
Kasutusjuhend

REMKO RVT-ARCTIC
RVT 264 DC, RVT 354 DC, RVT 524 DC, RVT 684 DC



Infrapuna-kaugjuhtimispult
Infrapuna-kaugjuhtimispult edastab program-
meeritud seadistusi siseseadme vastuvõtjale kuni 6 
m kaugusele. Andmeedastus toimub korralikult vaid 
juhul, kui kaugjuhtimispult on suunatud vastuvõtja 
poole ja nende vahele ei jää ühtegi takistust.
Kaugjuhtimispuldi kasutamiseks tuleb sellele 
paigaldada kaks AAA patareid. Selleks eemaldage 
patareipesa kaas ja paigaldage patareid õige 
polaarsusega (vt märgistusi). Patareide eemal-
damisel kustuvad kõik salvestatud andmed. 
Kaugjuhtimispult lülitub tagasi vaikeseadetele, mida 
saab igal ajal muuta.

maks. 6m

Maksimaalne vahemaa

Häiretest antakse märku koodiga.

MÄRKUS

Tühjad patareid tuleb kohe uutega asendada, 
muidu võib tekkida nende lekkeoht. Kui seadet 
pika aja jooksul ei kasutata, on soovitatav 
patareid puldist eemaldada.

Säästke energiat, kasutades ooterežiimi! Kui 
seadet, süsteemi või komponenti ei kasutata, 
soovitame selle vooluvõrgust eemaldada. Me 
ei soovita kasutada kaitsefunktsiooniga kom-
ponente.

Siseseadme ekraan

Veateate ja sihttemperatuuri kuvamine
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Kasutusjuhend
Üldteave
Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapuna-
kaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest 
andmeedastusest teada helisignaaliga. Kui 
siseseadet ei saa kaugjuhtimispuldiga seadistada, 
saab seda teha ka käsitsi.

Manuaalrežiim
Kui infrapuna-kaugjuhtimispult peaks ära kaduma 
või katki minema, saab siseseadme lülitada sisse 
ka käsitsi. Manuaalrežiim on mõeldud kasuta-miseks 
hädaolukorras ja see ei sobi peamiseks seadme 
kasutusviisiks. Vahetage kaugjuhtimispult uue vastu. 
Manuaalrežiimi aktiveerimisnupp asub seadme 
paremal küljel.

Manuaalrežiimi nupul on järgmised funktsioonid:
- üks vajutus: automaatrežiim
- kaks vajutust: jahutusrežiim
- kolm vajutust: seadme väljalülitamine
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Kaugjuhtimispuldi nupud
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Kaugjuhtimispuldi nupud

1 Toitenupp (ON/OFF)
Selle nupuga saab kliimaseadme sisse ja välja 
lülitada.

2  Töörežiimi valikunupp (MODE)
Selle nupuga saab valida soovitud töörežiimi. 
Valitavad režiimid on automaatne, jahutus, 
kuivatus, soojendus ja taasringlus.

3 Ventilaatori kiiruse valikunupp (FAN)
Selle nupuga saab valida soovitud ventilaatori 
kiiruse. Valitavad kiirused on automaatne, 
aeglane, keskmine ja kiire. Märkus. 
Kuivatusrežiimis ei saa ventilaatori kiirust käsitsi 
seadistada.

Puhkerežiimi nupp (SLEEP)

5 Õhuvärskendaja nupp (FRESH)
RVT-Arctic soojuspumpadel see funktsioon 
puudub.

6 Turborežiimi nupp (TURBO)
Turbofunktsiooni sisselülitamine võimaldab saa-
vutada jahutus- või soojendusrežiimi seadepunkti 
võimalikult kiiresti.

Isepuhastusfunktsiooni nupp (SELF CLEAN)

Üles- ja allanoole nupud
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Selle nupuga saab lülitada sisse/välja 
puhkerežiimi. Nupu vajutamine suurendab 
(soojendusrežiimis) või vähendab (jahutus-
režiimis) sihttemperatuuri automaatselt 1°C võrra 
tunnis. Kasutage seda nuppu optimaalseima 
temperatuuri tagamiseks ja energia säästmiseks. 
Seda funktsiooni saab kasutada ainult jahutus-, 
soojendus- ja automaatrežiimis. Kui seade töötab 
puhkerežiimis (SLEEP), saab selle katkestada 
nupuga MODE, FAN, SPEED või ON/OFF.

 7

Selle nupuga saab aktiveerida seadme ise-
puhastusfunktsiooni.

 8

Ülesnool:
sellega saab suurendada seadepunkti 1°C 
sammuga kuni maksimaalse väärtuseni 30°C.

Allanool:
sellega saab vähendada seadepunkti 1°C 
sammuga kuni minimaalse väärtuseni 17°C.

9  Vaikse režiimi ja külmumiskaitse nupp 
  (SILENCE/FP)

Selle nupuga saab lülitada sisse/välja vaikse 
režiimi. Nupu vajutamine kauem kui 2 sekundit 
lülitab sisse seadme külmumiskaitse funktsiooni.

Vaikses režiimis töötab kompressor madalamal 
sagedusel ja siseseadme ventilaator pöörleb 
aeglasemal kiirusel. See tagab eriti vaikse seadme 
töö.

Külmumiskaitse funktsiooni saab kasutada ainult 
soojendusrežiimis. Seade töötab fikseeritud 
seadepunktiga 8°C. Siseseadme ekraanil 
kuvatakse kiri FP. Külmumiskaitse funktsiooni 
väljalülitamiseks vajutage nuppu ON/OFF, SLEEP, 
FP, MODE, FAN või üles-/allanoolt.



Ekraanil kuvatav teave
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Ekraanil kuvatav teave 
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10 Sisselülitustaimeri nupp (TIMER ON)
Selle nupuga saab seadistada seadme 
sisselülitumise viiteaega. Iga nupuvajutus 
suurendab viiteaega 30 minuti võrra. Kui ekraanil 
seadistatud aeg on suurem kui 10.0, suurendab iga 
järgnev nupuvajutus viiteaega 60 minuti võrra. 
Taimeri väljalülitamiseks seadistage viiteajaks 0.0.

11 Väljalülitustaimeri nupp (TIMER OFF)
Selle nupuga saab seadistada seadme 
väljalülitumise viiteaega. Iga nupuvajutus 
suurendab viiteaega 30 minuti võrra. Kui ekraanil 
seadistatud aeg on suurem kui 10.0, suurendab iga 
järgnev nupuvajutus viiteaega 60 minuti võrra. 
Taimeri väljalülitamiseks seadistage viiteajaks 0.0.

12  3D-õhusuunaja
Selle nupuga saab lülitada sisse/välja labade 
pööramisrežiimi. Kahepoolne nupp võimaldab 
reguleerida vasakpoolset horisontaallaba ja 
parempoolset vertikaallaba. Vajutage nuppu üks 
kord, et muuta kaldenurka 6 kraadi võrra. Hoidke 
nuppu 2 sekundit all, et pööramisfunktsioon välja 
lülitada. Pööramisfunktsiooni väljalülitamisel 
kuvatakse ekraanil 3 sekundiks kiri LC.

13  Järgimisrežiimi nupp (FOLLOW ME)
Selle nupuga saab lülitada sisse/välja 
järgimisrežiimi. Selles režiimi toimub 
ruumitemperatuuri mõõtmine kaugjuhtimispuldi 
kaudu. Kaugjuhtimispult saadab iga 3 minuti järel 
siseseadmele signaali. Kui kaugjuhtimispult ei 
saada 7 minuti jooksul siseseadmele signaali, 
lülitatakse see režiim automaatselt välja.

14  LED-valguse nupp (LED)
Selle nupuga saab lülitada sisse/välja siseseadme 
ekraani valgustuse.

Režiimi näidik – näitab aktiivset töörežiimi, sh 
automaat- (  ), jahutus- (  ), kuivatus- (  ), 
soojendus- (  ), ventilaatori (  ) ja uuesti 
automaatrežiim (     ).
Signaaliedastuse sümbol. See sümbol ilmub 
kui kaugjuhtimispult saadab siseseadmele 
signaale.
Toite sümbol. See sümbol ilmub toitenupu (ON/
OFF) vajutamisel. Sümbol kustub, kui toitenuppu 
uuesti vajutada.
Sisselülitustaimeri sümbol. See sümbol ilmub, 
kui aktiveeritakse seadme sisselülitustaimer.
ECO-funktsiooni sümbol (RVT-Arctic soojus-
pumpadel see funktsioon puudub).

Väljalülitustaimeri sümbol. See sümbol ilmub, 
kui aktiveeritakse seadme väljalülitustaimer.
Aku olek (tühjenev).
Puhkerežiimi sümbol. See sümbol ilmub, kui 
aktiveeritakse puhkerežiim. Sümbol kustub, kui 
toitenuppu uuesti vajutada.
Temperatuuri/taimeri sümbol. Näitab temperatuuri 
seadistust (17–30°C). Kui valitud on ventilaatori 
(FAN) režiim, siis temperatuuri seadet ei kuvata. 
Taimeri režiimis kuvatakse taimeri seaded ON 
(sees) ja OFF (väljas).
Järgimisrežiimi sümbol. See sümbol ilmub, kui 
aktiveeritakse järgimisrežiim.
Ionisaatori sümbol (RVT-Arctic soojuspumpadel 
see funktsioon puudub).
Ventilaatori kiiruse sümbol. Siin kuvatakse valitud 
ventilaatori kiirused. AUTO (näidik puudub) ja kolm 
ventilaatori kiiruse seadistust:......///...
(aeglane), ................. (keskmine) 
ja ........................... (kiire). Kui aktiveeritakse 
automaat- või kuivatusrežiim, seatakse ventilaatori 
kiirus automaatsele seadistusele (AUTO).
Vaikse režiimi sümbol.
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Parema ülevaate saate jooniselt, millel on 
näidatud ekraan koos kõigi näidikute ja 
sümbolitega. Töö ajal kuvatakse ekraanil 
ainult asjakohaste funktsioonidega seotud 
sümbolid.

Nuppude funktsioonid
Ekraanil kuvatakse sümbol, mis näitab, et 
seadistusi edastatakse.

Automaatrežiim
Kontrollige, et siseseade oleks ühendatud voolu-
võrku ning oleks sisse lülitatud.

Siseseadme ekraanil hakkab vilkuma töörežiimi 
näidik.

1. Vajutage nuppu MODE (režiim), et valida režiim
Auto (automaatne).

2. Vajutage üles-/allanoolt, et seadistada
soovitud temperatuur. Temperatuuri saab
seadistada     1°C sammuga vahemikus
17–30°C.

3. Vajutage nuppu ON/OFF (toide), et lülitada
kliimaseade sisse.

1

3
2

Automaatrežiim

Jahutus-, soojendus- ja taasringluse režiim
Kontrollige, et siseseade oleks ühendatud 
vooluvõrku ning oleks sisse lülitatud.

1. Vajutage nuppu MODE (režiim), et valida
töörežiimiks Cooling (jahutus), Heating
(soojendus) või Recirculation (taasringlus).

2. Vajutage üles-/allanoolt, et seadistada
soovitud temperatuur. Temperatuuri saab
seadistada 1°C sammuga vahemikus
17–30°C.

3. Vajutage nuppu FAN (ventilaator), et valida
nelja ventilaatori kiiruse vahel (automaatne,
aeglane, keskmine, kiire).

4. Vajutage nuppu ON/OFF (toide), et lülitada
kliimaseade sisse.
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Jahutus-, soojendus- ja taasringluse režiim
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Kuivatusrežiim
Kontrollige, et siseseade oleks ühendatud 
vooluvõrku ning oleks sisse lülitatud.

Siseseadme ekraanil hakkab vilkuma 
töörežiimi näidik.

1. Vajutage nuppu MODE (režiim), et valida
režiim Dehumidification (kuivatus).

2. Kaugjuhtimispuldi temperatuuri seadistus ei
mõjuta seadme tööd.

3. Vajutage nuppu ON/OFF (toide), et lülitada
kliimaseade sisse.

1

3
2

Kuivatusrežiim

Kuivatusrežiimis ei saa ventilaatori kiirust 
käsitsi seadistada! Pange tähele, et 
temperatuuri eelseadistamine ei ole võimalik 
ja ruum, kus kuivatusrežiimi kasutatakse, 
võib oluliselt jaheneda.

Taimeri režiim
Vajutage nuppu TIMER ON, et seadistada 
seadme sisselülitusaeg, ja nuppu TIMER OFF, 
et seadistada seadme väljalülitusaeg.

Sisselülitusaja seadistamine:

1. Vajutage nuppu TIMER ON. Kaugjuhtimispuldi
ekraanil kuvatakse kiri TIMER ON, viimane
sisselülitusaja seadistus ja sümbol H. Seade on
nüüd valmis sisselülitusaja lähtestamiseks ja
sisselülitustaimeri aktiveerimiseks.

2. Vajutage uuesti nuppu TIMER ON, et
seadistada soovitud sisselülitusaeg. Iga
nupuvajutus suurendab aega 30 minuti võrra
vahemikus 0 kuni 10 tundi ning 60 minuti võrra
vahemikus 10 kuni 24 tundi.

3. Kui seadistused on tehtud, edastab
kaugjuhtimispult 1 sekundi pärast signaali
siseseadmele. Seejärel, umbes 2 sekundi
pärast, kustub ekraanil sümbol H ning kuvatakse
uuesti seadistatud temperatuur.

2

1

Taimeri režiim

6



Väljalülitusaja seadistamine:
1. Vajutage nuppu TIMER OFF. Kaugjuhtimispuldi

ekraanil kuvatakse kiri TIMER OFF, viimane
väljalülitusaja seadistus ja sümbol H. Seade on
nüüd valmis väljalülitusaja lähtestamiseks ja
väljalülitustaimeri aktiveerimiseks.

2. Vajutage uuesti nuppu TIMER OFF, et
seadistada soovitud väljalülitusaeg. Iga
nupuvajutus suurendab aega 30 minuti võrra
vahemikus 0 kuni 10 tundi ning 60 minuti võrra
vahemikus 10 kuni 24 tundi.

3. Kui seadistused on tehtud, edastab
kaugjuhtimispult 1 sekundi pärast signaali
siseseadmele. Seejärel, umbes 2 sekundi
pärast, kustub ekraanil sümbol H ning kuvatakse
uuesti seadistatud temperatuur.

– Taimeri režiimis edastab kaugjuhtimispult
taimeri signaali seadistatud aja kohta
automaatselt siseseadmele. Seepärast tuleb
hoida kaugjuhtimispulti kohas, kus see saab
signaali ilma takistuseta siseseadmele saata.

– Taimerifunktsiooni jaoks kaug-
juhtimispuldiga seadistatavad aja
seadistused on järgmised:
0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0,
5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23 ja 24.

Taimerifunktsiooni seadistamise näide
Sisselülitustaimer (automaatrežiim aktiveeritud)
Näide
Soovite, et kliimaseade lülituks sisse program-
meeritud ajast 2 tundi hiljem.

1. Vajutage nuppu TIMER ON. Ekraanil kuvatakse
taimeri viimati seadistatud tööaeg ja sümbol H.

2. Vajutage nuppu TIMER ON, kuni
kaugjuhtimispuldi ekraanil kuvatakse soovitud
sisselülitusaeg.

3. Oodake 3 sekundit ja ekraanil kuvatakse uuesti
temperatuur. Sisselülitustaimeri sümbol jääb
ekraanil põlema ja see funktsioon on
aktiveeritud.

Sisselülitus

Väljas

2 tundi hiljemSeadistatud aeg

Sisselülitustaimeri näide

Väljalülitustaimer (automaatrežiim inaktiveeritud)

Näide

Soovite, et kliimaseade lülituks välja program-
meeritud ajast 4 tundi hiljem.

Väljalülitus

Sees

4 h hiljemSeadistatud aeg

Väljalülitustaimeri näide
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1. Vajutage nuppu TIMER OFF. Ekraanil kuvatakse
taimeri viimati seadistatud tööaeg ja sümbol H.

2. Vajutage nuppu TIMER OFF, kuni
kaugjuhtimispuldi ekraanil kuvatakse 10H.

3. Oodake 3 sekundit ja ekraanil kuvatakse uuesti
temperatuur. Väljalülitustaimeri sümbol jääb
ekraanil põlema ja see funktsioon on aktiveeritud.



Kombineeritud taimer (sisse- ja 
väljalülitustaimeri seadistamine korraga)

Väljalülitustaimer ð Sisselülitustaimer
(Sees ð Väljalülitus ð Sisselülitus)

Näide:
Soovite, et kliimaseade lülituks välja 
programmeeritud ajast 2 tundi hiljem ja uuesti 
sisse 10 tundi hiljem.

1. Vajutage nuppu TIMER OFF.
2. Vajutage uuesti nuppu TIMER OFF, kuni

kaugjuhtimispuldi ekraanil kuvatakse soovitud
väljalülitusaeg.

3. Vajutage nuppu TIMER ON.
4. Vajutage uuesti nuppu TIMER ON, kuni

kaugjuhtimispuldi ekraanil kuvatakse 10H.
5. Oodake 3 sekundit ja ekraanil kuvatakse uuesti

temperatuur. Sisse- ja väljalülitustaimeri
sümbolid jäävad ekraanil põlema ja need
funktsioon on aktiveeritud.

Sees

Seadistatud aeg

Väljalülitus

Sisselülitus

2 h hiljem 10 h hiljem

Välja- ja sisselülitustaimeri näide

Sisselülitustaimer ð Väljalülitustaimer
(Väljas ð Sisselülitus ð Väljalülitus)

Näide:
Soovite, et kliimaseade lülituks sisse 
programmeeritud ajast 2 tundi hiljem ja uuesti 
välja 5 tundi hiljem.
1. Vajutage nuppu TIMER ON.4
2. Vajutage uuesti nuppu TIMER ON, kuni

kaugjuhtimispuldi ekraanil kuvatakse 2.0H.
3. Vajutage nuppu TIMER OFF.
4. Vajutage uuesti nuppu TIMER OFF, kuni

kaugjuhtimispuldi ekraanil kuvatakse 5.0H.
5. Oodake 3 sekundit ja ekraanil kuvatakse uuesti

temperatuur. Sisse- ja väljalülitustaimeri
sümbolid jäävad ekraanil põlema ja need
funktsioon on aktiveeritud.

Väljas

Seadistatud aeg

Väljalülitus

Sisselülitus

2 h hiljem 5 h hiljem

Sisse- ja väljalülitustaimeri näide
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Puhkerežiimi nupp SLEEP

Seadepunkt
7h pärast lülitub
seade välja1 h 1 h

Puhkerežiim
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Puhkerežiim

Puhkerežiim säästab energiat, kui te magate. Režiimi aktiveerimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu SLEEP. 
Vajutage seda enne magamaminekut. Jahutusrežiimis suurendab seade tunni aja pärast seadistatud 
ruumitemperatuuri automaatselt 1°C võrra. Ruumitemperatuuri suurendatakse sedasi 1°C võrra pärast iga tunni 
möödumist. Soojendusrežiimis vähendatakse ruumitemperatuuri esimese 2 tunni jooksul 2°C võrra. Kui seade on 
töötanud 7 tundi, lülitub see jahutus- ja soojendusrežiimis automaatselt välja.

Seda funktsiooni ei saa kasutada taasringluse ja kuivatusrežiimis!
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