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Sikkerhetstiltak
• Oppbevar denne håndboken slik at den er lett tilgjengelig for brukeren.
• Les forholdsreglene i denne håndboken nøye før du tar i bruk anlegget.
• Forholdsreglene som beskrives her, er klassifisert som ADVARSEL og FARE. De inneholder begge
viktig informasjon om sikkerhet. Sørg for å følge alle forholdsreglene uten unntak.

ADVARSEL

FARE

Hvis du ikke følger disse anvisningene nøye,
kan det forårsake personskade eller tap av
menneskeliv.

Hvis du ikke følger disse anvisningene nøye, kan det
forårsake skade på eiendom eller personskade, som
kan være alvorlig avhengig av omstendighetene.

Gjør aldri dette.

Sørg for å følge anvisningene.

Sørg for å opprette jordforbindelse.

Luftkondisjoneringsanlegget eller
fjernkontrollen må aldri fuktes med vann.

Luftkondisjoneringsanlegget eller fjernkontrollen må aldri berøres med fuktige hender.
• Når du har lest håndboken, skal den oppbevares på et praktisk sted slik at du kan ta den frem
ved behov. Hvis utstyret overleveres til en ny bruker, skal også håndboken følge med.

ADVARSEL
• For å unngå brann, eksplosjon eller personskade må ikke anlegget brukes når det oppdages
skadelige, brennbare eller etsende gasser i nærheten av anlegget.
• Vær oppmerksom på at hvis du over tid utsettes direkte for kald eller varm luft fra luftkondisjoneringsanlegget,
eller hvis du utsettes for luft som er for kald eller for varm, kan dette være skadelig for den fysiske helsen.
• Stikk ikke inn gjenstander som stenger, fingrer eller liknende, i luftinntaket eller luftutløpet. Funksjonsfeil på produktet samt skade
på produktet eller personer kan inntreffe ved kontakt med luftkondisjoneringsanleggets vifteblader, som roterer med høy hastighet.
• Du må ikke forsøke å reparere, demontere, installere på nytt eller endre luftkondisjoneringsanlegget
selv, for dette kan føre til vannlekkasje, elektrisk støt eller fare for brann.
• Bruk ikke brennbare sprayflasker i nærheten av luftkondisjoneringsanlegget, for det kan forårsake brann.
• Vær forsiktig så det ikke oppstår brann ved kjølemedielekkasje. Hvis luftkondisjoneringsanlegget ikke fungerer
som det skal, dvs. ikke produserer kald eller varm luft, kan dette skyldes kjølemedielekkasje. Kontakt forhandleren
for å få hjelp. Kjølemediet i luftkondisjoneringsanlegget er trygt, og lekker normalt ikke.
Ved en eventuell lekkasje kan imidlertid kontakt med en åpen brenner, et varmeapparat eller en gasskomfyr føre til at det
dannes giftig gass. Luftkondisjoneringsanlegget må ikke brukes før servicepersonell kan bekrefte at lekkasjen er reparert.
• Ikke forsøk å installere eller reparere luftkondisjoneringsanlegget selv. Feilaktig utførelse kan medføre vannlekkasje,
elektrisk støt eller fare for brann. Kontakt nærmeste forhandler eller fagkyndig personell for installasjon og vedlikehold.
• Når luftkondisjoneringsanlegget ikke fungerer som det skal (avgir brent lukt e.l.), skal du slå av strømmen til anlegget og
kontakte nærmeste forhandler. Fortsatt drift under slike omstendigheter kan medføre feil, elektrisk støt eller fare for brann.
• Sørg for å installere jordfeilbryter. Det kan medføre elektrisk støt eller brann hvis jordfeilbryter ikke installeres.
• Sørg for å jorde anlegget. Anlegget må ikke jordes til vannrør, lynavleder eller telefonjordleder.
Feil jording kan medføre elektrisk støt.

FARE
• Luftkondisjoneringsanlegget må ikke brukes til andre formål enn det som er tilsiktet.
Luftkondisjoneringsanlegget må ikke brukes til å avkjøle presisjonsinstrumenter, mat, planter, dyr
eller kunstverk, fordi dette kan forringe ytelsen, kvaliteten og/eller levetiden til disse gjenstandene.
• Planter eller dyr må ikke utsettes direkte for luftstrømmen fra anlegget, fordi den kan ha en ugunstig innvirkning.
• Plasser ikke apparater med åpen flamme på steder som er utsatt for luftstrømmen fra anlegget,
fordi dette kan svekke forbrenningen fra brenneren.
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• Ikke blokker luftinntak eller -utløp. Svekket luftstrøm kan medføre utilstrekkelig yteevne eller problemer.
• Ikke sitt eller plasser gjenstander på utendørsanlegget. Hvis du eller en gjenstand faller ned, kan dette forårsake personskade.
• Plasser ikke gjenstander som ikke tåler fuktighet, rett under innendørs- eller utendørsanleggene.
Under visse forhold kan kondens på hovedanlegget eller kjølemedierørene, smuss i luftfilteret eller
dreneringsblokkering føre til drypping, slik at den aktuelle gjenstanden blir skitten eller ødelagt.
• Kontroller at anleggets stativ og koblinger ikke er skadet etter lengre tids bruk. Hvis disse er skadet,
kan anlegget velte og forårsake personskade.
• Berør ikke luftinntaket eller aluminiumsribbene på anlegget, for det kan forårsake personskade.
• Utstyret er ikke ment brukt av barn eller ustabile personer uten tilsyn. Det kan forårsake svekkede
kroppsfunksjoner og være helseskadelig.
• Rommet må luftes tilstrekkelig dersom det brukes utstyr med brenner sammen med
luftkondisjoneringsanlegget for å unngå oksygenmangel.
• Før rengjøring må du stanse anlegget, slå av bryteren eller trekke ut strømledningen.
Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.
• Luftkondisjoneringsanlegget må kun kobles til angitt strømtilførselskrets. Annen strømtilførsel
enn den som er angitt, kan føre til elektrisk støt, overoppheting og brann.
• Plasser dreneringsslangen slik at du får jevn drenering. Feilaktig drenering kan medføre at bygning, møbler o.l. blir våte.
• Plasser ikke gjenstander rett i nærheten av utendørsanlegget, og unngå at løvverk og småstein samler seg
rundt anlegget. Løvverk er et arnested for smådyr, som kan komme inn i anlegget. Når slike dyr kommer inn
i anlegget, kan de forårsake funksjonsfeil, røyk eller brann når de kommer i kontakt med elektriske deler.
• Ikke plasser gjenstander rundt innendørsanlegget.
Dette kan ha en ugunstig innvirkning på ytelsen, produktkvaliteten og levetiden til luftkondisjoneringsanlegget.
• Dette anlegget er ikke ment brukt av personer med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale
evner, eller med manglende kunnskap om bruk, med mindre de er under tilsyn eller har fått
opplæring i bruk av anlegget av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Må være utilgjengelig for barn for å sikre at de ikke leker med anlegget.
• Betjen ikke anlegget med våte hender. Dette er for å unngå elektrisk støt.

• Luftkondisjoneringsanlegget må ikke vaskes med vann, for dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
• Ikke plasser vannbeholdere (blomstervaser o.l.) over anlegget, fordi dette kan føre til elektrisk
støt eller fare for brann.

Installeringssted
 Kontakt forhandleren for å installere luftkondisjoneringsanlegget i følgende typer omgivelser:
• Steder med olje i luften eller der det forekommer damp eller sot.
• Saltholdige omgivelser som kystområder.
• Steder der det forekommer sulfidgass, som varme kilder.
• Steder der snø kan tette igjen utendørsanlegget.
• Avløpsvannet fra utendørsanlegget må ledes til et sted med god drenering.

Vær oppmerksom på eventuelle støyplager for naboene
 Velg et sted som beskrevet under for installering:
• Et sted som er solid nok til å bære anleggets vekt uten at driftsstøy eller vibrasjoner forsterkes.
• Et sted der luften fra utendørsanlegget eller driftsstøyen ikke vil forstyrre naboene.

Elektrisk arbeid
• Bruk en egen strømkrets for strømtilførsel til luftkondisjoneringsanlegget.

Omplassering av systemet
• Det kreves spesialkunnskap og -ferdigheter for å omplassere luftkondisjoneringsanlegget.
Vennligst kontakt forhandleren hvis det er nødvendig å flytte eller bygge om anlegget.
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Navn på deler
 Innendørsanlegg
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 Utendørsanlegg
• Utseendet til utendørsanlegget kan variere fra modell til modell.
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 Innendørsanlegg
1. Luftfilter
2. Fotokatalytisk luftrensefilter med
titanapatitt:
• Disse filtrene sitter på innsiden
av luftfiltrene.
3. Luftinntak
4. Frontpanel
5. Panelknast
6. Romtemperaturføler:
• Registrerer lufttemperaturen rundt anlegget.

12. PÅ/AV-bryter for innendørsanlegg:
• Trykk én gang på denne bryteren for
å starte anlegget.
Trykk én gang til for å stanse det.
• Driftsmodus refererer til følgende tabell:
Modus
AUTO

Temperaturinnstilling Luftstrømhastighet
25°C
AUTO

• Denne bryteren er praktisk når
fjernkontrollen er borte.
13. DRIFT-lampe (grønn)

7. Viser

14. TIDSBRYTER-lampe (gul): (side 16)

8. Luftutløp

15. Signalmottaker:
• Tar imot signaler fra fjernkontrollen.
• Når anlegget mottar et signal,
høres det en pipelyd.
• Driften starter ...............pip-pip
• Innstillinger endret........pip
• Driften stanser..............lang pipelyd

9. Klaff (horisontalt blad): (side 11)
10. Lameller (vertikale blader):
• Lamellene sitter inne i luftutløpet (side 12)
11. Modellens merkeplate

 Utendørsanlegg
16. Luftinntak (bak og på siden)

20. Luftutløp

17. Kjølemedierør og ledningsopplegg
mellom anlegg

21. Føler for utendørstemperatur (bak)
22. Modellens merkeplate

18. Dreneringsslange
19. Jordkontakt:
• Er plassert innenfor dette dekselet.
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Navn på deler
 Fjernkontroll
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<ARC470A1>
1. Signalsender:
• Sender signaler til innendørsanlegget.
2. Skjerm (LCD):
• Viser gjeldende innstillinger.
(I denne illustrasjonen vises hver del med
skjermbildene på for forklaringens skyld.)
3. ØKONOMISK-knapp:
ØKONOMISK drift (side 15)
4. KRAFTIG-knapp:
KRAFTIG-drift (side 14)
5. TEMPERATUR-justeringsknapp:
• Endrer temperaturinnstillingen.
6. PÅ/AV-knapp:
• Trykk én gang på denne knappen
for å starte driften.
Trykk én gang til for å stanse den.
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7. MODUS-velger:
• Velger driftsmodus.
(AUTO/TØRKING/KJØLING/
OPPVARMING/VIFTE) (side 9)
8. VIFTE-innstillingsknapp:
• Velger innstillingen for luftstrømhastighet.
9. SVING-knapp:
• Justerer luftstrømretningen. (side 11)
10. KOMFORTABEL LUFTSTRØM-knapp:
Drift med KOMFORTABEL LUFTSTRØM
(side 13)
11. TIDSBRYTER PÅ-knapp: (side 17)
12. TIDSBRYTER AV-knapp: (side 16)
13. TIDSBRYTERANNULLERING-knapp:
• Den annullerer innstillingen for tidsbryteren

Forberedelser før bruk
 Slik setter du i batteriene
1. Ta av dekselet bak ved å skyve
på det og deretter løfte det litt opp.
2. Sett i to AAA.LR03-batterier
(alkaliske).
3. Sett på plass bakdekselet.
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Plasser
riktig!

og

 Bruke fjernkontrollen
• Når du skal bruke fjernkontrollen, må du rette senderen
mot innendørsanlegget. Hvis noe sperrer signalene mellom
anlegget og fjernkontrollen, f.eks. en gardin, vil ikke
anlegget kunne betjenes.
• Ikke mist fjernkontrollen i gulvet. Ikke la den bli våt.
• Maksimal kommunikasjonsavstand er ca. 7 m.

 Feste fjernkontrollholderen
på veggen

Mottaker
Fjernkontroll

1. Velg et sted der signalene kan nå anlegget.
2. Fest holderen til en vegg, stolpe eller liknende
med skruene som kjøpes lokalt.
3. Sett fjernkontrollen i fjernkontrollholderen.

FjernkontrollSkruer holder

MERKNAD
 Merknader om batterier
• Når du skifter batteriene, må du bruke batterier av samme type, og du må skifte begge
de gamle batteriene samtidig.
• Ta ut batteriene dersom anlegget ikke skal brukes over lengre tid.
• Batteriene vil vare i omtrent 1 år. Hvis skjermbildet på fjernkontrollen blir svakt og mottakene
blir dårligere innen et år, bør du imidlertid skifte ut begge batteriene med nye, alkaliske
AAA-batterier LR03.
• De vedlagte batteriene er til første tids bruk av anlegget.
Batterienes brukstid kan være kort, avhengig av luftkondisjoneringsanleggets
produksjonsdato.
 Merknader om fjernkontroll
• Utsett aldri fjernkontrollen for direkte sollys.
• Støv på signalsenderen eller -mottakeren vil redusere følsomheten. Tørk av støv med
en myk klut.
• Signalkommunikasjonen kan bli forstyrret hvis det er en lysstoffrørlampe med elektronisk
tenner i rommet (for eksempel en lampe med vekselretter). Kontakt i så fall forhandleren.
• Hvis fjernkontrollsignalene påvirker annet utstyr, må du flytte utstyret til et annet sted eller
kontakte forhandleren.
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Forberedelser før bruk
 Slå på bryteren
• Når strømmen er slått på, åpnes og lukkes klaffen på innendørsanlegget én gang for å angi
referanseposisjonen.

MERKNAD
 Tips for energisparing
• Pass på at du ikke avkjøler (varmer opp) rommet
for mye.
Anbefalt temperaturinnstilling
Ved å holde temperaturinnstillingen på et
For kjøling: 26-28°C
moderat nivå, bidrar du til å spare energi.
For oppvarming: 20-24°C
• Dekk til vinduene med persienner eller gardiner.
Kjøle-/oppvarmingseffekten økes hvis du stenger
ute sollys og luft utenfra.
• Tette luftfiltre forårsaker ineffektiv drift og sløsing med energi. Rengjør dem omtrent
hver 2. uke.
 Merknad
• Luftkondisjoneringsanlegget forbruker alltid 15–35 W selv når det ikke er i gang.
Utendørsanlegget bruker 1-10 W til de elektriske komponentene selv om anlegget ikke kjører.
I modus for standby-strømsparing: ca. 2 W
Utendørsanlegget forbruker ca. 35 W strøm når kompressoren utfører forhåndsoppvarming.
• Hvis du ikke skal bruke luftkondisjoneringsanlegget over lengre tid, for eksempel på vår eller
høst, bør du slå av bryteren.
• Bruk luftkondisjoneringsanlegget under følgende forhold:
Modus

Driftsforhold

Hvis driften fortsettes utenfor dette området

KJØLING

Utendørstemperatur: 10-46°C
Innendørstemperatur: 18-32°C
Luftfuktighet innendørs: maks. 80 %

• En sikkerhetsanordning kan stanse driften.
• Det kan oppstå kondens på innendørsanlegget
og dryppe ned.

OPPVARMING Utendørstemperatur: -15-24°C
Innendørstemperatur: 10-30°C

• En sikkerhetsanordning kan stanse driften.

TØRKING

• En sikkerhetsanordning kan stanse driften.
• Det kan oppstå kondens på innendørsanlegget
og dryppe ned.

Utendørstemperatur: 10-46°C
Innendørstemperatur: 18-32°C
Luftfuktighet innendørs: maks. 80 %

• Drift utenfor dette fuktighets- eller temperaturområdet kan få en sikkerhetsanordning
til å sette systemet ut av drift.
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AUTO · TØRKING · KJØLING
· OPPVARMING · VIFTE
Luftkondisjoneringsanlegget bruker den driftsmodusen du velger.
Neste gang du slår på anlegget, brukes samme driftsmodus som sist.

 Starte anlegget
1. Trykk på

, og velg driftsmodus.

• Hvert trykk på knappen flytter modusinnstillingen
ett trinn frem.
: AUTO

: OPPVARMING

: TØRKING

: VIFTE

: KJØLING

2. Trykk på

.

•"
" vises på skjermen.
• DRIFT-lampen tennes.

 Stanse driften
3. Trykk på

igjen.

•"
" forsvinner fra skjermen.
• Deretter slukkes DRIFT-lampen.

 Endre temperaturinnstillingen
4. Trykk på

.

Drift med AUTO, KJØLING eller
OPPVARMING
for å øke temperaturen,
Trykk på
og trykk på
for å senke temperaturen.
Still den temperaturen du vil ha.

Drift med TØRKING eller VIFTE

Temperaturinnstillingen er ikke variabel.
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AUTO · TØRKING · KJØLING
· OPPVARMING · VIFTE
 Endre innstillingen for luftstrømhastighet
5. Trykk på

.

Drift med AUTO, KJØLING, OPPVARMING
eller VIFTE
5 nivåer for innstillingen for
luftstrømhastighet er tilgjengelige
fra til pluss
.

Drift med TØRKING
Innstillingen for luftstrømhastighet er ikke
variabel.

• Lyddempet drift av innendørsanlegg
Når luftstrømmen er innstilt på , reduseres støyen fra innendørsanlegget.
Bruk denne innstillingen til å redusere støyen.

MERKNAD
 Merknad om drift med OPPVARMING
• Siden luftkondisjoneringsanlegget varmer opp rommet ved å føre inn varme fra uteluften,
blir varmekapasiteten redusert ved lavere utetemperatur. Hvis varmeeffekten er
utilstrekkelig, anbefaler vi at du bruker en annen varmeovn i kombinasjon med
luftkondisjoneringsanlegget.
• Varmepumpesystemet varmer opp rommet ved å sirkulere varmluft rundt i alle deler
av rommet. Når drift med OPPVARMING er startet, tar det litt tid før rommet blir varmere.
• Ved OPPVARMING kan det forekomme rim på utendørsanlegget slik at varmekapasiteten
reduseres. I så fall går systemet over til drift med avising for å fjerne rimet.
• Under drift med avising kommer det ikke varmluft fra innendørsanlegget.
• Det kan høres en plingelyd under avising, men dette betyr ikke at det er noe galt med
luftkondisjoneringsanlegget.
 Merknad om drift med KJØLING
• Luftkondisjoneringsanlegget kjøler ned rommet ved å slippe ut varmen utenfor.
Kjøleeffekten til luftkondisjoneringsanlegget kan derfor bli svekket hvis
utendørstemperaturen er høy.
 Merknad om drift med TØRKING
• Databrikken sørger for å fjerne fuktighet fra rommet samtidig som temperaturen
opprettholdes i størst mulig grad. Den regulerer automatisk temperatur og luftstrømhastighet, slik at disse funksjonene ikke kan justeres manuelt.
 Merknad om AUTO-drift
• Ved AUTO-drift velger systemet egnet driftsmodus (KJØLING eller OPPVARMING)
ut fra romtemperaturen og utendørstemperaturen ved driftsstart.
• Systemet velger automatisk ny innstilling med jevne mellomrom for å bringe
romtemperaturen opp til brukerinnstilt nivå.
 Merknad om drift med VIFTE
• Denne modusen gjelder kun vifter.
 Merknad om innstilling av luftstrømhastighet
• Ved lavere luftstrømhastighet reduseres også effekten av kjøling (oppvarming).
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Justere luftstrømretningen
Du kan justere luftstrømretningen slik at det blir mer komfortabelt.

 Starte automatisk sving
Øvre og nedre luftstrømretning
Trykk på

.

•"
" vises på skjermen.
• Klaffen (horisontalt blad) begynner å svinge.

 Plassere klaffen i ønsket posisjon
• Denne funksjonen er effektiv når klaffen er i modus
med automatisk sving.

Trykk på
posisjon.

når klaffen står i ønsket

• Klaffen slutter å bevege seg.
" forsvinner fra skjermen.
•"
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Justere luftstrømretningen
 Justere lamellene
(vertikale bladene)
Hold på knotten, og beveg lamellene.
(Du finner en knott på venstre- og høyrebladene.)
• Når anlegget installeres i hjørnet av rommet, bør
retningen på lamellene vende vekk fra veggen.
Vender de mot veggen, vil veggen blokkere for vinden slik
at effekten av kjølingen (eller oppvarmingen) reduseres.

FARE
• Bruk alltid fjernkontrollen til å justere vinkelen på klaffen. Hvis du forsøker å bevege klaffen
og lamellene med makt for hånd når de beveger seg, kan mekanismen ødelegges.
• Vær forsiktig når du justerer lamellene. Viften roterer med stor hastighet inne i luftutløpet.

MERKNAD
 Merknad om vinkelen på klaffen
• Klaffens svingeområde avhenger
av driften. (Se figuren.)
• Hvis luftkondisjoneringsanlegget kjøres
i drift med OPPVARMING eller TØRKING
med klaffen låst i nedadgående retning,
startes klaffen automatisk etter omtrent
én time for å hindre duggkondens.

I drift med TØRKING eller KJØLING

Stans driften
KOMFORTABEL LUFTSTRØM 0°
Øvre grense

5°
45°

Nedre grense
I drift med OPPVARMING

Stans driften

0°
15°
Øvre grense
50°
45°
Nedre grense
KOMFORTABEL LUFTSTRØM
I drift med VIFTE
Stans driften
Øvre grense

0°
5°
45°

Nedre grense
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Drift med KOMFORTABEL LUFTSTRØM
Luftstrømretningen vil vende oppover ved drift med KJØLING,
og den vil vende nedover ved drift med OPPVARMING. Dette vil
gi en komfortabel luftstrøm som ikke vil blåse direkte på mennesker.

 Starte drift med KOMFORTABEL
LUFTSTRØM
1. Trykk på

.

• Klaffeposisjonen endres, og hindrer dermed at luften
blåses rett på dem som befinner seg i rommet.
" vises på skjermen.
•"
• Luftstrømretningen er innstilt på AUTO.
KJØLING/TØRKING: Klaffen vender oppover.
OPPVARMING: Klaffen vender nedover.

 Annullere drift med
KOMFORTABEL LUFTSTRØM
2. Trykk på

igjen.

• Klaffen går tilbake til minneposisjonen fra før
KOMFORTABEL LUFTSTRØM-modus.
" forsvinner fra skjermen.
•"

Drift med KJØLING

Drift med OPPVARMING

MERKNAD
 Merknader om drift med KOMFORTABEL LUFTSTRØM
• Klaffeposisjonen endres, og hindrer dermed at luften blåses rett på dem som befinner
seg i rommet.
• KRAFTIG drift og drift med KOMFORTABEL LUFTSTRØM kan ikke brukes samtidig.
Funksjonsknappen som trykkes sist, er den funksjonen som har prioritet.
• Luftstrømretningen stilles til AUTO. Hvis øvre og nedre luftstrømretning velges,
annulleres drift med KOMFORTABEL LUFTSTRØM.
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KRAFTIG drift
KRAFTIG drift maksimerer avkjølings-/oppvarmingseffekten
raskt i alle driftsmodi. Du kan oppnå maksimal kapasitet.

 Starte KRAFTIG drift
1. Trykk på

.

• KRAFTIG drift stanser etter 20 minutter. Deretter går
systemet automatisk tilbake til de innstillingene som
ble brukt før KRAFTIG drift.
" vises på skjermen.
•"

 Annullere KRAFTIG drift
2. Trykk på
•"

igjen.

" forsvinner fra skjermen.

MERKNAD
 Merknader om KRAFTIG drift
• Når du bruker KRAFTIG drift, er det enkelte funksjoner som ikke er tilgjengelige.
• KRAFTIG drift kan ikke brukes samtidig med ØKONOMISK drift eller drift med
KOMFORTABEL LUFTSTRØM.
Funksjonsknappen som trykkes sist, er den funksjonen som har prioritet.
• KRAFTIG drift kan bare angis når anlegget kjører.
• KRAFTIG drift øker ikke kapasiteten til luftkondisjoneringsanlegget hvis anlegget allerede
kjører med maksimal kapasitet.
• I drift med KJØLING, OPPVARMING og AUTO
For å oppnå maksimal effekt av kjølingen (oppvarmingen), må utendørsanleggets kapasitet
økes og luftstrømhastigheten stilles på maksimum.
Innstillingene for temperatur og luftstrøm er ikke variable.
• I drift med TØRKING
Temperaturinnstillingen senkes med 2,5°C og luftstrømhastigheten øker noe.
• I VIFTE-drift
Luftstrømhastigheten står fast på maksimum.
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ØKONOMISK drift
ØKONOMISK drift er en funksjon som sørger for effektiv drift
ved å begrense verdien for maksimalt strømforbruk.
Denne funksjonen er nyttig i tilfeller der du må passe på at en strømbryter ikke utløses når produktet kjøres ved siden av annet utstyr.

 Starte ØKONOMISK drift
1. Trykk på
•"

.

" vises på skjermen.

 Annullere ØKONOMISK drift
2. Trykk på
•"

igjen.

" forsvinner fra skjermen.

Merkestrøm
og strømforbruk
Normal drift

Maksimalt
ved normal drift
Maksimalt ved
ØKONOMISK drift

ØKONOMISK
drift
Tid
Fra oppstart til innstilt
temperatur er oppnådd

• Dette diagrammet er kun ment som illustrasjon.
* Maksimal merkestrøm og strømforbruk til luftkondisjoneringsanlegget i ØKONOMISK drift
varierer i forhold til tilkoblet utendørsanlegg.

MERKNAD
 Merknader om ØKONOMISK drift
• ØKONOMISK drift kan bare angis når anlegget er i drift.
• ØKONOMISK drift er en funksjon som sørger for effektiv drift ved å begrense strømforbruket
til utendørsanlegget (driftsfrekvens).
• ØKONOMISK drift fungerer i drift med AUTO, KJØLING, TØRKING og OPPVARMING.
• KRAFTIG drift og ØKONOMISK drift kan ikke brukes samtidig.
Funksjonsknappen som trykkes sist, er den funksjonen som har prioritet.
• Hvis strømforbruket allerede er lavt, vil ikke ØKONOMISK drift redusere strømforbruket.
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Drift med TIDSBRYTER AV
Tidsbryterfunksjoner er praktiske for å slå anlegget av eller på
automatisk om kvelden eller om morgenen. Du kan også bruke
TIDSBRYTER AV og TIDSBRYTER PÅ sammen.

 Bruke drift med TIDSBRYTER AV
1. Trykk på

.
"

" vises på skjermen.

Hver gang du trykker på
, går tidsinnstillingen frem
med 1 time.
Tiden kan stilles til mellom 1 og 9 timer.
• TIDSBRYTER-lampen tennes.

 Annullere drift med
TIDSBRYTER PÅ
2. Trykk på
•"

.

" forsvinner fra skjermen.

• TIDSBRYTER-lampen slukkes.

MERKNAD
 Merknad om drift med TIDSBRYTER
• Når du har stilt inn TIDSBRYTER PÅ/AV, lagres tidsinnstillingen i minnet. Minnet slettes
når fjernkontrollens batterier skiftes.
 NATTSTILLINGSMODUS
• Når TIDSBRYTER AV er stilt, justerer luftkondisjoneringsanlegget automatisk temperaturinnstillingen (0,5°C opp i KJØLING og 2,0°C ned i OPPVARMING) slik at det ikke blir for
kaldt (varmt) når du sover.

16

Drift med TIDSBRYTER PÅ
 Bruke TIDSBRYTER PÅ-drift
1. Trykk på

.
"

" vises på skjermen.

Hver gang du trykker på
, går tidsinnstillingen frem med
1 time.
Tiden kan stilles til mellom 1 og 12 timer.
• TIDSBRYTER-lampen tennes.

 Annullere drift med
TIDSBRYTER PÅ
2. Trykk på
•"

.

" forsvinner fra skjermen.

• TIDSBRYTER-lampen slukkes.

 Kombinere TIDSBRYTER PÅ og TIDSBRYTER AV
• Nedenfor vises det et eksempel på innstilling av de 2 tidsbryterne i kombinasjon.
og

vises på skjermen.
Viser

•"

MERKNAD
 I følgende tilfeller må du stille inn tidsbryteren på nytt.
• Etter at en bryter er slått av.
• Etter et strømbrudd.
• Etter å ha skiftet batterier i fjernkontrollen.
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Vedlikehold og rengjøring
FARE

Før rengjøring må du sørge for å stanse anlegget
og slå av bryteren.

Anlegg
 Innendørsanlegg og fjernkontroll
1. Tørk av dem med en tørr, myk klut.

 Frontpanel

Panelknast

1. Åpne frontpanelet
• Hold frontpanelet i panelknastene
på hver side, og åpne det.

2. Ta av frontpanelet.
• Skyv frontpanelet mot venstre eller
høyre samtidig som du trekker det
mot deg.
Dette kobler fra akselen på frontpanelet på den ene siden.
• Løsne deretter akselen på frontpanelet
på den andre siden på samme måte.

Aksel på
frontpanel

3. Rengjør frontpanelet.
• Tørkes av med en myk klut fuktet med vann.
• Du må bare bruke et nøytralt vaskemiddel.
• Hvis du vasker panelet med vann, må du tørke av det med en tørr, myk klut,
og la det tørke i skyggen etter vask.

4. Sett på frontpanelet.
• Juster panelakselen til venstre og
høyre på frontpanelet etter sporene,
og trykk dem deretter helt inn.
• Lukk frontpanelet langsomt.
(Trykk på panelet på begge sider
og på midten.)

FARE
• Ikke ta på innendørsanleggets metalldeler. Det kan forårsake personskade hvis du berører
disse delene.
• Når du tar av eller setter på frontpanelet, må du bruke en solid og stabil krakk og se hvor du går.
• Når du tar av eller setter på frontpanelet, må du støtte det ordentlig med hånden så det ikke
faller ned.
• Til rengjøring må du ikke bruke varmt vann over 40°C, rensebensin, bensin, tynner eller andre
flyktige oljer, poleringsmiddel, skurebørste eller skuremidler.
• Etter rengjøring må du påse at frontpanelet sitter ordentlig fast.
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Filtre
1. Trekk ut luftfiltrene.
• Åpne frontpanelet
• Skyv knasten på midten av hvert luftfilter litt opp,
og trekk det ned.

2. Ta av det fotokatalytiske luftfilteret med
titanapatitt.

Filterramme

Fotokatalytisk
luftrensefilter
med titanapatitt

• Hold i de forsenkede delene av rammen, og hekt
av de 4 krokene.
Krok
Luftfilter

3. Rengjør eller bytt hvert filter.
3-1 Luftfilter
3-1-1 Rengjør luftfiltrene med vann eller
støvsuger.
• Hvis støvet ikke lar seg lett fjerne,
kan de vaskes med nøytralt vaskemiddel
utspedd i lunkent vann og tørkes
i skyggen.
• Sørg for å ta av det fotokatalytiske
luftrensefilteret med titanapatitt.
• Vi anbefaler at luftfiltrene rengjøres
hver 2. uke.
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Vedlikehold og rengjøring
3-2 Fotokatalytisk luftrensefilter med titanapatitt
Det fotokatalytiske luftrensefilteret med titanapatitt blir som nytt hvis det vaskes med
vann hver 6. måned. Vi anbefaler at det skiftes ut hvert 3. år.

[Vedlikehold]
3-2-1 Støvsuges rent for støv, og bløtlegges
deretter i varmt eller lunkent vann i 10 til
15 minutter hvis det er svært skittent.
• Ikke ta filteret ut av rammen når det
rengjøres med vann.
3-2-2 Etter vask må du riste av overskytende
vann, og la det tørke i skyggen.
• Ettersom filteret er lagd av polyester,
må du ikke vri det opp for å fjerne vannet.

[Utskifting]
3-2-3 Fjern knastene på filterrammen, og skift
ut filteret med et nytt.
• Ikke kast filterrammen. Bruk filterrammen
på nytt når du skifter ut det fotokatalytiske
luftrensefilteret med titanapatitt.
• Kast det gamle filteret som ikke-brennbart
avfall.

4. Sett tilbake luftfilteret og det fotokatalytisk luftrensefilteret med titanapatitt
slik de stod, og lukk frontpanelet.
• Sett inn filterkrokene i sporene på frontpanelet.
Lukk frontpanelet langsomt, og skyv på panelet
på de 3 punktene. (Ett på hver side og ett i midten.)

MERKNAD
• Drift med skitne filtre:
(1) Kan ikke fjerne lukt fra luften.

(2) Kan ikke rense luften.

(3) Gir dårlig oppvarming eller kjøling.

(4) Kan forårsake lukt

• Kontakt butikken der du kjøpte luftkondisjoneringsanlegget for å bestille et fotokatalytisk
luftfilter med titanapatitt.
• Kast det gamle filteret som ikke-brennbart avfall.
Punkt
Fotokatalytisk luftrensefilter av titanapatitt (uten ramme), 1 sett
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Delnr.
KAF970A46

Kontroller følgende
Kontroller at utendørsanleggets sokkel, stativ og andre koblinger ikke er nedbrutt eller korrodert.
Kontroller at ikke noe blokkerer luftinntakene og -utløpene på innendørs- og utendørsanlegget.
Kontroller at dreneringsvannet renner fritt ut av dreneringsslangen under drift med KJØLING
eller TØRKING.
• Ser du ikke noe vann, kan det hende at det lekker vann fra innendørsanlegget. Stans i så fall
anlegget, og kontakt verksted.

 Før langvarig driftsstans
1. Bruk kun VIFTE i flere timer på en fin dag for å tørke anlegget
innvendig.
• Trykk på
• Trykk på

, og velg drift med VIFTE.
, og start driften.

2. Etter driftsstans slås bryteren for luftkondisjoneringsanlegget av.
3. Rengjør luftfiltrene, og sett dem på plass.
4. Ta ut batteriene fra fjernkontrollen.
Vi anbefaler jevnlig vedlikehold.
Under visse forhold kan innsiden av anlegget bli skittent etter flere sesongers bruk, slik at effekten
blir dårlig. Vi anbefaler at du får en spesialist til å utføre periodisk vedlikehold, i tillegg til den vanlige
rengjøringen som utføres av brukeren. Når det gjelder spesialistvedlikehold, bør du kontakte butikken
der du kjøpte luftkondisjoneringsanlegget.
Vedlikeholdskostnadene må dekkes av brukeren.

Viktig informasjon om kjølemediet som brukes.
Dette produktet inneholder fluoriserte drivhusgasser som er inkludert i Kyoto-avtalen.
Type kjølemedium: R410A
GWP(1)-verdi:
1975
(1) GWP = global oppvarmingsevne
Regelmessige inspeksjoner knyttet til kjølemedielekkasje kan være påbudt, avhengig av europeiske eller
lokale lover. Ta kontakt med nærmeste forhandler for å få mer informasjon.
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Feilsøking
Feilsøkingstiltakene er klassifisert som følgende to typer ut fra hva som må gjøres.
Velg tiltak i henhold til symptomet.

Ikke feil
• Dette er ikke feil.
Du kan bare fortsette å bruke anlegget.

Kontroller følgende
• Kontroller på nytt før du kontakter reparatør.

Klaffen begynner ikke å svinge
med én gang.
• Luftkondisjoneringsanlegget justerer klaffens
posisjon. Klaffen begynner snart å bevege seg.

Drift med OPPVARMING stanser
brått, og det høres en rennende lyd.
• Utendørsanlegget fjerner rim.
OPPVARMING starter når rim på utendørsanlegget er fjernet. Du bør vente i ca. 4 til
12 minutter.

Anlegget starter ikke med én gang.
 Hvis det ble trykket på PÅ/AV-knappen
kort tid etter at anlegget ble stanset.
 Når modus ble valgt på nytt.
• Dette er for å beskytte luftkondisjoneringsanlegget.
Du bør vente omtrent 3 minutter.
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Det høres en lyd.
 Lyden av rennende vann
• Denne lyden dannes når kjølemediet strømmer
gjennom luftkondisjoneringsanlegget.
• Dette er en pumpelyd fra vannet i luftkondisjoneringsanlegget, og høres når
vannet pumpes ut av luftkondisjoneringsanlegget ved drift med kjøling eller tørking.
• Kjølemediet strømmer gjennom
luftkondisjoneringsanlegget selv om
luftkondisjoneringsanlegget ikke kjører når
innendørsanleggene i andre rom er i drift.
 Prustelyd
• Denne lyden dannes når kjølemediestrømmen
i luftkondisjoneringsanlegget kobles om.
 Plingelyd
• Denne lyden dannes når luftkondisjoneringsanlegget utvides eller trekkes litt sammen
som følge av temperaturendringer.
 Klikkelyder som høres under drift eller
ved stillstand
• Denne lyden dannes når reguleringsventilene for kjølemedium eller de elektriske
delene er i bruk.
 Klaprelyd
• Denne lyden høres fra innsiden av luftkondisjoneringsanlegget hvis avtrekksviften
starter mens dørene til rommet er stengt.
Åpne vinduet eller slå av avtrekksviften.

Utendørsanlegget avgir vann eller
damp.
 I drift med OPPVARMING
• Rimet på utendørsanlegget tiner til vann
eller damp når luftkondisjoneringsanlegget
er i avisingsdrift.
 I drift med KJØLING eller TØRKING
• Fuktighet i luften kondenserer til vann på
den kjølige overflaten til utendørsanleggets
rør, og drypper ned.

Luftkondisjoneringsanlegget går
ikke. (DRIFTSLAMPEN lyser ikke.)
• Er en bryter blitt slått av, eller er det gått
en sikring?
• Er det strømbrudd?
• Er det batterier i fjernkontrollen?
• Er tidsbryteren riktig innstilt?

Det kommer ikke varmluft kort tid
etter at OPPVARMING er startet.
• Luftkondisjoneringsanlegget varmes opp.
Du bør vente 1 til 4 minutter.
(Systemet er konstruert for å begynne å avgi
luft først etter at en bestemt temperatur er
nådd.)

Anlegget stanset plutselig.
(DRIFTSLAMPEN blinker.)
• Er luftfiltrene rene?
Rengjør luftfiltrene.
• Er det noe som blokkerer luftinntaket eller
-utløpet på innendørs- og utendørsanleggene?
• Slå av strømbryteren, og fjern alle hindringer.
Slå den deretter på igjen, og prøv å betjene
anlegget med fjernkontrollen. Hvis lampen
fortsatt blinker, må du kontakte butikken der
du kjøpte luftkondisjoneringsanlegget.

Anlegget stanset plutselig.
(DRIFTSLAMPEN lyser.)
• Luftkondisjoneringsanlegget kan stanse
hvis det plutselig oppstår en stor spenningssvingning. Dette skjer for å beskytte
anlegget. Anlegget begynner å gå igjen
automatisk etter ca. 3 minutter.

Det kommer tåke fra
innendørsanlegget.
• Dette skjer når luften i rommet avkjøles til
tåke av kaldluften som strømmer gjennom
rommet under drift med KJØLING.
• Dette skyldes at luften i rommet nedkjøles
av varmeveksleren og går over til dis under
avising.
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Feilsøking
Dårlig avkjølings-/oppvarmingseffekt.
• Er luftfiltrene rene?
• Er det noe som blokkerer luftinntaket eller
-utløpet på innendørs- og
utendørsanleggene?
• Er temperaturen riktig innstilt?
• Er vinduer og dører lukket?
• Er luftstrømhastigheten og
luftstrømretningen riktig innstilt?

Fjernkontrollen fungerer ikke som
den skal.
 Det vises ingen fjernkontrollsignaler.
 Følsomheten til fjernkontrollen er lav.
 Skjermen har lav kontrast eller er svart.
 Skjermen er ute av kontroll.
• Batteriene holder på å ta slutt, og fjernkontrollen fungerer ikke som den skal. Skift
ut alle batteriene med nye, alkaliske AAA.
LR03-batterier. Se Slik setter du i batteriene i
denne håndboken hvis du vil vite mer. (side 7)

Det kommer lukt fra
innendørsanlegget.
• Dette skjer når lukt fra rommet, møbler eller
sigaretter absorberes i anlegget og slippes
ut sammen med luftstrømmen.
(Hvis dette skjer, anbefaler vi at du at du får
innendørsanlegget rengjort av en tekniker.
Kontakt butikken der du kjøpte
luftkondisjoneringsanlegget.)
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Utendørsviften går når luftkondisjoneringsanlegget ikke er i drift.
 Etter at anlegget er stanset
• Utendørsviften fortsetter å gå i 60 sekunder
til for å beskytte anlegget.
 Når luftkondisjoneringsanlegget ikke
er i gang
• Hvis utetemperaturen er svært høy,
begynner utendørsviften å gå for å beskytte
anlegget.

Det skjer noe unormalt under drift.
• Lyn eller radiobølger kan forstyrre anlegget.
Slå bryteren av og deretter på igjen, og prøv
å betjene luftkondisjoneringsanlegget med
fjernkontrollen.

Kontakt butikken omgående.

ADVARSEL
 Hvis det skjer noe unormalt (for eksempel brent lukt), må du stanse anlegget og slå av bryteren.
Fortsatt drift i en unormal tilstand kan medføre feil, elektrisk støt eller brann.
Kontakt butikken der du kjøpte luftkondisjoneringsanlegget.
 Ikke forsøk å reparere eller endre noe på luftkondisjoneringsanlegget selv.
Feilaktig arbeid kan medføre elektrisk støt eller brann.
Kontakt butikken der du kjøpte luftkondisjoneringsanlegget.
Kontakt butikken omgående hvis ett av følgende symptomer inntreffer.
 Strømledningen er unormalt varm eller skadet.
 Det høres en unormal lyd under drift.
 Et vern, en sikring eller jordfeilbryteren slår av anlegget
ofte.
 En bryter eller knapp virker ofte ikke som den skal.
 Det lukter brent.
 Det lekker vann fra innendørsanlegget.

 Etter et strømbrudd
Luftkondisjoneringsanlegget begynner
å gå igjen automatisk etter ca. 3 minutter.
Du må bare vente litt.

Slå av bryteren,
og kontakt butikken.

 Lyn
Hvis lynet kan slå ned i nabolaget,
må du stanse anlegget og slå av bryteren
for å beskytte anlegget.

Krav til avhending
Produktet og batteriene som følger med kontrollenheten, er merket med dette symbolet.
Dette symbolet betyr at elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke skal
blandes med usortert husholdningsavfall.
For batterier kan det være trykt et kjemisk symbol under dette symbolet. Dette kjemiske
symbolet betyr at batteriet inneholder et tungmetall som overstiger en bestemt
konsentrasjonsmengde. Mulige kjemiske symboler er følgende:
 Pb: bly (>0,004 %)
Systemet må ikke demonteres på egen hånd. Produktet må demonteres og kjølemediet, oljen og
eventuelle andre deler må tas hånd om av kvalifisert montør i overensstemmelse med gjeldende
lokale og nasjonale forskrifter.
Anlegg og tomme batterier må håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering
og gjenvinning.
Ved å sikre riktig avhending, bidrar du til å avverge potensielle negative konsekvenser for miljø
og human helsetilstand.
Kontakt montøren eller lokale myndigheter for mer informasjon.
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Feilsøking
Feildiagnostisering.
Feildiagnostisering via fjernkontrollen
Fjernkontrollen kan motta en tilsvarende feilkode fra
innendørsanlegget.

1. Når
holdes inne i 5 sekunder, blinker
symbolet
på temperaturvisningsdelen.
2. Trykk gjentatte ganger på
en vedvarende pipetone.

til du hører

• Kodesymbolet endres som vist nedenfor, og varsler
med en lang pipetone.

KODE

SYSTEM

INNENDØRSANLEGG

UTENDØRSANLEGG

BETYDNING

00

NORMAL

UA

FEIL VED KOMBINERT INNENDØRS-/UTENDØRSANLEGG

U0

LITE KJØLEMEDIUM

U2

SPENNINGSFALL ELLER OVERSPENNING PÅ HOVEDKRETSEN

U4

OVERFØRINGSFEIL (MELLOM INNENDØRSANLEGG OG UTENDØRSANLEGG)

A1

INNENDØRS KRETSKORT DEFEKT

A5

HØYTRYKKSKONTROLL ELLER FRYSEVERN

A6

VIFTEMOTORFEIL

C4

DEFEKT TEMPERATURFØLER I VARMEVEKSLER

C9

DEFEKT TEMPERATURFØLER FOR INNSUGNINGSLUFT

EA

VEKSLINGSFEIL KJØLING–OPPVARMING

E1

KRETSKORTFEIL

E5

OVERBELASTNING STARTET

E6

DEFEKT KOMPRESSORSTART

E7

DC VIFTEMOTORFEIL

E8

INNGANGSOVERSTRØM

F3

UTLØPSRØRKONTROLL HØY TEMPERATUR

F6

HØYTRYKKSKONTROLL (I KJØLING)

H0

FØLERFEIL

H6

DRIFTSSTANS PGA. DEFEKT POSISJONSDETEKTERINGSFØLER

H8

FØLERFEIL FOR DC-STRØM

H9

DEFEKT TEMPERATURFØLER FOR INNSUGNINGSLUFT

J3

DEFEKT TEMPERATURFØLER PÅ UTLØPSRØR

J6

DEFEKT TEMPERATURFØLER I VARMEVEKSLER

L3

VARMEFEIL ELEKTRISKE DELER

L4

HØY TEMPERATUR I VEKSELRETTERKRETSENS KJØLELEGEME

L5

OVERSTRØM UT

P4

DEFEKT TEMPERATURFØLER I VEKSELRETTERKRETSENS KJØLELEGEME

MERKNAD
• En kort pipetone og 2 etterfølgende pipetoner indikerer koder som ikke samsvarer.
i 5 sekunder. Kodevisningen
• Hvis du vil annullere kodevisningen, holder du inne
annulleres også automatisk hvis du ikke trykker på knappen innen 1 minutt.
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Todimensjonal strekkode
er en kode for produksjon.
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