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Split Air Conditioner
Arctic Series

MALLIT:

CH-S09FTXLA
CH-S12FTXLA

CH-S18FTXLA
CH-S24FTXLA

Käyttäjän käsikirja
Designed by Cooper&Hunter International Corporation, Oregon, USA
www.cooperhunter.fi

Varotoimet
VAROITUS
Toiminta ja ylläpito
 Tätä laitetta voivat käyttää yli 8 vuotiaat lapset ja
liikuntarajoitteiset tai henkilöt joilla on alentunut
henkinen kyky tai alentunut tietoisuus mikäli heitä
valvotaan ja ohjeistetaan laitteen käyttöön ja
turvallisuuteen liittyen
 Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
 Puhdistusta ja ylläpitoa ei tule antaa lasten tehtäväksi
ilman valvontaa.
 Älä kytke ilmastointilaitetta monikäyttöpistorasiaan,
se on paloturvallisuusriski.
 Irrota pistoke ennen laitteen puhdistusta.
Muutoin voi seurauksena olla sähköisku.
 Mikäli virtajohto on vaurioitunut, valmistajan,
valtuutetun huoltajan tai muun pätevän henkilön tulee
vaihtaa se vahinkojen välttämiseksi.
 Älä pese ilmalämpöpumppua vedellä jottet saa
sähköiskua.
 Älä suihkuta vettä sisäyksikköön. Se voi aiheuttaa
sähköiskun tai toimintahäiriön.
 Suodattimen irrottamisen jälkeen, älä koske kennon
lamelleihin (teräviä) välttääksesi vahingon.
 Älä käytä kuumailmapuhallinta tai fööniä suodattimen
kuivaamiseen. Vaarana suodattimen muodonmuutos
tai tulipalo.
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Varotoimet
VAROITUS
Liite
Asennuksen saavat tehdä vain ammattilaiset, muutoin se
voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioita
Seuraa sähköturvallisuusmääräyksiä asentaessasi laitetta.
Käytä soveltuvia sähkönsyöttökomponentteja ja turvakytkintä paikallisten sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti.
Asenna Wurvakytkin. Mikäli toisin toimitaan, voi aiheutua
toimintahäiriö
Kaksinapainen turvakytkin jonka kaikkien koskettimien
välissä on vähintään 3mm ilmaväli.
Turvakytkimen lisäksi huomioi seuraavaa Turvakytkimen
olisi hyvä sisältää ylikuumenemissuoja, se suojaa oikosululta ja ylikuormalta.
Ilmastointilaite tulee olla oikein maadoitettu.
Vääränlainen maadoitus voi aiheuttaa sähköiskun.
Älä käytä vääränlaista virtajohtoa
Epävakaa virransyöttö tai virheellinen johdotus voi johtaa
toimintahäiriöön. Asenna asianmukainen sähkönsyöttökaapeli ennen lämpöpumpun käyttöönottoa.
Kytke vaihejohdin, nollajohdin ja suojamaadoitusjohdin
pistorasiaan.
Muista kytkeä virransyöttö pois ennenkuin teet sähkö- ja
turvallisuustoimia.

Varotoimet
VAROITUS
Älä laita virtaa päälle ennen kuin asennus on valmis.
Mikäli virtajohto on vaurioitunut, sen voi vaihtaa vain
valmistaja, huoltoliike tai muu ammattitaitoinen henkilö
vahinkojen välttämiseksi.
Kylmäainepiirin Oämpötila on korkea, pitäkää välikaapeli
irti kupariputkista.
Johdotukset tulee tehdä paikallisten sähkömääräysten
mukaisesti
Sähköasennukset saa suorittaa ainoastaan valtuutettu
sähköasentaja
Tämä ilmalämpöpumppu on ykkösluokan sähkölaite se
täytyy asianmukaisesti maadoittaa ammattilaisen
toimesta. Varmista että laite on aina maadoitettu
kunnolla, muutoin voi aiheutua sähköisku.
Keltavihreä johto on ilmalämpöpumpun maadoitusjohto,
sitä ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen
Maadoituksen suojajohtimen resistanssin tulee olla
paikallisten sähköturvallisuusmääräysten mukainen
Pistorasia tulee sijoittaa niin että pistotulpalle on vapaa
pääsy
Vain ammattilainen saa kytkeä kaikki sisä- ja ulkoyksikön
johdotukset.
Jos sähkönsyöttöjohdon pituus on riittämätön,
asenna uusi. Vältä jatkamasta johtoa omatoimisesti.

Osat
Sisäyksikkö
Ilman sisääntulo
etukansi

virtajohto

suodatin
ilman ohjaimet
ilman ulostulo
kaukosäädin

power
näyttö

lämp. näyttö

HUOMIO:
Laitteen todellinen ulkonäkö voi olla kuvasta
poikkeava
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Käyttäjän käsikirja

Toiminnot ja ohjaus
1

Kaukosäätimen toiminnot

ON/OFF
Paina käynnistääksesi tai sammuttaaksesi laitteen

2

- : Paina laskeaksesi lämpötilan asetusta.

3

+ :: Paina nostaaksesi lämpötilan asetusta.

4

MODE
Toiminnon valinta
(AUTO/COOL/DRY/FAN/HEAT).

5

FAN
Puhallinnopeuden säätö.

1

6

SWING
Puhalluskulman säätö.

3

2

7
8

I FEEL
/
HEALTH tai AIR toiminnon valinta.

4

5

9

SLEEP

6

7

10

TEMP

8

9

10

11

12

11

12

13

15
14

CLOCK
Kellon asetus.

721 72))
Ajastimen asetus.

13

TURBO

14

LIGHT
Valon sytytys / sammutus.

15

X-FAN

Näytön symbolit
I feel

Puhallinnopeus
Signaalin lähetys
Turbo

Toimintatila
Automaatti
Jäähdytys

8ć lämmitys

Kuivaus
Puhallus

Lämpötila asetus
Ajan asetus
TIMER ON / TIMER OFF - Ajastin

Lämmitys
Kello
Uni tila
Valo

Lapsilukko
Up & down swing

Lämpötilan näyttö
:Lämpötila asetus
:Sisälämpötila.
:Ulkolämpötila.

Kaukosäätimen painikkeiden esittely

Huomio:
Virran kytkemisen jälkeen ilmalämpöpumppu piippaa merkiksi.
Toiminnan merkkivalo " "on päällä (punainen). Tämän jälkeen voit
ohjata ilmalämpöpumppua kaukosäätimellä
Kaukosäätimen painikkeen painamise jälkeen merkkivalo “ ” vilahtaa näytössä
kerran ja ja sisäyksikkö antaa merkkiäänen joka tarkoittaa että viesti on mennyt perille.

Käyttäjän käsikirja

Käyttäjän käsikirja
1. ON/OFF painike

Tämän painikkeen painaminen käynnistää tai sammuttaa laitteen. Laitteen käynnistyksen jälkeen merkkivalo ”
näytöllä on päällä (vihreä merkkivalo, väri voi poiketa mallista riippuen), ja sisäyksikkö antaa äänimerkin.

“ sisäyksikön

2. MODE painike

Paina tätä painiketta valitaksesi halutun toimintatilan.
AUTO

COOL

DRY

F

HEAT

Valittaessa AUTO tila ilmalämpöpumppu toimii automaattisesti ympäristön lämpötilan mukaan. Lämpötilaa ei voi säätää eikä sitä näytetä.
Paina “FAN” painiketta säätääksesi puhallusnopeutta. Paina ”SWING” painiketta säätääksesi puhalluskulmaa.

Kun valittuna on jäähdytystila, symboli “
“ näkyy näytöllä. Paina tai painikkeita säätääksesi lämpötilaa.
Paina “FAN” painiketta säätääksesi puhallusnopeutta. Paina ”SWING” painiketta säätääksesi puhalluskulmaa.
Paina “FAN” painiketta säätääksesi
puhallusnopeutta. Paina ”SWING” painiketta säätääksesi puhalluskulmaa.
Kun valittuna on lämmitystila, symboli “
“ näkyy näytöllä. Paina tai painikkeita säätääksesi lämpötilaa. Paina “FAN” painiketta säätääksesi
puhallusnopeutta. Paina ”SWING” painiketta säätääksesi puhalluskulmaa.
Huomio:

3. FAN painike
Painamalla tätä painiketta voit säätää puhallusnopeuden seuraavasti:

T

), s uper high (

Huomio:

4. SWING painike

Huomio:
5. TURBO painike
Tämän painikkeen painaminen jäähdytys tai lämmitystilassa käynnistää turbo toiminnon, jolla voidaan saavuttaa
haluttu lämpötila mahdollisimman nopeasti. Toiminnon ollessa käynnissä näkyy kuvake
.

/

painike
O

Ajastinta asetettaessa, paina "

Käyttäjän käsikirja

" tai "

C

" painiketta asettaaksesi kellonajan.

)

Käyttäjän käsikirja
7. SLEEP painike
COOL, HEAT tai DRY toiminnoissa paina tätä painiketta aloittaaksesi unitilan. "
sulkeaksesi toiminnon ja symboli “
" katoaa.

" symboli näkyy kaukosäätimen näytöllä. Paina uudelleen

8. TEMP painike
Lämpötilapainike - Tätä painiketta painamalla valitaan lämpötila asetusarvo lämpötila, sisällä vallitseva lämpötila, tai ulkona vallitseva lämpötila.
Ei näyttöä

Huomio:

" tai ei näyttöä kaukosäätimellä, lämpötilan näyttö sisäyksiköllä näyttää asetetun lämpötilan.
" kaukosäätimellä, lämpötilan näyttö sisäyksiköllä näyttää sisätilan lämpötilan.
" kaukosäätimellä, lämpötilan näyttö sisäyksiköllä näyttää ulkolämpötilan.
"signaalin ja näyttää sisälämpötilan.

asetuslämpötilan näyttöön.

9. I FEEL painike
Tämän painikkeen painaminen käynnistää I FEEL toiminnon ja “
” merkkivalo syttyy kaukosäätimeen. Kun tämä toiminto on käynnistetty, kaukosäädin lähettää ympäröivän lämpötilatiedon sisäyksikölle ja yksikkö automaattisesti säätää lämpötilan sen mukaan. Paina tätä painiketta uudelleen
sulkeaksesi toiminnon ja merkkivalo “
” sammuu.
Aseta kaukosäädin lähelle käyttäjää kun tämä toiminto on päällä. Älä sijoita kaukosäädintä lähelle kuumia tai kylmiä kohteita, välttääksesi virheellistä lämpötilansäätöä.
10. LIGHT painike
Tämän painikkeen painaminen sytyttää tai sammuttaa sisäyksikön näytön.
11. CLOCK painike
Paina tätä painiketta säätääksesi kellonaika. " " kuvake kaukosäätimellä vilkkuu. Paina " "tai" " painiketta viiden sekunnin kuluessa asettaaksesi
kellonajan. Jokaisella "+"tai"-" painalluksella, kellonaika lisääntyy tai vähenee yhdellä minuutilla. Painamalla " "tai" " painiketta, 2s tai kauemmin,
aika muuttuu nopeasti. Vapauta painike kun saavu- tat halutun kellonajan. Hyväksy kellonaika painamalla "CLOCK"painiketta. "
" lopettaa
välkkymisen.
Huomio:
Käytössä on 24h kello.
Kahden toiminnon väli ei voi olla yli 5s. Muutoin kaukosäädin lopettaa asetustoimin- non. Toiminnossa TIMER ON/TIMER OFF pätee sama.
12. TIMER ON / TIMER OFF painike
TIMER-ON painike
"TIMER-ON" painike voi asettaa ajastimen alkamisajan. Tämän painikkeen painamisen jälkeen, " " merkki katoaa ja sana "ON" kaukosäätimessä
vilkkuu. Paina " "
tai " "painiketta säätääksesi T-ON asetuksia. Jokaisen " " tai " "painalluksen jälkeen, T-ON asetus lisääntyy tai vähenee 1min. Painamalla " " tai
" "painiketta, 2s tai kauemmin, aika muuttuu nopeasti kunnes saavutat haluamasi ajan.
Hyväksy painamalla "T-ON”. Merkki "ON" lopettaa välkkymisen. "
" palaa näytölle. Peruuta TIMER ON: Tilassa jossa T-ON on käynnistetty, "T-ON"
painike peruuttaa toiminnon.
TIMER-OFF painike
"TIMER-OFF" painikeella säädetään ajastuksen sammutusajankohta. Tämän painikkeen painamisen jälkeen, "
" kuvake katoaa ja sana "OFF"
kaukosäätimessä vilkkuu. Paina " " tai " "painiketta säätääksesi T-OFF asetuksia. Jokaisen " " tai " " painalluksen jälkeen, T-OFF asetus lisääntyy
tai vähenee 1min. Painamalla " " tai " " painiketta, 2s tai kauemmin, aika muuttuu nopeasti kunnes saavutat haluamasi ajan. Hyväksy painamalla
"T-OFF”. Merkki "OFF" lopettaa välkkymisen. " " palaa näytölle. Peruuta TIMER OFF: Tilassa jossa T-OFF on käynnistetty, "TIMER-OFF" painike
peruuttaa toiminnon.
Huomio:
Ennen TIMER-ON tai TIMER-OFF asetusta, säädä kellonaika.

Käyttäjän käsikirja

Käyttäjän käsikirja

Yhdistelmäpainikkeiden esittely
1. Energiansäästö toiminto
Painamalla TEMPja CLOCK-painikekita samanaikaisesti voit ottaa käyttöön energiansäästötoiminnon jäähdytystilassa. Kaukosäätimen näytössä
näkyy silloin ” “kuvake. Voit poistaa energiansäästötilan käytöstä painamalla samoja painikkeita uudelleen.
Huomio:

2. 8

ylläpitolämmitys toiminto

Painamalla “TEMP (lämpötila)” ja “CLOCK (kello)” painikkeita yhtäaikaisesti lämmitystilassa voit käynnistää tai sammuttaa 8°C ylläpitolämpötilatoiminnon. Kun tämä tila on käynnistetty, ”
” ja ”8°C” näkyvät kaukosäätimen näytöllä ja ilmalämpöpumppu pitää 8°C lämmitystä yllä. Paina
samoja painikkeita uudelleen sammuttaaksesi toiminnon.
Huom:
8°C ylläpitotoiminnon ollessa päällä, on puhallinnopeus automaattitoiminnolla eikä sitä voi säätää.
8°C ylläpitotoiminnon ollessa päällä, asetuslämpötilaa ei voi muuttaa.
Unitoiminto ja 8°C ylläpitotoiminto eivät voi toimia yhtäaikaisesti. Mikäli 8°C ylläpitotoiminto on päällä, sleep painikkeen painaminen sammuttaa
sen. Mikäli sleep toiminto on päällä ja 8°C ylläpitotoiminto käynnistetään, sleep toiminto sammuu.
-°F lämpötilaasetuksen ollessa käytössä kaukosäätimen näytöllä näkyy 46°F lämmitys.

3. Lapsilukko
ja

painikkeiden yhtäaikainen painaminen lukitsee tai avaa lapsilukon. Lukon ollessa päällä, näytössä näkyy kuvake

4.Lämpötilan asetuksen muutos
OFF tilassa paina “

” ja MODE painikkeita yhtäaikaa, jolloin pääset valitsemaan lämpötilayksikön °C tai °F

1
2
3
Parist
t
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ILMALÄMPÖPUMPUN TAKUUTODISTUS
KÄYTTÖÖNOTTO- JA TARKASTUSPÖYTÄKIRJAN LIITTEEKSI
Costella Oy:n maahantuomien laitteiden takuuehdot yksityisille kuluttajille, yrityksille ja yhteisöille
ilmastointilaitteita ja ilmalämpöpumppuja koskien. Takuuehdot ovat voimassa 20.5.2016 alkaen.
I. TAKUUEHDOT
1. Takuuaika on kolme (3) vuotta hankintapäivämäärästä lukien. Takuuajan todentamiseksi ostaja esittää käyttöönotto- ja tarkastuspöytäkirjan.
2. Vapaa-ajan asuntoon, halliin, autotalliin tms. kohteisiin joissa laitteen valvonta on rajallista ja käyttöolosuhteet
tavallista kuormittavammat asennetuille ilmalämpöpumpuille myönnetty takuu on kaksi (2) vuotta ehdollisesti.
3. Laitteiston on asentanut kylmä- ja sähköluvat omaava asentaja ja laitteisto on asennettu asennusohjeiden ja
voimassa olevien määräysten mukaisesti.
4. Laitetta on käytetty ainoastaan sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen ja ympäristössä, jonka ilmassa ei ole
syövyttäviä epäpuhtauksia.
5. Takuu kattaa tehdasviallisten osien vaihdon töineen sekä kylmäaineen pysyvyyden laitteistossa varsinaisella
takuuajalla.
6. Takuukorjauksen suorittaminen edellyttää, että korjauksen suorittajalle esitetään käyttöönotto- ja tarkastuspöytäkirja. Takuukorjaus tulee suorittaa kylmä- ja sähköluvat omaavan korjaajan toimesta.
Virheettömän laitteen takuukorjaukset:
Matkakulujen lisäksi veloitetaan minimiveloitus 0,5h voimassa olevan huoltohinnaston mukaisesti.
II. VASTUUN JA TAKUUN RAJOITUKSET
1. Tämä takuu on annettu edellyttäen, että käyttöohjeita noudatetaan huolellisesti.
2. Takuu on voimassa näiden ehtojen mukaisesti vain Suomessa
3. Takuun antajan vastuu on rajoitettu näiden takuuehtojen mukaisesti, eikä takuu siten kata sellaisia vahinkoja,
jotka myyty tuote aiheuttaa toiselle esineelle tai henkilölle.
4. Tämän takuun perusteella asiakas ei ole oikeutettu esittämään vaatimuksia muille kuin takuun antajalle.
5. Takuun voimassaolon edellytyksenä on myös, että alkuperäiset laitteeseen merkityt tuotetiedot ja valmistusnumerot ovat luettavissa eikä niitä ole muutettu.
Takuu ei kata:
• Tuotteen toiminnan kannalta merkityksettömien vikojen, puutteiden tai laitteen normaaliin
toimintaan kuuluvien äänten (kuten esim. sulatusjaksot) korjaamista.
• Normaalikäyttöön liittyviä tarvikkeita, kuten suodattimia ja normaalista kulumisesta johtuvia
komponenttien vaihtoja
• Poikkeuksellisesta asennuspaikasta tai muutoin poikkeavasta asennuksesta aiheutuneiden lisäkustannusten korvaamista (esim. saaristo tai muu vaikeasti saavutettavissa oleva kohde).
• Tuotteen virheellisyydestä tai viivästymisestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja, kuten saamatta
jääneitä energiansäästöjä tai tuotannon menetyksiä.
• Vikoja, jotka ovat aiheutuneet:
- virheellisestä asennuksesta tai mitoituksesta
- tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta tai välinpitämättömyydestä
- käyttöohjeiden, hoidon tai huollon laiminlyönnistä
- takuun antajasta riippumattomista olosuhteista, kuten jännitevaihteluista, tulipalosta tai muista
vahinkotapauksista, kolmannen osapuolen suorittamista korjauksista, huollosta tai rakennemuutoksista
- luonnonilmiöistä kuten myrskystä, ukkosesta, lumikuormasta / jäästä yms. johtuvat vahingot
- eläinten aiheuttamat vahingot
- kylmäpiirin vuodot, jotka on aiheutettu terävillä esineillä
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III. TOIMENPITEET VIAN ILMETESSÄ
Korjauspyynnön yhteydessä on selvitettävä etukäteen Costella Oy:n kanssa takuun sisältö, mahdolliset
veloitukset sekä se, korjataanko tuote käyttöpaikalla vai huollossa. Asiakkaan tulee myös tiedustella tuleeko hänen mahdollisesti itse ryhtyä joihinkin toimenpiteisiin tuotteessa ilmenneen vian johdosta. Laitteen
viasta tulee ilmoittaa välittömästi sen havaitsemisen jälkeen.
www.costella.fi

Laitteen omistajan nimi______________________________________________________________
Laitteen asennuspaikan osoite_________________________________________________________
Myyjäliike ja paikkakunta____________________________ Hankintapäivämäärä_______________
Laitteen asentaja__________________________________ Asennuspäivämäärä________________
Laitteen nimi ja tyyppi_______________________________________________________________
Sisäyksikön sarjanumero_____________________ Ulkoyksikön sarjanumero___________________
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