön vastaanottimeen. Ilmastointilaitetta voidaan

käyttää tällä tavalla enintään noin 7 metrin etäisyydeltä.

2. Suodattimien kiinnittäminen

G HUOMAUTUS
• Älä koskaan käytä ilmastointilaitetta ilman ilmansuodatinta.

• Käytä vain sopivia Zibro-suodattimia. Näin vältät ilmastointilaitteelle aiheutuvat vahingot.

• Sopivia suodatinpakkauksia on saatavana jälleenmyyjältä.

G HUOMAUTUS
• Kun vaihdat paristot, älä käytä vanhoja tai erityyppisiä paristoja. Se saattaa aiheuttaa kauko-

ohjaimeen toimintahäiriöitä.
• Jos kauko-ohjainta ei käytetä pitkään aikaan (moneen viikkoon), poista siitä paristot. Muuten

vuotavat paristot voivat aiheuttaa vaurioita kauko-ohjaimeen.
• Paristojen normaali kestoikä on noin kuusi kuukautta.
• Paristot tulee vaihtaa, kun sisäyksikkö ei enää vastaa komentoihin merkkiäänellä tai kauko-

ohjaimen lähetyksen merkkivalo ei syty.
• Älä koskaan käytä uusia ja vanhoja paristoja sekaisin. Älä koskaan käytä laitteessa

samanaikaisesti eri paristotyyppejä (esim. alkali- ja litiumparistoja).
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Ilmanpuhdistussuodattimien kiinnittäminen

a. a. Avaa etupaneeli vetämällä ylöspäin.

b. Irrota uloimmat ilmansuodattimet. Työnnä kunkin suodattimen keskiuloketta,

kunnes se vapautuu pysäyttimestä, ja irrota suodatin alaspäin.

c. Kiinnitä ilmanpuhdistussuodattimet. Kiinnitä sekä staattiset Catechin-suodatti-

met että fotokatalyyttiset hajunpoistosuodattimet molemmille puolille. 

d. Kiinnitä ilmansuodattimet. Kiinnitä ilmansuodattimet pysäyttimen taakse

siten, että merkintä FRONT osoittaa ulospäin. Varmista, että suodattimet ovat

kokonaan pysäyttimien takana. Jos suodattimia ei ole kiinnitetty kunnolla, seu-

rauksena voi olla vikoja.

e. Sulje etupaneeli työntämällä alaspäin.

D KÄYTTÖOHJEET

Nykyinen aika-asetus

Esimerkki: Aseta ajaksi 3:50 p.m.

1. Paina TIME ADJ -painiketta kerran.

2. Aseta aika + ja – -painikkeilla. Kun painiketta pidetään painettuna, aika-

asetus muuttuu 10 minuutin välein.

3. Paina TIME ADJ -painiketta kolme kertaa. Nykyinen kellonaika ilmestyy 

näyttöön. Asetus on valmis.

G
HUOMAUTUS

Vaikka todellista aikaa ei olisi ohjelmoitu, voit käyttää kaikkia

toimintoja paitsi ajastinkäyttöä.

Ilmansuodattimet

Statiske,
catechin-
filtre

Fotokatalytiske
antilugtfiltre

Ilman-
suodattimet

G VAROITUS!

Älä kosketa metalliosia suodattimia kiinnittäessäsi välttääksesi vamman.



Køling/affugtning

1. Paina virtapainiketta.

2. Aseta toimintatilaksi Jäähdytys , Lämmitys tai Kuivaus painamalla

toimintatilan painiketta.

3. Säädä asetuslämpötilaa painamalla lämpötilan asetuspainikkeita.

4. Säädä puhaltimen nopeutta painamalla puhaltimen nopeuspainiketta. Kun

tilaksi on valittu AUTO, puhaltimen nopeus muuttuu automaattisesti.

5. Paina virtapainiketta uudelleen. Järjestelmä muistaa edelliset asetusehdot

seuraavaan käyttökertaan asti.

Lämmitystoiminto

1. Paina virtapainiketta.

2. Aseta toimintatilaksi Lämmitys painamalla toimintatilan painiketta.

3. Säädä asetuslämpötilaa painamalla lämpötilan asetuspainikkeita.

Lämpötilan asetusalue:16–30 °C 1 °C:n välein.

4. Säädä puhaltimen nopeutta painamalla puhaltimen nopeuspainiketta. Kun

tilaksi on valittu AUTO, puhaltimen nopeus muuttuu automaattisesti.

5. Paina virtapainiketta uudelleen. Järjestelmä muistaa edelliset asetusehdot

seuraavaan käyttökertaan asti.

G HUOMAUTUS
• Vaikka painat virtapainiketta heti toiminnan loppumisen jälkeen, ilmastointilaite ei aloita

toimintaansa noin kolmeen minuuttiin kompressorin suojaamiseksi. Toiminta alkaa

automaattisesti kolmen minuutin odotuksen jälkeen. 

• Jos yksikkö jäähdyttää ja kuivaa pitkään suuressa kosteudessa (eli ikkunat ja ovet avoinna),

sisäyksikössä voi muodostua kastetta ja vesipisaroita.

• Käytä kuivaustilaa, kun sekä sisä- että ulkolämpötila on 16 °C ja yli. Kuivaustoiminto voi

pysähtyä matalassa lämpötilassa.

• Kuivaustilassa asetettua lämpötilaa ei välttämättä saavuteta läsnäolijoiden määrän, huoneen

tilan ja ulkolämpötilan takia, sillä kuivaustoiminto asetetaan etusijalle.

• Lämmönvaihtimen kondensaation väliaikainen höyry voi muodostaa sumua kuivaustoiminnon

alussa tai vaihdettaessa jäähdytystoiminnosta.
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Automaattinen toiminta

Automaattisessa toiminnassa ilmastointilaite valitsee käynnistyessään toimintatilan (jäähdytys, kuivaus, läm-

mitys) huonelämpötilan mukaan.

• Ilmastointilaite käynnistyy edellisessä tilassa, jos automaat-

tista toimintaa jatketaan kolmen tunnin kuluttua virran kat-

kaisemisesta.

• Tilan tarkistus. Tietokone tarkistaa huonelämpötilan ja ver-

taa sitä säännöllisesti kompressorin sammuttua ja säätää

toimintatilan. 

Yksikön käynnistyessä automaattisesti valittu toimintatila valitaan uudelleen sen jälkeen, kun huonelämpö-

tila saavuttaa asetuslämpötilan, ja ulkoyksikkö sammuu 15 minuutiksi tai pidemmäksi aikaa.

1. Paina virtapainiketta.

2. Aseta toimintatilaksi automaattinen AUTO painamalla toimintatilan paini-

ketta.

3. Säädä asetuslämpötilaa painamalla lämpötilan asetuspainikkeita.

4. Säädä puhaltimen nopeutta painamalla puhaltimen nopeuspainiketta. Kun

tilaksi on valittu AUTO, puhaltimen nopeus muuttuu automaattisesti.

5. Paina virtapainiketta uudelleen. Järjestelmä muistaa edelliset asetusehdot

seuraavaan käyttökertaan asti.

G
HUOMAUTUS

Jos automaattisella toiminnalla valittu tila ei sovi sinulle, valitse toimintatila (jäähdytys,

kuivaus, lämmitys) toimintatilan painikkeella.

Huonelämpötila

Jäähdytystoiminto

Kuivaustoiminto
Lämmitystoi
minto

Ulkoilman lämpötila

G HUOMAUTUS
• Ilma ei virtaa ulos, jollei lämmönvaihdin lämpene tarpeeksi kylmän ilman estämiseksi.

• Vaikka painat virtapainiketta heti toiminnan loppumisen jälkeen, ilmastointilaite ei aloita

toimintaansa noin kolmeen minuuttiin kompressorin suojaamiseksi. Toiminta alkaa

automaattisesti kolmen minuutin kuluttua.

• Ulkoyksikkö voi jäätyä ja lämmitysteho heiketä lämmitystoiminnon aikana. Tällaisessa

tapauksessa yksikkö lopettaa lämmitystoiminnon ja suorittaa huurteenpoistotoiminnon

automaattisesti. Sisä- ja ulkoyksikön puhaltimet pysähtyvät huurteenpoistotoiminnon ajaksi.

• Suosittelemme vaihtamaan puhaltimen nopeustilan asetuksesta Auto asetukseen High, jos ilma

ei tunnu tarpeeksi lämpimältä.

• Suosittelemme käyttämään lisälämmityslaitetta, jos huonetta on vaikea lämmittää kylmän

ulkoilman takia.



Ilmanvirtauksen säätö

Pystysuuntainen säätö

Pystysuuntainen säleikkö liikkuu automaattisesti sopivaan asentoon, kun virta-

painiketta painetaan.

Ilmanvirtauksen kääntö

Pystysuuntainen säleikkö jatkaa liikkumista oikealla näkyvällä alueella, jos pysty-

suuntaisen säleikön painiketta painetaan kerran.

Ilman virtaussuunnan korjaus

Pystysuuntainen säleikkö pysähtyy, jos pystysuuntaisen säleikön painiketta pai-

netaan kerran uudelleen. Pystysuuntainen säleikkö asettuu edelliseen asentoon

automaattisesti seuraavaa toimintoa varten.

Ilmanvirtauksen kääntö

Vaakasuuntaista ilmanvirtausta voidaan säätää manuaalisesti muuttamalla vaakasuuntaisen säleikön lapo-

ja. 

G HUOMAUTUS
• lman poistoaukkoon voi suuressa kosteudessa (esimerkiksi sadekaudella) ilmestyä

kastepisaroita, jos järjestelmää käytetään vaakasuuntainen säleikkö äärioikealla tai -

vasemmalla. 

• Muuta vaakasuuntaisen säleikön suuntaa langattomalla kauko-ohjaimella. Vaakasuuntainen

säleikkö voi siirtyä normaalin alueen ulkopuolelle, jos sitä pakotetaan käsin. Jos kohtaat

ongelmia, alusta asetus irrottamalla pistoke seinästä.

G HUOMAUTUS
• Pystysuuntainen säleikkö sulkee ilman poistoaukon automaattisesti, kun yksiköstä katkaistaan

virta.

• Älä pidä pystysuuntaista säleikköä alaspäin pitkän aikaa jäähdytys- tai kuivaustoiminnon

aikana. Muuten ilman poistoaukkoon voi ilmestyä kastepisaroita.

• Pystysuuntaisen ja vaakasuuntaisen säleikön kulma muuttuu automaattisesti kondensaation

estämiseksi jäähdytystoiminnon aikana.

• Muuta pystysuuntaisen säleikön suuntaa langattomalla kauko-ohjaimella. Älä yritä siirtää sitä

käsin, sillä tällöin säleikköön voi tulla toimintahäiriö. Pysäytä toiminta kerran ja kytke virta

uudelleen, jos säleikkö ei toimi oikein.

Vakioasento

TasoNoin 10 astetta 
(jäähdytys/kuivaus)
Noin 70 astetta 
(lämmitys)

Ilmanvirtauksen kääntö

Taso

Noin 10 astetta

Noin 40 astetta

Noin 45 astetta

Noin 70 astetta

Jäähdytys 
Kuivaus

Lämmitys
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Ajastintoiminto

Varmista ennen ajastimen asettamista, että nykyinen aika on asetettu oikein. Kun asetat ajastimen kerran,

kauko-ohjain muistaa asetuksen. Seuraavasta kerrasta lähtien voit käyttää samaa ajastintilaa painamalla vir-

tapainiketta ja ajastimen korjauspainiketta (ON/OFF Timer). Voit käyttää toimintojen ON Timer ja OFF Timer

yhdistelmää. 

ON Timer

Esimerkki: säädä ON Timer -ajaksi 7 a.m. 

Toiminta käynnistyy ajastettuun aikaan.

ON Time -asetuksen ohjelmointi

1. Paina TIME ADJ -painiketta kaksi kertaa.

2. Aseta aika painikkeilla . Aika-asetus muuttuu 10 minuutin välein. Voit

kelata aikaa nopeasti pitämällä painiketta painettuna.

3. Paina TIME ADJ -painiketta kaksi kertaa. ON Time -asetus on valmis, ja nyky-

inen aika tulee näkyviin.

4. Paina virtapainiketta. Jatka vaiheesta 5 (jäljempänä), jos yksikköä on käytet-

ty tai jos OFF Timer on asetettu.

5. Paina ajastimen korjauspainike asentoon ON. ON Time näkyy kaksi sekuntia,

minkä jälkeen nykyinen aika tulee näkyviin.

ON Timer -asetuksen peruuttaminen

Paina ajastimen korjauspainike asentoon ON. Sisäyksikön ajastimen valo sammuu.



OFF Timer

Esimerkki: Aseta Off Timer -ajaksi 10 p.m.

Toiminta käynnistyy ajastettuun aikaan.

OFF Time -asetuksen ohjelmointi

1. Paina TIME ADJ -painiketta kolme kertaa.

2. Aseta aika painikkeilla . Aika-asetus muuttuu 10 minuutin välein. Voit

kelata aikaa nopeasti pitämällä painiketta painettuna.

3. Paina TIME ADJ -painiketta kerran. OFF Time -asetus on valmis, ja nykyinen

aika tulee näkyviin.

4. Paina virtapainiketta. Jatka vaiheesta 5 (jäljempänä), jos yksikköä on käytet-

ty tai jos ON Timer on asetettu.

5. Paina ajastimen korjauspainike asentoon ON. ON Time näkyy kaksi sekuntia,

minkä jälkeen nykyinen aika tulee näkyviin.

OFF Timer -asetuksen peruuttaminen

Paina ajastimen korjauspainike asentoon OFF. Sisäyksikön ajastimen valo sammuu.

FIN

54



FIN

55

SLEEP Timer

Kun tätä painiketta painetaan, käynnistyy ajastintila, joka lopettaa toiminnan asetettuun aikaan.

Paina SLEEP-painiketta kerran toiminnan aikana.

Asetusaika toistaa seuraavan tilan, kun painiketta painetaan:

Jatkuva toiminta (Sleep-toiminta: OFF). Toiminta pysähtyy, kun asetettu aika on

kulunut.

Sleep Timer -ominaisuudet

Jäähdytystoiminnon aikana

Asetuslämpötila nousee 0,6 °C 30 minuutin kuluttua Sleep Timer ON -asetuksesta,

ja se nousee uudelleen 0,6 °C 30 minuutin kuluttua ensimmäisestä lämpötilan nou-

susta.

Lämmitystoiminnon aikana

Asetuslämpötila laskee 0,6 °C 30 minuutin kuluttua Sleep Timer ON -asetuksesta,

ja se laskee uudelleen 0,6 °C 30 minuutin kuluttua ensimmäisestä lämpötilan las-

kusta.

Hätä- ja testitoiminto

Nødstilfælde

• Hätätoimintoa tarvitaan vain, kun kauko-ohjainta ei voida käyttää.

• Kun painat hätätoiminnon kytkintä, kuulet äänimerkin ja hätätoiminto käynnistyy.

• Hätätoiminto on esiasetettu seuraaville kahdelle tilalle vain toiminnan aikaisen huonelämpötilan peru-

steella.

G HUOMAUTUS

Hätätoiminto yli 23 °C:n ja alle 26 °C:n välillä kytkee laitteen toimintaan jäähdytystilassa

todellisuudessa jäähdyttämättä. Toiminta ei ole mahdollista kuivaustilassa.

Lämpötila Toimintatila
Määritetty
lämpötila

Ajastintila Ilmanvirtaus

Ylir 23°C Jäähdytys 26°C Jatkuva Automaattinen

Ale 23°C Lämmitys 23°C Jatkuva Automaattinen

G HUOMAUTUS

• Kun valitset sekä OFF Timer -toiminnan että Sleep Timer -toiminnan,

jälkimmäinen asetus ohittaa ensimmäisen asetuksen.

• Sleep Timer -toiminnalle ei tarvitse asettaa nykyistä aikaa.



Testitoiminto

• Sama kytkin, jota käytetään hätätoiminnossa.

• Testitoimintoa tarvitaan erikoistilanteissa, kun sinun on testattava jäähdytyksen toiminta, vaikka huo-

neen lämpötila on alle 16 °C. Siksi sitä ei ole tarkoitettu normaaliin käyttöön.

• Paina hätätoiminnon kytkintä, jolloin kuulet äänimerkin. Jatka sen jälkeen kytkimen painamista yli viisi

sekuntia mutta korkeintaan kymmenen sekuntia. Ensimmäisten viiden sekunnin jälkeen kuulet kaksi

äänimerkkiä. Vapauta kytkin ja olet testitoimintotilassa. 

• Testitoimintotilassa ilmastointilaite jäähdyttää ilmanvirtauksen nopeudella Hi 30 minuutin ajan ja

pysähtyy automaattisesti.

Hätä- tai testitoiminnon lopettaminen

• Voit lopettaa toiminnon, kun kuulet äänimerkin, joko painamalla kytkintä vielä kerran tai käyttämällä

kauko-ohjainta.

• Kun käytät kauko-ohjainta, palaat automaattisesti normaalin toimintatilaan.

E ILMANSUODATIN

Tässä ilmastointilaitteessa on kolminkertainen suodatus kierrätetyn huoneilman puhdistusta varten.

a. Homeenkestävä metalliverkkosuodatin: metalliverkkosuodatin poistaa pölyhiukkaset ilmasta.

Metalliverkkosuodattimen pinta on homeenkestävä, mikä estää homeen kasvun, ja varmistaa näin puh-

taan, raikkaan ilman tulon ilmastointilaitteesta.

b. Fotokatalyyttinen hajunpoistosuodatin: poistaa hajut.

c. Staattinen Catechin-suodatin: estää virusten ja itiöiden lisääntymisen.

Laitteen takaosassa sijaitseva suodatinkehys voidaan avata. Homeenkestävä metalliverkkosuodatin, fotoka-

talyyttinen hajunpoistosuodatin ja staattinen Catechin-suodatin voidaan asentaa tai irrottaa.

a. Puhdista homeenkestävä metalliverkkosuodatin säännöllisesti pölynimurilla, jotta ilmanvirtaus ei esty.

Voit myös irrottaa suodattimen ja pestä sen vedellä. Kuivaa suodatin pesun jälkeen täysin varjossa.

b. Fotokatalyyttinen hajunpoistosuodatin voidaan varata uudelleen asettamalla se suoraan auringonva-

loon kuudeksi tunniksi puolen vuoden välein. Savu jne. voivat lyhentää käyttöikää. Odotettu käyttöikä

normaaleissa oloissa on 2–3 vuotta.

c. Staattinen Catechin-suodatin voidaan puhdistaa pölynimurilla, jos se on pölyinen, mutta se on vaih-

dettava normaaleissa oloissa noin vuoden käytön jälkeen.

G
HUOMAUTUS

Fotokatalyyttinen hajunpoistosuodatin ja staattinen Catechin-suodatin toimitetaan erillisissä

muovipakkauksissa. Poista muovipussit ja asenna suodattimet (katso luku B).

G HUOMAUTUS
• Vanhat suodattimet voidaan hävittää tavallisten jätteiden mukana.

• Suodatinpakkauksia on saatavana jälleenmyyjältä.

• Ilmastointilaitteen käyttö ilman homeenkestävää suodatinta, fotokatalyyttistä

hajunpoistosuodatinta tai staattista Catechin-suodatinta ei vahingoita laitetta mitenkään.

Tällöin hajuja ja ilmassa olevia mikro-organismeja ei saada poistettua kierrätetystä ilmasta.
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F KUNNOSSAPITO

Kauko-ohjain
Älä käytä vettä. Pyyhi ohjain kuivalla liinalla. Älä käytä lasinpuhdistusainetta tai kemiallista liinaa.

Sisärunko
Pyyhi ilmastointilaite pehmeällä ja kuivalla liinalla. Käytä vaikeille tahroille vedellä laimennettua neutraalia

pesuainetta. Kierrä vesi pois liinasta ennen pyyhkimistä ja pyyhi pesuaine kokonaan pois.

Älä käytä puhdistukseen seuraavia aineita
Bensiini, tinneri tai puhdistusaine voi vaurioittaa yksikön pinnoitetta. Kuuma, yli 40-asteinen vesi voi aiheut-

taa värjääntymistä tai epämuodostumista.

Metalliverkkosuodattimen puhdistus (kahden viikon välein)

1. Avaa ilmanottoaukko vetämällä ylöspäin.

2. Irrota metalliverkkosuodatin. Työnnä suodattimen keskiuloketta hieman,

kunnes se vapautuu pysäyttimestä, ja irrota suodatin alaspäin.

3. Puhdista metalliverkkosuodatin. Poista pöly pölynimurilla tai pese suodatin

vedellä. Kuivaa metalliverkkosuodatin pesun jälkeen täysin varjossa.

4. Kiinnitä suodatin pysäyttimen taakse siten, että merkintä FRONT osoittaa

ulospäin. Varmista, että metalliverkkosuodatin on kokonaan pysäyttimen

takana. Jos suodatinta ei ole kiinnitetty kunnolla, seurauksena voi olla viko-

ja. Sulje ilman sisäänmenoritilä.

G VAROITUS

Sammuta laite ennen kunnossapitoa.



Ilmanpuhdistussuodattimien vaihto ja kunnossapito

1. Avaa ilmanottoaukko vetämällä ylöspäin.

2. Irrota uloimmat ilmansuodattimet. Työnnä kunkin suodattimen keskiuloket-

ta, kunnes se vapautuu pysäyttimestä, ja irrota suodatin alaspäin.

3. Irrota ilmanpuhdistussuodattimet sisältä.

4. Puhdista ilmanpuhdistussuodattimet täysin tai kiinnitä uudet ilmanpuh-

distussuodattimet. Kiinnitä uudet ilmanpuhdistussuodattimet oikeaan ja

vasempaan kehykseen. Muoto on symmetrinen.

5. Kiinnitä ilmansuodattimet. Kiinnitä ilmansuodattimet pysäyttimen taakse

siten, että merkintä FRONT osoittaa ulospäin. Varmista, että suodattimet

ovat kokonaan pysäyttimien takana. Jos suodattimia ei ole kiinnitetty kun-

nolla, seurauksena voi olla vikoja.

6. Sulje ilmanottoaukko työntämällä alaspäin. Varmista, että se sulkeutuu

kokonaan.

G HUOMAUTUS
• Fotokatalyyttiset suodattimet toimivat noin kolme vuotta, kun ne asetetaan aurinkoon

kuudeksi tunniksi puolen vuoden välein.

• Staattiset Catechin-suodattimet toimivat noin vuoden.

• Poista pöly pölynimurilla tai vaihda uudet suodattimet, kun vanhat tulevat likaisiksi. Älä pese

niitä vedellä. Niitä ei voi käyttää uudelleen likaantumisen jälkeen. Likaiset suodattimet voivat

heikentää ilmanpuhdistustehoa ja jäähdytys-/lämmitystehoa ja aiheuttaa epämiellyttäviä

hajuja. Suosittelemme, että ostat uudet suodattimet lähimmältä jälleenmyyjältä.

Ilmansuodattimet

Staattiset 
Catechin-
suodattimet

Fotokatalyyttiset 
hajunpoistosuodattimet

Ilman-
suodattimet

Vaihtosuodattimet

Fotokatalyyttiset suodattimet malli CAC-5

Staattiset Catechin-suodattimet malli CAC-6

Fotokatalyyttiset 
suodattimet: 

2 kpl

Staattiset Catechin-
suodattimet: 

2 kpl
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G VIANMÄÄRITYS

Käytön aikaisen hätätilanteen, kuten toimintahäiriön, pysähdyksen tai kauko-ohjaimen toimimattomuuden

sattuessa salaman tai autoradion lähettimen takia, irrota pistoke ja odota kolme minuuttia. Kytke pistoke

takaisin ja paina kauko-ohjaimen virtapainiketta.

Ongelma Syy/ratkaisu

Järjestelmä ei käynnisty uudelleen
välittömästi.

Syynä on järjestelmän suojaaminen. Pysähdyksen jälkeen
järjestelmä ei aloita toimintaa noin 3 minuuttiin.

Muodostuu hajuja.
Tämä johtuu siitä, että järjestelmä kierrättää sisäilman hajuja,
kuten tupakan, kosmeettisten aineiden, seinien ja huonekalujen
hajuja.

Kun jäähdytys käynnistyy tai lämmitys loppuu, saattaa kuulua
humahtava ääni. Tämä ääni syntyy, kun jäähdytysaine virtaa
ilmastointilaitteessa.

Toimintaa käynnistettäessä tai lopetettaessa saattaa kuulua
paukahtava ääni. Tämä ääni syntyy, kun kotelo laajenee tai
kutistuu lämpötilan muutoksen takia.

Järjestelmän toiminnan aikana saattaa kuulua viuhahtava ääni.
Tämä ääni syntyy, kun jäähdytysaine muuttaa suuntaa.

Kuivaustilassa ilma ei välttämättä virtaa, jottei jäähtymistä
tapahdu liikaa.

Lämmityskäytössä ilma ei virtaa ulos, ennen kuin ilma on
tarpeeksi jäähtynyt kylmän ilmanvirtauksen ehkäisemiseksi.
Sulamisen aikana ilma ei välttämättä virtaa.

Jäähdytys-/lämmitystoiminto ei välttämättä toimi tehokkaasti,
jos pöly ja lika ovat tukkineet ilmansuodattimen.

Varmista, ettei huoneen lämpötila ole vielä saavuttanut
määritettyä tasoa.

Varmista, ettei ilmanvirtauksen nopeuden asetuksena ole ”LO“.

Varmista, ettei ulkoyksikön tulo- tai poistoaukon tiellä ole
estettä.

Kun huoneen lämpötila ei ole saavuttanut vaadittua tasoa,
koska ympäristön lämpötila on alhainen, lisää muita
lämmityslaitteita.

Varmista, onko paristoissa riittävästi varausta. Käytä R-03 (AAA) -
paristoja. Vaihda käytetyt paristot uusiin paristoihin.

Varmista, että paristot ovat oikein päin.

Höyrystyminen (sisäyksikkö) Syynä on jäähtynyt ilma jäähdytyskäytössä.

Höyrystyminen (ulkoyksikkö) Syynä on ulkoyksikön huurteenpoisto lämmityskäytössä.

Kuuluu ääniä.

Ilma ei virtaa (sisätilayksikkö).
Ilmanvirtauksen nopeutta ei voi muuttaa.

Jäähdytys/lämmitys ei ole riittävää.

Langattoman kauko-ohjaimen ilmaisin on
himmeä. Ilmaisin himmenee signaaleja
lähetettäessä. Ilmaisin ei näy langattomassa
kauko-ohjaimessa.

G
VAROITUS

Toimintahäiriön (palamisen haju jne.) sattuessa lopeta käyttö välittömästi, irrota pistoke ja ota

yhteyttä myymälään. Ennen huollon pyytämistä suorita seuraavat tarkistukset:



H TAKUUEHDOT

Ilmastointilaitteessa on kahden vuoden takuu alkaen laitteen ostopäivästä. Takuuaikana kaikki materiaali-

ja valmistusvirheet korjataan maksutta tai vaihdetaan. Takuuehdot ovat seuraavat:

1. Hylkäämme kaikki muut korvausvaatimukset, mukaan lukien kaikki oheisvahinkoja koskevat vaati-

mukset.

2. Takuuaikana suoritetut korjaukset tai vaihdot eivät pidennä takuuta.

3. Takuu raukeaa, jos laitteeseen on tehty muutoksia, laitteeseen on asennettu muita kuin alkuperäisosia

tai kolmas osapuoli on korjannut laitetta.

4. Tavallisessa käytössä kuluvat osat, kuten suodatin, eivät kuulu takuun piiriin.

5. Takuu on voimassa vain, jos ostaja esittää alkuperäisen, päivätyn ostokuitin ja jos laitetta ei ole muu-

tettu.

6. Takuu ei koske huolimattomuudesta tai tässä käyttöohjeessa annetuista ohjeista poikkeavista toimista

johtuvia vaurioita.

7. Kuljetuskustannukset ja ilmastointilaitteen tai sen osien kuljetukseen liittyvät riskit ovat aina ostajan

vastuulla.

8. Muiden kuin sopivien Zibro-suodatinten käytön aiheuttamat vahingot eivät kuulu takuun piiriin.

9. Laitteen epäpätevästä asennuksesta tai irrotuksesta johtuvat kylmäaineen hävikit ja/tai vuodot eivät

kuulu takuun piiriin.

Turhien kulujen välttämiseksi suosittelemme, että luet aina ensin ohjeet huolellisesti. Jos käyttöohjeista ei

löydy ratkaisua ongelmaan, toimita ilmastointilaite myyjälle korjausta varten.
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I TEKNISET TIEDOT

* EN 14511-2004

** Viitteellinen arvo

*** Kosteudenpoisto, lämpötila 32 °C ja suhteellinen kosteus 80 %

Sähkölaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. - 

Kierrätä laite mahdollisuuksien mukaan. Tarkista tiedot kierrätysmahdollisuuksista paikallisilta

viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.

Ympäristötiedot: Tämä laite sisältää Kioton sopimuksen alaisia fluoroituja kasvihuonekaasuja. Laitteen saa

huoltaa tai purkaa ainoastaan koulutettu ammattilainen.

Tämä laite sisältää R410A-kylmäainetta edellä olevan taulukon mukaisen määrän. R410A-kylmäainetta ei

saa vapauttaa ulkoilmaan. R410A on fluoroitu kasvihuonekaasu, jonka GWP-indeksi on 1975.

SP 2035 SP 2041

Ilmastointilaitteen tyyppi

Jäähdytyskapasiteetti, vähintään–enintään (nim.)* W 850-3500 (2930) 800-4100 (3660)
Jäähdytyskapasiteetti, vähintään–enintään (nim.)* BTU/h 2700-12000 (10000) 2700-14100 (12500)
EE-luokka* A A
EER* W/W 4,44 4,14
Lämmityskapasiteetti, vähintään–enintään (nim.)* W 700-5300 (3870) 700-6100 (5010)
Lämmityskapasiteetti, vähintään–enintään (nim.)* BTU/h 2400-18000 (13200) 2400-20700 (17100)
Lämmitysteho A A
COP* W/W 5,05 4,43
Kosteudenpoistokapasiteetti *** l/24 h 38 38
Jäähdytyksen virrankulutus, vähintään–enintään (nim.)* kW 0,16-0,93 (0,66) 0,16-0,93 (0,89)
Lämmityksen virrankulutus, vähintään–enintään (nim.)* kW 0,16-1,26 (0,77) 0,16-1,26 (1,13)
Virransyöttö V/Hz/Ph 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1
Virta (nim.) jäähdytys/lämmitys A 2,9/3,4 3,9/5,0
Suurin virta A 7,7 7,7
Ilmanvirtaus jäähdytys/lämmitys** m3/h 540/660 570/750
Huoneen koko enintään** m3 85-110 100-120
Kompressorin tyyppi  Pyörivä Pyörivä

Puhaltimen nopeus 3 3
Lämpötilansäätimen alue ºC 16 - 30 16 - 30
Toiminta-alue ºC -15 / 43 -15 / 43
Käyttö manuaalisesti/mekaanisesti/elektronisesti Elektroninen kaukosäädin Elektroninen kaukosäädin

Kaukosäädin, kyllä/ei K K

Ilmansuodatintyyppi (-tyypit)

Kylmäaineen tyyppi / täyttömäärä r/g R410a / 1100 R410a / 1100
Kylmäaineputken halkaisija, neste – kaasu mm 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52
Paine, imu/poisto bar 11/41 11/41
Sisäyksikön mitat (l x k x s) mm 799x295x210 799x295x210
Ulkoyksikön mitat (l x k x s) mm 780x550x278 780x550x278
Sisäyksikön nettopaino kg 9,5 9,5
Ulkoyksikön nettopaino kg 35 35
Sisäyksikön bruttopaino kg 13 13
Ulkoyksikön bruttopaino kg 38 38
Sisäyksikön äänenpainetaso dB(A) 25-43 25-43
Ulkoyksikön äänenpainetaso dB(A) 42 42
Sisäyksikön suojaus IP IPX0 IPX0
Ulkoyksikön suojaus IP IPX4 IPX4
Sulake T3,15A / 250V T3,15A / 250V

Malli
Tasavirta-ilmalämpöpumppu, seinään asennettava

Pölyverkko, Fotokatalyyttinen hajunpoisto, Staattinen Catechin
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tel: +46 42 287 830
fax: +46 42 145 890
email: appliance@appliance-group.com

y SLOVENIJA
Monteko d.o.o.
Neubergerjeva 4
1000 Ljubljana 
tel: +386 (0)1 437 1273
fax: +386 (0)1 437 1273
email:  info@zibro.si

TURKEY
PVG Is›tma Klima So¤utma Ltd.fiti. 
Tepekule is merkezi
Anadolu Cad. No: 40 K:3 D:306
35010 BAYRAKLI/IZMIR 
tel: + 90 232 461 51 01
fax: + 90 232 461 51 85 
email: pvgturkey@zibro.com

TTRR


