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LÄS FÖRE ANVÄNDNING

Försiktighetsåtgärder
• Förvara den här handboken så att operatören enkelt kan hitta den.
• Läs igenom denna handbok noggrant innan enheten startas.
• Som en säkerhetsåtgärd måste operatören läsa följande varningar noggrant.
• I denna handbok finns två varningstyper, VARNING och FÖRSIKTIGT. Följ noggrant alla förebyggande säkerhetsåtgärder nedan. de är viktiga för 

att säkerheten ska kunna garanteras.

VARNING Om du inte följer dessa instruktioner till punkt och pricka kan enheten orsaka skador på egendomar eller 
människor, samt orsaka dödsfall.

FÖRSIKTIGT Om du inte följer dessa instruktioner till punkt och pricka kan enheten orsaka mindre eller medelsvåra skador på 
egendomar eller människor.

Gör aldrig detta. Följ instruktionerna. Jorda luftkonditioneraren.

Luftkonditioneraren får aldrig bli våt (gäller även fjärrkontrollen). Vidrör aldrig luftkonditioneraren med blöta händer 
(gäller även fjärrkontrollen).

VARNING
• För att undvika eldsvåda, explosion eller skador ska enheten 

inte användas när skadliga, brandfarliga eller frätande gaser, 
finns i närheten av enheten.

• Det kan vara skadligt för hälsan att utsätta kroppen för luftflödet 
under en längre tid.

• Stick inte in ett finger eller något föremål i luftintaget eller 
luftutloppet. Eftersom fläkten roterar med hög hastighet kan den 
orsaka skador.

• Försök inte reparera, flytta, ändra eller installera om 
luftkonditioneraren på egen hand. Felaktigt utförda arbeten kan 
orsaka elektriska stötar, eldsvådor osv.
Be alltid din Daikin-leverantör om råd och information angående 
reparationer och ominstallationer.

• För inte in fingrar, pinnar eller andra objekt i de rörliga delarna på 
frontpanelen eller utloppsventilpanelen.

• Kylmedlet som används i luftkonditioneraren är oskadligt. 
Läckor ska inte kunna uppkomma, men om köldmedel av 
någon anledning ändå läcker ut i rummet bör du se till att det 
inte kommer i kontakt med någon öppen låga.

• Om luftkonditioneraren inte kyler (eller värmer) som den ska, kan 
den läcka köldmedel och du bör kontakta leverantören.
Vid reparationer som inbegriper påfyllnad av köldmedel bör du 
rådgöra med vår servicepersonal om reparationens omfattning.

• Försök inte installera luftkonditioneraren på egen hand. Felaktigt 
utförda arbeten kan orsaka vattenläcka, elektriska stötar eller eldsvåda. 
Kontakta leverantören eller en kvalificerad tekniker för installationshjälp.

• För att undvika elektriska stötar, eldsvåda eller skada bör du stänga 
av enheten och bryta strömmen om något är onormalt, som till 
exempel att det luktar bränt. Kontakta därefter leverantören för 
vidare instruktioner.

• Beroende på var enheten installeras kan även en jordfelsbrytare 
behöva installeras. Om en jordfelsbrytare saknas kan det leda till 
elektriska stötar eller eldsvåda.

• Luftkonditioneraren måste vara jordad. Dålig jordning kan 
leda till elektriska stötar. Anslut inte jordningen till en 
gasledning, vattenledning, åskledare eller jordning för en 
telefonledning.

FÖRSIKTIGT
• För att undvika en försämring av kvaliteten bör du inte 

använda enheten för att kyla precisionsinstrument, matvaror, 
växter, djur eller konstverk.

• Utsätt aldrig barn, växter eller djur direkt för luftflödet.
• Placera ingenting med en öppen låga i direkt anslutning till luftflödet från 

enheten eller under inomhusenheten. Det kan ge upphov till en 
ofullständig förbränning eller deformation av enheten på grund av 
värmen.

• Blockera inga luftintag eller luftutsläpp. Försämrat luftflöde kan ge 
upphov till otillräckliga prestanda eller andra problem.

• Sitt eller stå inte på utomhusenheten. Placera inga föremål på 
enheten, och undvik skador genom att aldrig ta bort fläktskyddet.

• Placera ingenting under inomhus- eller utomhusenheten som ska 
skyddas från fukt. Under vissa förhållanden kan fukt i luften 
kondenseras och droppa.

• Efter långvarig användning bör du kontrollera enhetens fundament 
och installation så att inga skador uppkommit.

• Vidrör aldrig utomhusenhetens luftintag eller aluminiumlameller. Det 
kan orsaka skador.

• Utrusningen är inte avsedd att användas av underåriga eller 
omyndiga utan målsmans övervakning.

• Små barn bör övervakas så att de inte leker med utrustningen.

• För att undvika syrebrist bör rummet vara ordentligt 
ventilerat om förbränningsutrustning används tillsammans 
med luftkonditioneraren.

• Före rengöring ska enheten stängas av antingen med 
strömbrytaren eller genom att dra ut sladden.

• Anslut inte luftkonditioneraren till en annan strömkälla än den 
avsedda. Det kan leda till problem eller eldsvåda.

• Placera dräneringsslangen så att dräneringen fungerar ordentligt. 
Ofullständig dränering kan orsaka fuktskador på byggnader, möbler osv.

• Placera inga föremål i direkt anslutning till utomhusenheten och låt 
inte löv eller annat skräp samlas runt enheten.
Löv är en grogrund för smådjur som kan komma in i enheten. När 
de väl kommit in i enheten kan sådana smådjur orsaka fel, 
rökutveckling eller eldsvåda när de kommer i kontakt med 
strömförande komponenter.

• Använd inte luftkonditioneringsanläggningen med blöta 
händer.

• Tvätta inte inomhusenheten med större vattenmängder, 
använd bara en lätt fuktig trasa.

• Placera inga föremål, till exempel vätskebehållare eller något 
annat ovanpå enheten. Vatten kan tränga in i enheten och 
försämra den elektriska isoleringen vilket kan leda till elektriska stötar.

Plats för installation
■ Vid installation av luftkonditioneraren i följande omgivningar bör du 

kontakta leverantören.
• Platser med oljig miljö där ånga eller sot kan spridas.
• Salta miljöer, som till exempel kustområden.
• Platser där sulfidgas finns, som till exempel vid varma källor.
• Platser där snö kan blockera utomhusenheten.

Dräneringen från utomhusenheten måste göras till ett väl dränerat 
område.

Ta hänsyn till grannarna när det gäller buller
■ För installation bör en plats väljas enligt nedan.

• Platsen ska vara tillräckligt stabil för att klara av enhetens vikt 
enheten och inte bidra till ökat buller eller ökad vibration vid drift.

• Platsen bör väljas så att driftsbuller och luft som släpps ut från 
utomhusenheten inte stör dina grannar.

Elektrisk installation
• Använd en separat strömkrets för luftkonditionerarens 

strömförsörjning.

Flyttning av systemet
• Flyttning av luftkonditioneraren kräver särskilda kunskaper. 

Kontakta leverantören om du behöver flytta på luftkonditioneraren 
vid flyttning eller ommöblering.
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Delarnas namn
■ Inomhusenhet

■ Utomhusenhet

1

15

16

6

7

10

11

13

12

8

9

2
3 4 5

17

18

19

14

20

22

23

21

28 25

24

26

27
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■ Inomhusenhet

■ Utomhusenhet

1. Joniseringsenhet: (sid 24~26)
2. Luktreducerande filter för jonisering (svart)
3. Luftintag
4. Frontpanel
5. Övre panel
6. Luftfilter (ljusblått): (sid 23)
7. Fotokatalytiskt luftreningsfilter av titanapatit (Svart): 

(sid 24~26)
8. Luftintagsfilter (gult): (sid 27)
9. Vågrätt jalusi: (sid 11)

10. Lodrätt jalusi:
• I luftutloppet. (sid 11)

11. Luftutlopp
12. Sensor för rummets luftfuktighet:

• Mäter luftfuktigheten omkring inomhusenheten.
13. Rumstemperatursensor:

• Mäter lufttemperaturen omkring inomhusenheten.
14. Visa
15. PÅ/AV-knapp för inomhusenheten:

• Tryck en gång på den här knappen för att starta enheten. 
Tryck en gång till för att stänga av den.

16. Indikatorlampa med flera färger:
• Lampans färg ändras beroende på vald drift.

• UPPVÄRMNING...........................................................Röd
• "URURU" LUFTFUKTNING/

LUFTFUKTANDE UPPVÄRMNING........................ Orange
• KYLNING.................................................................... Grön
• "SARARA" LUFTAVFUKTNING/

LUFTAVFUKTANDE KYLNING......................................Gul
• Lampans färg ändras också beroende på tillvalsfunktion.

• JONISERANDE LUFTRENING/FRISKLUFTSVENTILATION ... Vit
(Endast under de första 2 sekunderna vid drift av aggregatet.)

17. TIMER-lampa (orange): (sid 15)
18. LUFTFUKTNING-lampa (grön): (sid 10)
19. Signalmottagare:

• Tar emot/sänder signaler från/till fjärrkontrollen.
• Den flerfärgade indikatorlampan blinkar i takt med 

ljudsignalen för att indikera signalmottagning.
• Driftsstart ............................... två pipsignaler
• Ändrad inställning ...................en pipsignal
• Driftsstopp .............................. lång pipsignal

20. Luftutlopp för luftfuktningsenhet: (Framsida)
21. Luftintag: (Baksida och vänster sida)
22. Luftutlopp
23. Luftintag för luftfuktningsenhet: (Fram- och baksida)
24. Utomhustemperatursensor:

• Mäter lufttemperaturen omkring utomhusenheten. (Baksida)

25. Köldmedelrör, luftfuktningsslang och kabel mellan 
enheterna

26. Dräneringsslang:
• För bort vatten från inomhusenheten.

27. Jordningskontakt:
• Sitter bakom denna kåpa.

28. Luftfuktningsenhet
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■ Fjärrkontroll

1

3

11

7

<ARC447A1>

2

4

6

8

14

15

17

16

5

9

10

13
12

22

23

18

19

20

21

1. Sändare/mottagare
2. Display:

• Visar aktuella inställningar. 
(I illustrationen visas alla symboler i alla sektioner i 
förklaringssyfte.)

* Skyddsplasten finns på displayen för att skydda mot repor. 
Ta bort den innan enheten tas i bruk.

3. INFO-knapp:
• Visar inomhustemperatur och luftfuktighet samt 

utomhustemperatur. (sid 20)
4. NEDRÄKNINGSTIMER-knapp:

• Anger tid till driftstopp. (sid 15)
5. ON/OFF-knapp:

• Stoppar vald drift med direktdriftknappen. En tryckning till 
återstartar driften.

6. Direktdriftknapp:
• AUTO-knapp (sid 10)
• "URURU" Luftfuktningsknapp (sid 9)
• Uppvärmningsknapp (sid 9)
• "SARARA" Luftavfuktningsknapp (sid 8)
• Kylningsknapp (sid 8)

7. KRAFTFULL knapp:
• Ger extra kylning eller uppvärmning. (Avbryts efter 

20 minuter.) (sid 17)
8. Temperaturinställningsknappar:

• Ändrar temperaturinställningen.
9. Luftfuktningsknappar:

• Ändrar luftfuktningsinställningen.
10. Joniserande luftrenings-/friskluftsventilationsknapp:

• Rengör luften i rummet. (sid 13)
11. Luftflödesriktning/luftflödeshastighet/komfortluftflöde/

kylningsbris:
• Justerar luftflödets riktning och volym. (sid 11)

12. Luftfuktningsknapp:
• Bibehåller en komfortabel luftfuktighet. (sid 10)

13. Frånvaroventilationsknapp:
• Ventilerar rummet när du inte är hemma.

14. SET UP-knapp:
• Ställer in driften och fjärrkontrollvisningen enligt dina 

önskemål. (sid 17)
15. Timer-valknapp:
16. Timer-inställningsknapp:

• Ställer in tiden för timer-på eller timer-av. (sid 15)
17. Klockinställningsknapp:

• Ställer in aktuell tid. (sid 7)
18. Mögelutdrivningsknapp:

• Kör kontinuerlig luftavfuktning för att hålla luften i rummet torr 
och ren. (sid 19)

19. Anti-mögelknapp:
• Torkar ut enhetens insida för att förhindra mögeltillväxt och 

dålig lukt. (sid 18)
20. Komfortviloläge:

• Styr rumstemperaturen för att ge en komfortabel sömn och 
ett behagligt uppvaknande. (sid 16)

21. Återställningsknapp:
• Återställning av rengöringsindikator. (sid 21)

22. CANCEL-knapp
23. Öppna luckan
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Förberedelser före användning
■ Sätta i batterier

1. Tryck på  med ett finger och skjut av locket.
2. Sätt i två batterier AAA.LR03 (alkaliska).
3. Sätt tillbaka locket.

• Tecken visas blinkande i displayen. Ställ in aktuell tid. (sid 7)

■ Användning
• Du använder fjärrkontrollen genom att rikta sändaren mot inomhusenheten. Om något 

blockerar signalerna mellan enheten och fjärrkontrollen, till exempel en gardin, fungerar inte 
kommunikationen.

• Maximalt avstånd för kommunikationen är ungefär 7 meter.
• Tappa inte fjärrkontrollen. Blöt inte ned den.

(Skada på LCD-displayen kan uppstå.)

■ Så här monterar du fjärrkontrollens hållare på 
väggen
1. Välj en plats varifrån signalerna kan nå enheten.
2. Installera fjärrkontrollens hållare på en vägg eller en pelare 

med de bifogade skruvarna.
3. Kroka i hålen på fjärrkontrollens baksida på de utstickande 

flikarna på fjärrkontrollens hållare.

■ Installera det fotokatalytiska 
titanapatitluftreningsfiltret, luftreningsfiltret för 
joniseringsenheten och luftintagsfiltret (sid 24~26)

■ Sätt på huvudströmbrytaren
• När du sätter på strömbrytaren öppnas frontpanelen och den vågräta jalusien en gång innan 

de stängs igen. (Detta är normalt.)

FÖRSIKTIGT
• Vid drift (dvs när panelen är öppen eller håller på att öppnas eller stängas) ska du inte vidröra 

panelen med händerna.

OBS!

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD

• Isolera polerna med tejp innan du kastar batterier. Blandning med andra metaller eller batterier kan orsaka värmeutveckling, explosion eller 
eldsvåda.

■ Om batterier
• De medföljande batterierna tillhandahålls för första användning. Beroende på när aggregatet tillverkades kan dessa batterier ta slut på 

mindre än ett år.
• Batterierna håller i ungefär ett år. Om fjärrkontrollens display börjar blekna och mottagningen försämras inom ett år ska du dock byta båda 

batterierna mot nya alkaliska AAA.LR03-batterier.
• När du byter batterier ska du använda batterier av samma typ och ersätta båda batterierna samtidigt.
• Batterier nära sitt utgångsdatum måste bytas tidigare.
• För att förhindra skador på grund av läckage eller explosion bör batterier tas ut om enheten inte ska användas under en längre tidsperiod.

■ Om fjärrkontrollen
• Signalkommunikationen kan eventuellt inte fungera om ett elektroniskt startat lysrör finns i rummet. Kontakta din leverantör om du har detta 

problem.
• Om fjärrkontrollens signaler råkar styra någon annan apparat bör du flytta den apparaten eller kontakta din leverantör.
• Direkt solljus på sändaren/mottagaren kan göra att enheten får arbeta hårdare.

2

3

1

Placera plus- och minuspolerna (+/–) 
rätt!

1

2

1 Mottagare

2 Hållare för fjärrkontroll
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■ Så här ställer du in klockan
* Tiden kan inte ställas in under drift av enheten.

1. Tryck på " ".
Håll inte ned knappen.

2. Tryck på " " för att ställa in klockan på rätt tid.

3. Tryck på " ".

• Inställningen är slutförd.

 visas

blinkar

Om du håller ned knappen ändras tiden 
snabbare.

blinkar

visas

1, 3

2

OBS!
Om andra meddelanden än tiden visas på displayen vid steg 1 ska du inte trycka på några knappar under ca 60 sekunder. Displayen återgår 
sedan till normal visning.
■ Tips för energibesparing

• Kyl (värm) inte rummet för mycket.
Du kan spara energi genom att undvika extrema temperaturinställningar.

• Täck för fönster med en persienn eller en gardin.
Genom att blockera solljuset och luft utifrån ökas kylningseffekten (uppvärmningseffekten).

• Igensatta luftfilter ger försämrad funktion och slösar energi. Rengör filtret regelbundet.
■ Observera

• Luftkonditioneringsaggregatet drar lite elström även när den inte är i drift.
• Om du inte ska använda den under en längre tidsperiod, till exempel på våren eller hösten, slår du ifrån strömbrytaren.
• När utomhustemperaturen faller under –15°C ska du sätta på brytaren minst 1 timme innan driftstart. 

(Detta görs för att värma upp kompressorn.)
■ Driftsförhållanden

• Om du kör enheten under förhållanden som inte anges nedan kan det göra att skyddsbrytaren löser ut och stoppar enheten. Dessutom kan 
kondens bildas på inomhusenheten och droppa ned. (AVFUKTNING/KYLNING)

■ Luftfuktighet som kan uppnås
• Möjligheten till luftfuktning sjunker vid låg utomhustemperatur och luftfuktighet. 

(Se bilden till höger.)
Betingelser:
Modell: FTXR50EV1B
Inomhustemperaturinställning: 20°C
Luftflöde: Max.
Rumsvolym: 120 m3

Luftväxlingsfrekvens: 0,5/timme
Luftfuktningsslangens längd: 7,5 m

Rekommenderad 
temperaturinställning

För kylning: 26°C – 28°C
För uppvärmning: 20°C – 22°C

KYLA
Utomhustemperatur: –10 till 43°C
Inomhustemperatur: 18 till 32°C
Luftfuktighet inomhus: max 80%

VÄRME
Utomhustemperatur: –20 till 24°C
Inomhustemperatur: 10 till 30°C
Luftfuktighet inomhus: max 70%

AVFUKTNING
Utomhustemperatur: 10 till 42°C
Inomhustemperatur: 18 till 30°C
Luftfuktighet inomhus: max 80%

LUFTFUKTNING
Utomhustemperatur: –10 till 24°C
Inomhustemperatur: 12 till 30°C
Luftfuktighet inomhus: max 70%

–10
0

20

40

60

80

100

0 10 20

20%

40%
60%

A

B

A Utomhustemperatur (°C)

B Luftfuktighet utomhus (%)
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DRIFT

KYLNING · "SARARA" LUFTAVFUKTNING
■ KYLNING

• Sänka temperaturen

1. Tryck på " ". 

• Sänka temperaturen och luftfuktigheten

2. Tryck på " ". 

 * Vi rekommenderar att du byter till kylningsdrift om sänkt temperatur är viktigare vid 
luftavfuktnings- och kylningsdrift.

■ "SARARA" Luftavfuktning
• Sänka luftfuktigheten

3. Tryck på " ". 

■ Ändra luftflödesriktning och luftflödeshastighet 
(sid 11)
• Luftflödeshastigheten är inställd på "AUTO" vid LUFTAVFUKTNING/KYLNING eller 

"SARARA" LUFTAVFUKTNING. Luftflödeshastigheten kan inte ändras.

■ Så här stänger du av enheten

4. Tryck på " ".
 Den flerfärgade indikatorn på enheten släcks.

■ Ändra temperatur- eller luftfuktighetsinställningen

OBS!

KYLA
LUFTAVFUKTNING/ 

KYLNING AVFUKTNING

18°C~32°C –3°C~

Grön Gul

■ Om PÅ/AV-knappen

• Om du trycker på " " startas samma drift som senast.

■ Om KYLNINGSDRIFT
• Den här luftkonditioneringsenheten kyler rummet genom att blåsa ut rummets varma luft utomhus, vilket gör att prestandan sjunker om 

utomhustemperaturen är hög.
■ Om LUFTAVFUKTNING/KYLNING

• När du trycker på luftfuktningsknappen i KYLNINGSLÄGE ställs enheten in på LUFTAVFUKTNING/KYLNING.
• Sänker luftfuktigheten mer än i normal KYLNINGSDRIFT. Vi rekommenderar dock att temperaturen ställs in något under rumstemperaturen 

för sänkning av luftfuktigheten eftersom detta driftläge inte kompletteringsvärmer luften.
■ Om "SARARA" LUFTAVFUKTNING

• Sänker luftfuktigheten utan att i större utsträckning sänka rumstemperaturen genom att kompletteringsvärma luften.
• Driftlägesändringen från KYLNING till "SARARA" LUFTAVFUKTNING kan tillfälligt höja luftfuktigheten.

1

3

2

4

Grön

Gul

Gul

STD
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UPPVÄRMNING · "URURU" LUFTFUKTNING
■ UPPVÄRMNING

• Höja temperaturen

1. Tryck på " ". 

• Höja temperaturen och luftfuktigheten

2. Tryck på " ". 

■ "URURU" LUFTFUKTNING
• Höja luftfuktigheten

3. Tryck på " ". 

■ Ändra luftflödesriktning och luftflödeshastighet 
(sid 11)

■ Stänga av enheten

4. Tryck på " ".
 Den flerfärgade indikatorn på enheten släcks.

■ Ändra temperatur- eller luftfuktighetsinställningen

OBS!

VÄRME
LUFTFUKTANDE 
UPPVÄRMNING LUFTFUKTNING

10°C~30°C —

Röd Orange

■ Om UPPVÄRMNING
• Eftersom denna luftkonditioneringsenhet värmer upp rummet genom att ta värme från utomhusluften minskar uppvärmningskapaciteten när 

utomhustemperaturen sjunker. Om uppvärmningseffekten är otillräcklig rekommenderar vi att du använder en annan värmekälla i 
kombination med luftkonditioneraren.

• Värmepumpsystemet värmer upp rummet genom att cirkulera varmluft i hela rummet. Efter att uppvärmningen påbörjats tar det en stund 
innan rummet blir varmare.

• Vid uppvärmning kan frost bildas på utomhusenheten, vilket sänker uppvärmningskapaciteten. När detta händer går systemet över till 
avfrostning för att ta bort frosten.

• Under avfrostningen kommer ingen varmluft ur inomhusenheten.
■ Om LUFTFUKTANDE UPPVÄRMNING och "URURU" LUFTFUKTNING

• Enhetens möjlighet att öka luftfuktigheten minskar vid låg utomhustemperatur och luftfuktighet, eller när inställd fläktstyrka är för låg.
• Driftsbullret är högre än vid normal uppvärmning.
• Utomhusbullret eller eventuell lukt kan förnimmas eftersom utomhusluften värms upp med värmaren och den resulterande fukten tas in 

i rummet för luftfuktning.
• Utomhusenhetens överdel kan bli varm under drift – detta är inte ett fel.
• Driftsbullret kan ändras beroende på utomhustemperatur och luftfuktighet. (Vattentillförsel är inte nödvändig eftersom fukt från 

utomhusluften tas in i rummet.)
■ Om "URURU" LUFTFUKTNING

• Kan anpassa rummets luftfuktighet efter dina önskemål.
• När rumstemperaturen blir låg kan en lätt uppvärmning aktiveras för att fortsätta luftfuktningen.

3

2

4

1

Röd

Orange

Orange
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AUTO-drift
När du tryckt på AUTO-knappen körs enheten enligt rummets förhållanden i ett 
automatiskt läge.

1. Tryck på " ". 

• Färgen på den flerfärgade indikatorn ändras beroende på aktuell drift.
• När AUTO-knappen trycks ned tänds färgen för en drift som valts med 

luftkonditioneringsenheten.

■ Ändra luftflödesriktning och luftflödeshastighet 
(sid 11)

■ Stänga av enheten

2. Tryck på " ".
Den flerfärgade indikatorn på enheten släcks.

■ Så här ändrar du temperaturinställningen

OBS!

EXTRA LUFTFUKTNING
Detta läge fuktar huden.

1. Tryck på " " under drift.

• Inställningen för luftflödets hastighet och riktning ändras till auto respektive 
KOMFORTLUFTFLÖDESLÄGE.

• Vid EXTRA LUFTFUKTNING kan KYLNINGSBRIS inte väljas.

■ Så här ändrar du temperaturinställningen
• Samma ändringar som vid KYLNING och UPPVÄRMNING kan göras. (sid 8 och sid 9)
• Luftfuktighet och luftflödeshastighet kan inte ändras.

■ Ändra luftflödesriktning (sid 11)
• Den rekommenderade luftflödesriktningen är KOMFORTLUFTFLÖDESLÄGE, men detta 

kan ändras.

18°C~30°C

■ Om Auto-drift
• Vid AUTO-drift väljer systemet ett lämpligt driftsläge (KYLNING eller 

UPPVÄRMNING) baserat på rumstemperaturen vid början av driften.
• Systemet väljer automatiskt en ny inställning med jämna mellanrum för att rummets 

temperatur ska nå en användarinställd nivå.
• Om du inte är nöjd med Auto-driften kan du manuellt välja önskat driftsläge och 

önskade inställningar.

1

2

1, 2

<EXTRA LUFTFUKTNING>

<AUTO>

UPPVÄRMNING: röd
KYLNING: grön

Gul

Orange

Grön

Grön
10



■ Stänga av EXTRA LUFTFUKTNING
2. Tryck på " " igen.

• Driftläget återgår till föregående läge. Den flerfärgade indikatorn på återfår också tidigare färg.
• Lampan för EXTRA LUFTFUKTNING släcks.

OBS!

JUSTERA LUFTFLÖDESRIKTNING · 
KOMFORTLUFTFLÖDESLÄGE · 
KYLNINGSBRIS · LUFTFLÖDESHASTIGHET
Behagligare luftflöde fås genom justering av luftflödets riktning och hastighet.

■ Ändra lodrät och vågrät luftflödesriktning
1. Tryck på " " eller " " under drift.

De vågräta och lodräta jalusierna rör sig automatiskt lodrätt respektive vågrätt.

■ Om du vill fixera luftflödesriktningen
2. Tryck på " "eller " " igen.

■ Använda 3D-LUFTFLÖDE
3. Tryck på " " och sedan " " under drift.

De vågräta och lodräta jalusierna rör sig omväxlande.

■ Avbryta 3D-LUFTFLÖDE
4. Tryck på " "eller " " igen.

■ KOMFORTLUFTFLÖDESLÄGE och 
KYLNINGSBRIS
5. Indikeringen ändras varje gång " " trycks ned.

■ KOMFORTLUFTFLÖDESLÄGE
• Luftflödets riktning och hastighet anpassas så att luften från enheten inte blåser 

direkt på personer i rummet.
• <KYLNING/AVFUKTNING> Klaffen går upp.
• <UPPVÄRMNING/LUFTFUKTNING> Klaffen går ned.
• Luftflödeshastigheten är inställd på "AUTO".

■ KYLNINGSBRIS
• KYLNINGSBRIS används vid KYLNING, "SARARA" LUFTAVFUKTNING och 

JONISERANDE LUFTRENING.

■ Om EXTRA LUFTFUKTNING
• Den relativa luftfuktigheten är högre än vid normal drift.
• Kan användas vid KYLNING, LUFTAVFUKTANDE KYLNING, UPPVÄRMNING och 

LUFTFUKTANDE UPPVÄRMNING.
• Driftsbullret är något högre.

(Vid lodrät riktning). Luftflödesriktningsindikeringen visas.

Den vågräta och lodräta luftflödesriktningsindikeringen visas.
6

5

1, 2
3, 4

: KOMFORTLUFTFLÖDESLÄGE är möjlig.
: KYLNINGSBRIS är möjlig

Fem nivåer av luftflödesinställningar från " " till " " plus " " " " är 
tillgängliga.

Driftsläge
Inställning av 

luftflödeshastighet

"SARARA" LUFTAVFUKTNING ● ●

LUFTAVFUKTNING/KYLNING ● ●

EXTRA LUFTFUKTNING ●

AUTO/KYLNING ●

VÄRME ●

LUFTFUKTANDE 
UPPVÄRMNING ●

"URURU" 
LUFTFUKTNING

JONISERANDE LUFTRENING/
FRISKLUFTSVENTILATION ●

Visar KOMFORTLUFTFLÖDE-
drift.

Visar KYLNINGSBRIS-drift Indikeringen försvinner
11



■ Ändra luftflödeshastigheten
6. Tryck på " " under drift. (Se tabellen på sid 11.)

• KYLNING eller UPPVÄRMNING med " " eller annat svagt luftflöde kan ge en otillräcklig kylning eller uppvärmning av rummet.
• Tyst drift av inomhusenheten

När luftflödet anges till " " blir inomhusenheten tystare.

OBS!
• Om enheten körs med de vågräta jalusierna nedåtriktade och stoppade vid KYLNING, "SARARA" LUFTAVFUKTNING eller 

LUFTAVFUKTANDE KYLNING rör sig jalusierna automatiskt efter cirka en timme. (Detta görs för att förhindra att kondens bildas på dem.)
■ OBS!
• Använd fjärrkontrollen för att justera luftflödesriktningen. Manuell justering av jalusierna kan störa funktionen.
■ Om KOMFORTLUFTFLÖDESDRIFT

• Luftflödesriktningen blir som beskrivs i bilden.
■ Om KYLNINGSBRIS

• Den lodräta rörelsen med de vågräta jalusierna med "1/ f bris"-rytmen ger komfortluft som en naturlig bris. Rumstemperaturen känns svalare 
med kylningsbris.

■ Om justering av den lodräta luftflödesriktningen
• Det rörliga området för den vågräta jalusien beror på driftläget.

■ Om 3D-LUFTFLÖDE
• Med 3D-LUFTFLÖDE cirkuleras kall luft, som annars brukar samlas på rummets lägsta nivå, och varm luft, som annars brukar samlas på 

rummets högsta nivå, i hela rummet, vilket förhindrar att kalla och varma områden bildas.

1
15°

A 15°~70°

A 15°~55°
B 45°~55°

C 25°~55°

STOP

B 20°~60°
C 30°~70°

2
75°

1
15°

2
65°

1 Komfortluftflödeskylning

2 Komfortluftflödesuppvärmning

A Joniserande luftrening – Friskluftsventilation – 
Individuell drift

B "Sarara" luftavfuktning – kylning

C Uppvärmning - "Ururu" luftfuktning
12



JONISERANDE LUFTRENING · 
FRISKLUFTSVENTILATION
Absorberingsförmågan hos det fotokatalytiska luftrenande titanapatitfiltret och 
luftintagsfiltret samt den upplösande förmågan hos joniseringen reducerar lukter 
och virus, och rengör luften i rummet.

1. Tryck på " ".
(Kan användas tillsammans med uppvärmning eller kylning, eller separat.)
• Ändras varje gång knappen trycks ned. (Används i stället för fläktdrift.)

■ Ändra luftflödesriktning och luftflödeshastighet 
(sid 11)

OBS!

OBS!

• Temperatur och luftfuktighet kan inte ändras vid JONISERANDE LUFTRENING eller 
FRISKLUFTSVENTILATION. 

■ Om JONISERANDE LUFTRENING /
• Energin från den joniserande luftrenaren och det fotokatalytiska luftreningsfiltret av 

titanapatit rengör luften i rummet.
■ Om FRISKLUFTSVENTILATION

• Friskluft tas in utifrån via utomhusenheten.
• Buller och lukt utomhus kan förnimmas eftersom utomhusluften tas in i rummet. 

Driftsbullret är något högre.
• Driftsbullret kan ändras beroende på utomhustemperatur och luftfuktighet.

■ Vad är joniserande luftrening?
• Det genererar höghastighetselektroner med hög oxiderande kraft i enheten vilket 

löser upp lukter och skadliga gaser. 
(Det är säkert eftersom höghastighetselektronerna genereras och upplöses inuti 
enheten.)

 *Den joniserande luftreningen väser – detta innebär inget funktionsfel.

1

<JONISERANDE LUFTRENING /
 FRISKLUFTSVENTILATION>

OFF

Joniserande luftrening
+

friskluftsventilation

Joniserande luftrening
+

stark friskluftsventilation

Joniserande luftrening

Vit (Denna tänds endast under de första 2 sekunderna vid 
drift av aggregatet.)
13



Frånvaroventilation
Ventilerar rummet under din frånvaro för att hålla det behagligt.

1. Tryck på " ".

■ Ändra stopptiden
2. Tryck på " ".

• Den kan ställas in på mellan 1 och 9 timmar i steg om 1 timme.
• Om du vill använda både FRÅNVAROVENTILATION och TIMER-START ställer du 

först in TIMER-START. (sid 15)

■ Ändra luftflödesriktning (sid 11)
• Temperatur, luftfuktighet och luftflödeshastighet kan inte ändras.

■ Så här avbryter du FRÅNVAROVENTILATION

3. Tryck på " ".

OBS!
■ Om FRÅNVAROVENTILATION

• FRISKLUFTSVENTILATION och NEDRÄKNINGSTIMER kan ställas in samtidigt 
med en knapp. 3

1

2

• Avbryts automatiskt efter 4 timmar.
• Standardinställningen är 4 timmar.
14



TIMER-drift
Timer-funktioner är användbara för att automatiskt slå på eller av luftkonditioneraren på kvällen eller morgonen.
Timern körs bara en gång. Ställ in timern för varje användning.

■ NEDRÄKNINGSTIMER
Ange stopptiden.

1. Tryck på " ".
• Den visade tiden, som ändras i steg om 0,5 timmar varje gång knappen trycks ned, 

ställs in. Tiden kan anges från 0,5 till 9,5 timmar.

■ PÅ/TIMER-AV
Ställ in tiden för TIMER-PÅ eller TIMER-AV.
• Kontrollera att klockan är rätt inställd. Ställ annars in klockan på rätt tid. (sid 7)
• Den aktuella tiden slutar visas när tiden för PÅ/TIMER-AV reserverats.

2. Tryck på " " för TIMER-AV och tryck på " " för TIMER-PÅ.

3. Tryck på " " för att ställa in tiden som ska reserveras.

• När du trycker ned knappen ändras tiden i steg om 10 minuter. Om du håller ned 
knappen ändras tiden snabbare.

4. Tryck på " " för TIMER-AV och tryck på " " för TIMER-PÅ.
Den visade tiden ställs in.

■ Avbryta TIMER-drift

5. Tryck på " ".
•  TIMER-lampan släcks och TIMERN avbryts.

OBS!
■ I följande fall måste du ställa in timern igen.

• När en säkring har gått.
• Efter ett strömavbrott.
• När du har bytt batterier i fjärrkontrollen.

■ Om TIMER-drift
• När du startar NEDRÄKNINGSTIMER och TIMER-AV ändrar enheten automatiskt 

inställd temperatur 1 timme senare för att förhindra att rummet blir för kallt eller för 
varmt. (Ökas 0,5°C vid KYLNING eller LUFTAVFUKTANDE KYLNING och sänks 2°C 
vid UPPVÄRMNING eller LUFTFUKTANDE UPPVÄRMNING.)

• Reservering av TIMER-PÅ gör att enheten startar upp till 1 timme tidigare för att 
säkerställa att temperaturen når den inställda temperaturen på fjärrkontrollen vid den 
inställda tiden.

• När du styr enheten via NEDRÄKNINGSTIMERN eller TIMER-AV kan den egentliga 
driftslängden skilja sig från den tid som angivits av användaren.

• När du angivit en tid för PÅ-/TIMER-AV sparas tidsinställningen i minnet. 
NEDRÄKNINGSTIMERN har inte denna minnesfunktion. 
(Minnet nollställs när du byter fjärrkontrollens batterier.)

• Kan inte användas med KOMFORTVILA.
■ Så här kombinerar du ON TIMER och OFF TIMER

• Se exemplet till höger för reservation i kombination av NEDRÄKNINGSTIMER och TIMER-PÅ samt TIMER-AV och TIMER-PÅ.
■ Avbryta kombinerad reservation

• Tryck på " " och sedan " " för att avbryta bara TIMER-PÅ.

• Tryck på " " och sedan " " för att avbryta bara TIMER-AV.

• Tryck på " " flera gånger för att komma till 9,5 timmar och tryck sedan en gång till för att avbryta bara NEDRÄKNINGSTIMERN.

1

2
4

3

5

Orange

visas.
blinkar.

* TIMER-AV

Orange

* TIMER-AV

Exempel:
Aktuellt klockslag: 23:00 (luftkonditioneringen körs).
Enheten ska köras i 1 timme till och sedan åter 
starta 07:00.

Ställa in NEDRÄKNINGSTIMERN till  1 timme 
senare.
Ställa in TIMER-PÅ till  vid 07:00.

Ställa in TIMER-AV till  vid 0:00.
Ställa in TIMER-PÅ till  vid 07:00.
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KOMFORTVILA
Styrning av rumstemperaturen stöder komfortvila och ett behagligt uppvaknande.
• Kontrollera att klockan är rätt inställd. Ställ annars in klockan på rätt tid. (sid 7)
• Den aktuella tiden slutar visas när KOMFORTVILA ställts in.

1. Tryck på " " under drift.

2. Tryck på " " för att ställa in väckningstiden.

• När du trycker ned knappen ändras tiden i steg om 10 minuter. Om du håller ned 
knappen ändras tiden snabbare.

3. Tryck på 

" ".

• När inställningarna görs medan enheten inte körs trycker du på " " för att starta 
driften.

■ Avbryta komfortvila

4. Tryck på " ".

OBS!

OBS!

• Gör rummets temperatur behaglig till en viss utsträckning före insomningen.
<Rekommenderad inställd temperatur>
KYLNING: 26°C–29°C
UPPVÄRMNING: 20°C–25°C
 * För lågt inställd temperature kan göra att du fryser när du sover.

■ Om KOMFORTVILA
• Kan användas vid KYLNING, 

LUFTAVFUKTANDE KYLNING, EXTRA 
LUFTFUKTANDE KYLNING, UPPVÄRMNING 
och LUFTFUKTANDE UPPVÄRMNING och 
EXTRA LUFTFUKTANDE UPPVÄRMNING.

• Kan inte användas med TIMER-drift.
■ Använda KOMFORTVILA effektivt

• När du startar KOMFORTVILA sänks inställd 
temperatur med 2°C under 3 timmar och 
sedan ökas den med 1°C 1 timmer före 
inställd tid, med temperaturstyrning i form av 
en V-kurva. (Se bilden till höger.)

• Ställ in luftflödets riktning så att luften från 
enheten inte blåser direkt på personer i 
rummet.

1, 3

2

4

<KOMFORTVILA>

blinkar.
visas.

visas.
visas.

0 1 2 3 4 5 6

NONONONONON

–1°C

–2°C

A

B

C

D

A Inställd temperatur

B Insomningstid

C Uppvakning

D Ställa in uppvakningstid
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Snabbstart
Snabbstart ger snabbt maximal kyleffekt (uppvärmningseffekt) i alla driftslägen.

1. Tryck på " " under drift.
• Snabbstartsdriften avslutas efter 20 minuter. 

■ Ändra luftflödesriktning (sid 11)
• Temperatur, luftfuktighet och luftflödeshastighet kan inte ändras.

■ Så här avbryter du SNABBSTART

2. Tryck på " " igen.
• Driftläget återgår till föregående läge. Den flerfärgade indikatorn på återfår också 

tidigare färg.

OBS!

INSTÄLLNING
Ställer in driften och fjärrkontrollvisningen enligt dina önskemål.

1. Håll ned " " i cirka 2 sekunder.
• Inställningsläget aktiveras.

2. Alternativet ändras varje gång " " trycks ned.

3. Inställningarna ändras varje gång " " trycks ned.

• Rikta fjärrkontrollen mot huvudenheten för att göra inställningar.

■ Om snabbstart
• Kan användas vid KYLNING, LUFTAVFUKTANDE KYLNING, UPPVÄRMNING, 

LUFTFUKTANDE UPPVÄRMNING och EXTRA LUFTFUKTANDE 
UPPVÄRMNING. (Kan inte användas medan enheten inte körs.)
Om du trycker på " " vid KYLNING, LUFTAVFUKTANDE KYLNING eller 
EXTRA LUFTFUKTANDE KYLNING ändras driftläget till SNABBSTARTSKYLNING.
Om du trycker på " " vid UPPVÄRMNING, LUFTFUKTANDE UPPVÄRMNING 
eller EXTRA LUFTFUKTANDE UPPVÄRMNING ändras driftläget till 
SNABBSTARTSUPPVÄRMNING.

• Driftsbullret är något högre vid SNABBSTART.

Alternativ Inställning Beskrivning

CHILD PROOF LOCK 
ON/OFF

Begränsar fjärrkontrollfunktionerna för att undvika att barn styr 
enheten av misstag. (Se kommentaren)

▼

MOLD PROOF ON/OFF

Om enheten är inställd för "MOLD PROOF ON" kan den automatiskt 
övergå till anti-mögeldrift efter drift i lägena LUFTAVFUKTNING, 
LUFTAVFUKTANDE KYLNING eller KYLNING, beroende på hur 
lång tid enheten varit igång. Detta görs för att torka ut enhetens 
insida. (sid 18).

▼

MONITOR 
BRIGHTNESS Ändrar ljusstyrkan för inomhusenhetens display.

▼

BEEP volymen Ställer in volymen för mottagningssignalen.

▼

CONTRAST inställning Ställer in gråskalan för fjärrkontrollens LCD-display.
Valbart från kontrast 1 till 16.

▼

Inställningen slutförd: Fjärrkontrollens display återställs om ingen inställning görs under 10 sekunder.

 är standard.

1, 2

<SNABBSTART>

Grön Röd

1
2

3

OFF            ON 

OFF            ON 

HIGH LOW OFF

LOW HIGH OFF

1 6 16
17



OBS!

ANTI-MÖGELFUNKTION
Torkar ut enhetens insida för att förhindra mögel och dålig lukt.

■ Rörelse under anti-mögeldrift

Färg på den flerfärgade indikatorlampan

■ Automatisk drift
(ca. varannan vecka)
Om enheten är inställd för "MOLD PROOF ON" kan den automatiskt övergå till anti-
mögeldrift efter drift i lägena "SARARA" LUFTAVFUKTNING eller KYLNING, beroende på 
hur lång tid enheten varit igång (ungefär varannan vecka). (sid 17) Standardinställningen 
är "MOLD PROOF OFF".

■ Manuell drift
1. Håll ned " " i ca. 2 sekunder medan enheten inte körs.

• Frontpanelen och den vågräta jalusien öppnas.
• Anti-mögeldriften körs i ca. 3 timmar och färgen på enhetens flerfärgade 

indikatorlampa ändras.

■ Om du vill stoppa pågående anti-mögeldrift

2. Håll ned " " (igen) i cirka 2 sekunder.
• Frontpanelen och den vågräta jalusien stängs.
• Den flerfärgade indikatorn på enheten släcks.

■ Om CHILD PROOF LOCK

• Om du väljer "ON" för CHILD PROOF LOCK och sedan trycker på " " eller inte gör någon inställning under 10 sekunder kommer CHILD 

PROOF LOCK att aktiveras och displayen visa " ".

• Andra knappfunktioner än " " är inaktiverade i CHILD PROOF LOCK-läge.
• Du kan avbryta CHILD PROOF LOCK genom att välja "OFF" efter stegen ovan från 1 till 3.

Stoppa driftlägena 
KYLNING, 
LUFTAVFUKTNING 
och "SARARA" 
LUFTAVFUKTNING

FÖR-
AVFUKTNING 

(Fläkt)

UPPVÄRMNING 
med den interna 

fläkten av
FLÄKT VÄRME

Drift slutförd

Lilablå
Blinkar växelvis

Blå
Ljusblå
Blinkar växelvis

Ljusblå
Vit
Blinkar växelvis

Vit

1, 2

Vid normal drift

Anti-mögeldriften startar.
Displayen återgår sedan till normal visning.

Färg på den flerfärgade indikatorlampan

Lila
Blå

Blå
Ljusblå

Ljusblå
Vit

VitDrift slutförd

Blinkar växelvis Blinkar växelvis Blinkar växelvis
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OBS!

MÖGELUTDRIVNING
Detta läge avfuktar luften i rummet och förhindrar mögeltillväxt.
Kontinuerlig luftavfuktning sänker snabbt rummets luftfuktighet.

1. Håll ned " " i ca. 2 sekunder medan enheten inte körs.

• Frontpanelen och den vågräta jalusien öppnas.
• Mögelutdrivningen körs i ca. 3 timmar och färgen på enhetens flerfärgade 

indikatorlampa ändras.

• Blinkar i ordning under mögelutdrivningen.

■ Om du vill stoppa pågående mögelutdrivning

2. Håll ned " " (igen) i cirka 2 sekunder.
• Frontpanelen och den vågräta jalusien stängs.
• Den flerfärgade indikatorn på enheten släcks.

OBS!

■ Om anti-mögeldrift
• Torkar ut insidan på enheten med FLÄKT- och UPPVÄRMNINGSDRIFT och för ut fukten utomhus. Detta förhindrar mögeltillväxt och dålig 

lukt. Denna funktion är inte avsedd för borttagning av befintligt damm eller mögel.
• Under anti-mögeldrift kan rumstemperaturen stiga och fukt från maskinen komma ut i rummet. En viss lukt kan också förnimmas.
• Läget kan inte användas om utomhustemperaturen eller luftfuktigheten är mycket hög.
• Rengöringsdriften körs eventuellt inte beroende på utomhustemperaturen.
• Anti-mögeldrift är inte tillgänglig om enheten stängts av med NEDRÄKNINGSTIMERN. Anti-mögeldriften startas endast automatiskt om 

enheten stoppats med drift/stoppknappen på fjärrkontrollen om eller huvudenheten.
• Om anti-mögeldrift stoppas under AUTO-läge startas driften automatiskt nästa gång, beroende på hur länge enheten har körts. Avbryt 

AUTO-läget med "MOLD PROOF OFF". (sid 17)

■ Om mögelutdrivning
• Läget kan eventuellt inte användas beroende på utomhustemperaturen.

<Driftsvillkor> Utomhustemperatur från 12 till 40°C
• Temperatur och luftfuktighet kan eventuellt inte vara tillfredsställande vid 

mögelutdrivning. Använd detta driftläge när ingen uppehåller sig i rummet.
I allmänhet sägs mögeltillväxten kunna minskas när luftfuktigheten är under 60%.

1, 2

<MÖGELUTDRIVNING>

Mögelutdrivningen startar.
Displayen återgår till normal visning

Färg på den flerfärgade indikatorlampan

Blå Ljusblå Vit
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INFORMATIONSVISNING
Visar rumstemperatur och luftfuktighet samt utomhustemperatur.

1. Tryck på " ".
• När du tryckt på " " pekar du fjärrkontrollen mot luftkonditioneringsenheten 

i 2 sekunder.

■ Displayen ändras varje gång " " trycks ned.

OBS!
■ Om informationsvisning

• Signalen från luftkonditioneringsenheten tas inte emot korrekt om "Reception Failed" visas när du trycker på " ". Gör om proceduren och 
sikta fjärrkontrollen mot luftkonditioneringsenheten.

• Under drift kan utomhustemperaturen ibland visas högre än aktuell temperatur vid KYLNING eller "SARARA" LUFTAVFUKTNING eller lägre 
vid UPPVÄRMNING (särskilt om frost har bildats på utomhusenheten), på grund av den luft som blåses ut från utomhusenheten eller 
temperaturen på värmeväxlaren.

• Den lägsta inomhus- och utomhustemperaturen som kan visas är –9°C. Detta visas även om den verkliga temperaturen är lägre. Den 
högsta temperaturen är 39°C. Detta visas även om den verkliga temperaturen är högre.

• Inomhus- och utomhustemperaturer samt luftfuktigheten som visas är de som är nära sensorerna på huvudenheten.
• Den visade temperaturen och luftfuktigheten bör bara tas som ungefärliga värden, eftersom de kan påverkas av föremål omkring 

sensorerna eller direkt solljus, beroende på var enheten är installerad. 

1

<INFORMATIONSVISNING>

Återgår till 
normal visning

Inställd temperatur Inomhustemperatur
Luftfuktighet inomhus

Utomhustemperatur
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SKÖTSEL

Skötsel och rengöring
Snabbreferens för rengöring

1. Frontpanel
Rengör vid behov.
(Rengöring: sid 23)

2. Luftfilter
Dammsug/skölj av om "CLEAN FILTER" visas.
(Rengöring: sid 23.)

3. Luftintagsfilter (gult)

Dammsug ungefär var 3:e månad.
• Byt ut ungefär 1 gång per år.

(Rengöring: sid 27.)
4. Fotokatalytiskt luftreningsfilter av 

titanapatit (svart)
Blötlägg om "CLEAN STREAMER" visas.
• Byt ut ungefär var 3:e år.

(Rengöring: sid 25.)
5. Luktreducerande filter för jonisering 

(svart)
Blötlägg om "CLEAN FILTER" visas.
• Byt ut ungefär var 3:e år.

(Rengöring: sid 25.)
6. Övre panel

Torka av vid behov.
(Rengöring: sid 23.)

7. Joniseringsenhet
Blötlägg om "CLEAN STREAMER" visas.
• Byt ut ungefär var 3:e år.

(Rengöring: sid 25.)

Återställa indikatorn för rengöring av filter
När enheten inte körs kan indikatorn för rengöring av filter visas på fjärrkontrollen, beroende på hur 
länge den har körts. Detta indikerar rengöringstid för luftfiltret, det fotokatalytiska luftreningsfiltret av 
titanapatit, luktreduceringsfiltret för jonisering eller joniseringsenheten.

1. Efter rengöring, tryck på " " i ca. 2 sekunder och rikta 
fjärrkontrollen mot huvudenheten med strömmen på.

• Indikeringen försvinner.

OBS!

Fästa och ta bort frontpanelen

FÖRSIKTIGT
•  Innan du rengör anläggningen ska du avbryta driften och slå av strömbrytaren.
•  Vidrör inga metalldelar i inomhusenheten. Det kan orsaka skador.

Kan inte tvättas med vatten.

• "CLEAN FILTER" visas efter ca. 340 drifttimmar.
• "CLEAN STREAMER" visas efter ca. 1800 drifttimmar.
• Drift av enheten utan rengöring när "CLEAN STREAMER" visas kommer att minska luktreduceringskapaciteten.
• Regelbunden rengöring sparar energi.

FÖRSIKTIGT
• Öppna aldrig frontpanelen förrän du stängt av enheten.

Om du öppnar panelen under drift kan den trilla av.

1

6

2

3

4

5

7

1
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1. Öppna frontpanelen.
• Sätt ett finger på panelfliken på vardera sida om frontpanelen.

2. Ta bort frontpanelen.
• Öppna hålet för axeln och ta bort den 

roterande axeln. (Både vänster och höger.)

3. Sätt tillbaka frontpanelen.
• Sätt tillbaka de roterande axlarna på frontpanelens båda sidor i 

hålen och stäng panelen långsamt. 
(Tryck på både sidorna av frontpanelen.)

Fästa och ta bort den övre panelen
1. Ta bort frontpanelen och ta ut 

luftfiltret. (sid 23)

2. Ta bort den övre panelen.
1) Håll i flikarna på båda sidor om den övre 

panelen och dra framåt.
2) Ta bort fliken i mitten och lyft.

3. Sätt tillbaka den övre panelen.
• Sätt i de 3 flikarna på baksidan av den övre 

panelen och tryck ned den.
• Tryck ned den övre panelen tills den snäpper 

på plats.

1

1 Frontpanel

1

2

1

2

1 Roterande axel

2 Hål för axeln

2
1

1 Hål för axeln

2 Roterande axel

1

2

1 Flik (mitten)

2 Flikar (1 på varje sida)

1

1 Flik (3 platser)
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Rengöring av höljen
• Torka av med en fuktad mjuk trasa. (Endast neutrala rengöringsmedel får användas.)
• Om du gör rent frontpanelen med vatten bör du torka av den med en trasa och låta den torka helt efter rengöringen.

FÖRSIKTIGT

Rengöra luftfiltret

(Om " " visas på fjärrkontrollen)

1. Öppna frontpanelen.
• Öppna frontpanelen genom att sätta ett finger på panelfliken på vardera 

sida om frontpanelen och säkra den sedan med stödplåten till höger.

2. Dra ut luftfiltren.
• Tryck lite upp mot luftfiltret.

• Dra ned luftfiltret.

3. Gör rent filtret.
• Rengör luftfiltren med vatten eller dammsug dem.
• Om dammet inte lossnar kan du tvätta dem med ett neutralt 

rengöringsmedel utspätt i ljummet vatten och sedan låta dem torka i 
skugga.

4. Sätt tillbaka luftfiltret och stäng frontpanelen.
• Installera luftfiltret med markeringen "FRONT" mot framsidan.
• Kontrollera att de två flikarna nedan förs in.
• Återställ stödplattan i dess tidigare position.
• Tryck på båda sidorna av frontpanelen.

5. Återställ indikatorn för rengöring av filter. (sid 21)

OBS!

• När du tar bort eller monterar frontpanelen bör du stå på ett stadigt underlag och vara försiktig.
• När du tar bort eller monterar frontpanelen ska du stödja den ordentligt med ena handen så att du inte tappar den.
• Vid rengöring bör du inte använda varmare vatten än 40°C, bensin, thinner eller andra lättflyktiga oljor, polermedel, grova borstar eller 

något annat verktyg.
• Kontrollera att frontpanelen sitter ordentligt på plats när du rengjort den.
• Torka frontpanelen med en mjuk trasa. Om du torkar av den med en grov trasa kan den repas.

• Användning utan rengöring sänker kylnings- och uppvärmningseffekten och slösar energi.

1

1 Stödplåt

1

1 Luftfilter

1 1

1 Flikar
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Installera och ta bort det luktreducerande filtret för joniseringsenheten, 
det fotokatalytiska filtret av titanapatit och joniseringsenheten

1. Öppna frontpanelen och dra ut luftfiltret. (sid 23)

2. Ta bort det luktreducerande filtret för 
joniseringsenheten.
• Lossa fliken och dra ut knoppen nedåt.

3. Dra ut joniseringsenheten.
• Håll i handtagets mitt och dra ut nedåt.

4. Ta bort det fotokatalytiska 
luftreningsfiltret av titanapatit.
• Dra upp filterramen, lossa flikarna på båda sidor om det 

fotokatalytiska luftreningsfiltret av titanapatit från krokarna 
och dra filtret nedåt.

5. Sätt tillbaka joniseringsenheten i dess 
tidigare position.
• Installera joniseringsenheten genom att följa proceduren 

för att ta bort den i omvänd ordning 3.

6. Fäst det luktreducerande filtret för 
joniseringsenheten.
• Sätt i det luktreducerande filtret för joniseringsenheten tills 

det klickar på plats.

7. Sätt i det fotokatalytiska luftreningsfiltret 
av titanapatit.
• Sätt i de 2 övre flikarna på det fotokatalytiska 

luftreningsfiltret av titanapatit i spåren på huvudenheten 
och kroka sedan på de 2 nedre flikarna.

8. Sätt tillbaka luftfiltret på sin ursprungliga 
plats och stäng frontpanelen.

1 2

3

1 Fotokatalytiskt luftreningsfilter av titanapatit

2 Joniseringsenhet

3 Luktreducerande filter för joniseringsenhet

Ta bort Sätta tillbaka

1
2

3

1 Knopp

2 Flik

3 Luktreducerande filter för joniseringsenhet

1

1 Joniseringsenhet

1

2

3

1 Fotokatalytiskt luftreningsfilter av titanapatit

2 Krok

3 Flik

1

2

3

1 Spår

2 Övre flikar (2 platser)

3 Nedre flikar (2 platser)
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Rengöra det luktreducerande filtret för joniseringsenheten, 
det fotokatalytiska filtret av titanapatit och joniseringsenheten

(Om " " visas på fjärrkontrollen)

■ Installera och ta bort komponenterna (sid 24)

Luktreducerande filter för joniseringsenheten/fotokatalytiskt luftreningsfilter av titanapatit.

Joniseringsenhet

■ Återställa indikatorn för rengöring av filter (sid 21)

OBS!

Dammsug och blötlägg i varmt 
vatten i ca. 10 till 15 minuter vid svår 
nedsmutsning.

• Använd inga rengöringsmedel. Detta kan sänka 
luktreduceringskapaciteten.

• Skrubba inte filtret vid rengöringen.
• Ta inte ut filtret ur ramen vid blötläggning.
• Efter blötläggning låter du vattnet rinna av. Låt torka 

i skuggan.
• Krama inte ut vattnet ur filtret.

1) Blötlägg i varmt vatten med ett 
milt flytande rengöringsmedel 
i ca. 1 timme.

• Var noggrann med mängden flytande rengöringsmedel 
som anges i instruktionerna.

• Använd inget pulverrengöringsmedel eller alkaliskt 
rengöringsmedel.

• Vid svår nedsmutsning demonterar du joniserings-
enheten och rengör med en bomullspinne, etc. 
(Demonteringsinstruktioner: sid 26.)

Demontering

Utströmningsplåt

Vidrör inte nålen på utströmningsplåten (2 platser). Om du 
böjer nålen försämras enhetens luktreduceringskapacitet. 

2) Skölj med rinnande vatten och 
blötlägg i varmt vatten igen.

3) Skölj med rinnande vatten.

4) Låt vattnet rinna av och torka i en 
skugga med bris i ca 1 dag.

• Användning utan rengöring sänker luktreduceringskapaciteten.

1
2

1 Utströmningsplåt

2 Plasthölje

1

1 Vidrör inte nålen på utströmningsplåten.
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Byta ut

Demontera och sätta ihop joniseringsenheten
■ Innan du kastar joniseringsenheten ska du demontera den.

Demontering
• Använd skyddshandskar.
• Håll ena handen på  och tryck på plastkomponenten med andra handen.
• Demontera joniseringsenheten i plasthöljet och utströmningsplåten.
• Matcha de skyddande delarna av joniseringsenhetens olika komponenter och sätt ihop den igen.

FÖRSIKTIGT

■ Luktreducerande filter för 
joniseringsenhet

■ Fotokatalytiskt luftreningsfilter 
av titanapatit

(Ungefär var 3:e år)
• Ta bort från filterramen och byt till ett nytt filter.

(Ungefär var 3:e år)
• Lossa de 4 flikarna från filterramen och byt till ett nytt filter.

• Var försiktig så att du inte skär dig när du demonterar och sätter ihop joniseringsenheten.

1
1 Filterram

• Det luktreducerande filtret för jonisering och det 
fotokatalytiska titanapatitluftreningsfiltret har ingen fram- 
och baksida.

• Källsortera använda filter som brännbart avfall. 
(material: papper)

1

2

3

4

1 Hål (4 platser)

2 Filterram

3 Fotokatalytiskt luftreningsfilter av titanapatit

4 Fäste (4 platser)

O
P

E
N

1

2

3

6

75

4

1 Joniseringsenhet

2 Sätt ett finger på -delen.

3 Tryck på plastdelen.

4 Demontering

5 Utströmningsplåt

6 Fästdel

7 Plasthölje
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Fästa, rengöra och byta luftintagsfiltret
(Rengör ungefär var 3:e månad och byt ungefär 1 gång per år.)

FÖRSIKTIGT

Rengöring av inomhusenheten och fjärrkontrollen
• Torka med en torr och mjuk trasa.

Vid rengöring bör du inte använda varmare vatten än 40°C, bensin, thinner eller andra lättflyktiga oljor, polermedel, grova borstar eller 
något annat verktyg.

OBS!

Kan inte tvättas med vatten.

4. Sätt tillbaka luftintagsfiltret i dess 
tidigare position.

5. Sätt tillbaka det fotokatalytiska 
titanapatitluftreningsfiltret och luftfiltret 
och stäng frontpanelen. (sid 23 och 24)

1. Öppna frontpanelen och dra ut luftfiltret 
och det fotokatalytiska luftreningsfiltret 
av titanapatit. (sid 23 och 24)

2. Dra ut luftintagsfiltret uppåt.

3.
• Dammsug.
• Filterkomponenten tål ej vatten. Skölj inte av filtret.

Lossa de 4 flikarna från filterramen och byt 
till ett nytt filter.
• Källsortera använda filter som ej brännbart avfall. 

(material: polyester)

• Glöm inte att sätta tillbaka filtret på sin plats när du rengjort det. Om du använder enheten i luftfuktningsläge utan att sätta tillbaka filtret 
kan kondens bildas på insidan av panelen eller andra komponenter och orsaka vattenläckage.

■ Det luktreducerande filtret för jonisering och det fotokatalytiska luftreningsfiltret av titanapatit bör rengöras regelbundet.
 Vi rekommenderar att filtret byts i följande situationer.
• Om det skadas under rengöringen (på grund av att det består av papper).
• Om det är mycket smutsigt efter lång användning.

■ Du kan beställa fotokatalytiska luftreningsfilter av titanapatit, luktreducerande filter för jonisering, luftintagsfilter och joniseringsenhet hos 
leverantören av luftkonditioneringsanläggningen.

■ Användning av smutsiga komponenter kan:
• Förhindra korrekt luftrening.
• Förhindra korrekt luktreducering.
• Minska kylnings- och uppvärmningskapaciteten.
• Ge upphov till dålig lukt.

1

5

2

3

4

6

1 Fäste (4 platser)

2 Filterram

3 Luftintagsfilter

4 Placera filtret med den tejpade sidan nedåt.

5 Filterram

6 Hål (4 platser)

1

2

1 Uppåt

2 Luftintag

Rengöring

Byta ut

Artikel Artikelnummer

Luftreningsfiltersats KAF974B42S

Luftreningsfilter (med ram) KAF963A43
27



Kontrollera

Förberedelser för långa driftsstopp

FELSÖKNING

Felsökning
■ Följande situationer innebär inte att något är fel.
Följande situationer innebär inte att något är fel på luftkonditioneraren, utan har naturliga orsaker. Du kan fortsätta använda 
enheten.

■ Kontrollera att fundament, ställning och andra komponenter av utomhusenheten inte skadats.
■ Kontrollera att ingenting blockerar luftintagen och luftutloppen på varken inomhus- eller utomhusenheten.
■ Kontrollera att dräneringen fungerar som den ska under kylnings- och uppvärmningsdrift.

• Om det inte kommr något dräneringsvatten kan det finnas en läcka i inomhusenheten. 
Stäng av luftkonditioneraren och kontakta servicepersonal.

■ Är jordkabeln lös eller frånkopplad på mitten?
• Ofullständig jordning kan leda till elektriska stötar. Kontakta en reparatör.

1. Kör enheten i "MOLD PROOF"-läge i flera timmar vid vackert väder för att torka ut insidan.
ANTI-MÖGEL-drift
Håll ned " " i ca. 2 sekunder medan enheten inte körs.

2. När driften avbrutits, slå av strömbrytaren för luftkonditioneraren.
3. Rengör luftfiltren och sätt tillbaka dem.
4. Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen.

Situation Förklaring

Driften startar inte omedelbart.
• När ON/OFF-knappen tryckts in igen efter 

att driften avbrutits.
• När driftsläget bytts.

• Detta är ett skydd för luftkonditioneraren.
Vänta i ca 3 minuter.

Varmluft kommer inte direkt efter start av 
värmedrift.

• Luftkonditioneraren måste hinna värma upp. 
Vänta i ca. 1 till 4 minuter.

För oljud.

■ Klickande ljud kan höras antingen när enheten körs eller är stoppad.
• Detta är antingen ljudet från ventilerna som reglerar köldmedlet eller elkomponenterna i 

arbete.
■ Ljud från rinnande vatten

• Köldmedel flödar genom luftkonditioneringsenheten.
■ Blåsljud

• Köldmedlet som flödar genom luftkonditioneringsenheten växlas.
■ Knarrande ljud

• Luftkonditioneringsenheten i sig expanderar eller krymper vid förändring i luftfuktigheten.
■ Klapprande ljud

• Kan höras inifrån luftkonditioneringsenheten när fläkten är på och rummet är stängt. Öppna ett 
fönster eller stäng av fläkten.

■ Klickande ljud kan höras antingen när enheten körs eller är stoppad.
• Detta är ljudet från elkomponenterna i arbete när frontpanelen öppnas eller stängs.

■ Blåsande, knäppande eller brinnande ljud
• Detta är ljudet av utströmning från joniseringsenheten.

Väser vid LUFTFUKTNING eller 
VENTILERING.

• Detta är ljudet av fuktad eller ventilerad luft som strömmar ut.
• Driftsbullret kan ändras beroende på utomhustemperatur och luftfuktighet.

Ger ifrån sig ett ljud vid LUFTFUKTNING.
■ Driftbuller ändras

• Detta beror på att fläkten för luftfuktning rör sig eller stannar.

Inomhusenheten bullrar även sedan 
LUFTFUKTNING stoppats.

• Luftfuktningsfläkten roterar i ca. 3 minuter efter avbruten drift, som skydd för produkten.

Enheten stoppar vid UPPVÄRMNING och 
ljudet av rinnande vatten kan höras.

• Frost på utomhusenheten håller på att tas bort. Vänta i ca 3 till 10 minuter.
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■ Kontrollera en gång till.
Kontrollera en gång till innan en reparatör tillkallas

Utomhusenheten avger vatten eller ånga.

■ Vid UPPVÄRMNING
• Frosten på utomhusenheten smälter till vatten eller ånga när luftkonditioneraren avfrostas.

■ Vid KYLNING
• Fukten i luften kondenseras till vatten på de kalla ytorna på utomhusenhetens rör och 

dropplist.

Inomhusenheten avger en fin dimma.
• Detta händer när luften i rummet kyls till en dimma av den kalla luften från luftkonditioneraren.
• Detta beror på fukt på värmeväxlaren som förångas vid "SARARA" LUFTAVFUKTNING efter 

KYLNING eller LUFTAVFUKTANDE KYLNING.

Inomhusenheten luktar illa.

• Detta händer när lukt från rummet, möbler eller cigarettrök sugs in i enheten och följer med 
luftflödet.
(Om detta problem uppstår rekommenderar vi att du låter inomhusenheten rengöras av en 
tekniker. Kontakta leverantören.)

• Lukt utifrån kan komma in. Avbryt "URURU" LUFTFUKTNINGEN för att eliminera orsaken till 
lukten.

Kall luft blåser i början av "SARARA" 
LUFTAVFUKTNINGEN.

• Detta beror på att enheten inte är uppvärmd.

Utomhusenhetens fläkt roterar trots att 
luftkonditioneraren inte används.

■ Efter avstängning:
• Utomhusenhetens fläkt fortsätter rotera i ca 60 sekunder för att skydda systemet.

■ Utan att luftkonditioneraren används:
• Vid mycket höga utomhustemperaturer roterar fläkten som ett skydd för systemet.

Driften avbröts plötsligt.
(Flerfärgad indikatorlampa tänd.)

• För att skydda systemet kan luftkonditioneraren stängas av vid stora spänningsfluktuationer. 
Driften återupptas automatiskt om ca 3 minuter.

Enheten stannar plötsligt (i TIMER-PÅ-
läge).

• Reservering av timer-på gör att enheten startar upp till 1 timme tidigare för att säkerställa att 
temperaturen når den inställda temperaturen på fjärrkontrollen vid den inställda tiden. Om du 
använder fjärrkontrollen under denna tidsperiod (annat än drift/stopp-knappen) stannar enheten. 
Starta om enheten med fjärrkontrollen.

Enheten körs trots att den flerfärgade 
indikatorlampan är släckt.

• Den flerfärgade indikatorlampan kan släckas om "Monitor OFF" valts med fjärrkontrollen.

Enheten körs även efter stopp av 
"SARARA" LUFTAVFUKTNING, 
LUFTAVFUKTANDE KYLNING eller 
KYLNING.

• Anti-mögeldriften startar. (Om du inte vill köra denna väljer du "MOLD PROOF OFF" med 
fjärrkontrollen. (sid 18)

Situation Kontrollera

Luftkonditioneraren fungerar inte.
(Flerfärgad indikatorlampa släckt.)

• Är strömbrytaren påslagen och säkringarna hela?
• Är det strömavbrott?
• Har du satt i batterier i fjärrkontrollen?
• Är timer-inställningen korrekt?

Luftkonditioneraren fungerar inte.
(Flerfärgad indikatorlampa blinkar.)

• Stäng av strömbrytaren och starta enheten med fjärrkontrollen.
• Kontakta leverantören om lampan fortfarande blinkar. 

Stäng av strömmen.

Driften avbryts plötsligt.
(Flerfärgad indikatorlampa blinkar.)

• Är luftfiltren rengjorda?
• Är det något som blockerar luftintagen eller luftutloppen på inomhus- eller utomhusenheten?

Rengör luftfiltren eller ta bort alla blockerande objekt och slå av strömbrytaren. Slå sedan på den 
igen och försök styra luftkonditioneraren med fjärrkontrollen. Kontakta leverantören om 
lampan fortfarande blinkar. 
Stäng av strömmen.

Kyleffekten (värmeeffekten) är dålig.

• Är luftfiltren rengjorda?
• Är det något som blockerar luftintagen eller luftutloppen på inomhus- eller utomhusenheten?
• Är temperaturinställningen korrekt?
• Är fönster och dörrar stängda?
• Är luftflödet och riktningen korrekt inställd?
• Snurrar ventilatorfläkten?

En onormal funktion uppträder under drift.

• Satte du din hand i huvudenheten under drift? (Vidrörde du enhetens insida?)
• Om du sätter in handen i enheten (eller vidrör insidan) kan statisk elektricitet ge upphov till fel. 

Sätt inte in handen i huvudenheten.
• Luftkonditioneringsenheten kan störas av åska eller radiovågor. Stäng av strömbrytaren och slå 

sedan på den igen och försök styra luftkonditioneringsenheten med fjärrkontrollen.

Frontpanelen öppnas inte.
(Flerfärgad indikatorlampa blinkar.)

• Sitter något i vägen för frontpanelen?
Ta bort föremålet och försök igen med fjärrkontrollen. 
Om panelen ändå inte öppnas kontaktar du din leverantör om driftlampan fortfarande blinkar.

Den flerfärgade indikatorlampan blinkar 
under en viss tidsperiod (ca. 2 minuter) 
i början av eller under JONISERANDE 
LUFTRENING.

• Är joniseringsenheten ordentligt installerad?
• Stäng av strömmen, kontrollera att joniseringsenheten är korrekt installerad, sätt på strömmen 

och styr enheten med fjärrkontrollen igen.
• Kontakta leverantören om lampan fortfarande blinkar.

Situation Förklaring
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■ Ring omedelbart en reparatör.

VARNING
■ När något onormalt (som till exempel att det luktar bränt) uppstår bör du avbryta driften och slå av strömbrytaren.

Fortsatt drift under onormala förhållanden kan orsaka problem, elektriska stötar eller eldsvåda.
Kontakta leverantören.

■ Försök inte reparera eller ändra luftkonditioneraren på egen hand.
Felaktigt utförda arbeten kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.
Kontakta leverantören.

■ Om luftkonditioneraren inte kyler (eller värmer) kan den läcka köldmedel och du bör kontakta leverantören. Tala med servicerepresentanten om 
eventuella nödvändiga reparationer som behövs vid påfyllning av köldmedel.
Köldmedlet som används i luftkonditioneraren är oskadligt. Köldmedlet läcker normalt inte ut, men om det ändå läcker ut i rummet och kommer i 
kontakt med en öppen låga kan giftig gas bildas.

Om något av följande symptom uppstår ska du omedelbart ringa en reparatör.

Avfallshantering

Din produkt och batterierna som medföljer styrenheten är markerade med denna symbol. Den här symbolen betyder att elektriska och elektroniska 
produkter samt batterier inte ska blandas med osorterat hushållsavfall.
För batterier kan en kemisk symbol vara tryckt under symbolen. Denna kemiska symbol betyder att batteriet innehåller en tungmetall över en viss 
koncentration. Möjliga kemiska symboler är:
� Pb: bly (>0,004%)
Försök inte demontera systemet själv: Nedmontering av produkten, hantering av köldmedium, olja och andra delar måste göras av en behörig 

installatör i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.
Enheter och uttjänta batterier måste behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning.
Genom att säkerställa korrekt avfallshantering bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
Kontakta installatören eller lokala myndigheter för mer information.

Under vissa driftsförhållanden kan insidan på luftkonditioneraren bli hårt nedsmutsad efter långvarig användning, vilket kan leda till försämrad 
funktion. Vi rekommenderar att du regelbundet låter en specialist utföra underhåll, detta i tillägg till det underhåll användaren ska göra. Kontakta 
leverantören för specialistunderhåll.
Kostnaden för underhållet betalas av användaren.

Denna produkt innehåller fluorerade växthusgaser som omfattas av Kyotoavtalet.
Köldmediumtyp: R410A
GWP(1)-värde: 1975
(1) GWP = Global Warming Potential (växthuseffektpåverkan)
Regelbundna inspektioner för köldmediumläckage kan krävas, beroende på europeisk eller nationell lagstiftning. Kontakta din lokala leverantör för 
mer information.

■ Nätsladden blir onormalt varm eller är skadad.
■ Ett onormalt ljud hörs under drift.
■ Ett föremål eller vatten har kommit in i enheten.
■ Säkerhetsbrytaren, en säkring eller jordfelsbrytaren avbryter 

driften ofta.
■ En brytare eller knapp fungerar ofta dåligt.
■ Det luktar bränt.
■ Inomhusenheten läcker vatten.

Slå av strömbrytaren och ring en reparatör.

■ Kall eller varm luft kommer från enheten, men den flerfärgade 
indikatorlampan blinkar under en viss tidsperiod 
(ca. 2 minuter) i början av eller under drift.

Detta indikerar ett fel på luftfuktande enheten eller 
någon sensor. Enheten körs för KYLNING/
UPPVÄRMNING som tillfällig drift. Kontakta din 
leverantör.

■ Efter ett strömavbrott
Driften återupptas automatiskt efter ca 3 minuter. Vänta bara en stund.
• Mögelutdrivning, anti-mögeldrift och komfortvila avbryts. Återställ. 

■ Åsknedslag
Om det är risk för blixtnedslag i området bör du avbryta driften och slå av strömbrytaren för att skydda systemet.

Regelbundet underhåll av systemet rekommenderas.

Viktig information om det använda köldmedlet.
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■ FELDIAGNOS MED FJÄRRKONTROLLEN
I ARC447A1 anger temperaturvisningsdelen på huvudenheten motsvarande koder.

1. Håll in timer-återställningsknappen i 5 sekunder med fjärrkontrollen pekande mot 
inomhusenheten.

2. Temperaturvisningen på fjärrkontrollen ändras till felkodsvisning och en lång ljudsignal 
upplyser om denna indikeringsförändring.
• Kodindikeringen ändras enligt nedan och bekräftas med en lång ljudsignal.

OBS!

KOD BETYDELSE

SYSTEM

00 NORMAL
UA INOMHUS-/UTOMHUSENHETKOMBINATIONSFEL
U0 BRIST PÅ KÖLDMEDEL
U2 SPÄNNINGSFALL ELLER ÖVERSLAG I HUVUDKRETSEN
U4 ÖVERFÖRINGSFEL (MELLAN INOMHUS- OCH UTOMHUSENHETEN)
U7 KRETSKORTSTRANSMISSIONSFEL

INOMHUSENHET

AH JONISERINGSFEL
A1 DEFEKT KONTROLLPANEL
A5 HÖGTRYCKSKONTROLLSKYDD ELLER FRYSSKYDD
A6 FLÄKTMOTORFEL
CC LUFTFUKTIGHETSSENSORFEL
C4 DEFEKT TEMPERATURSENSOR FÖR VÄRMEVÄXLAREN
C7 FRONTPANEL, ÖPPNINGS-/STÄNGNINGSFEL
C9 DEFEKT TEMPERATURSENSOR FÖR TILLUFTEN
UA SLANGLÄNGD EJ ANGIVEN

UTOMHUSENHET

EA VÄXLINGSFEL KYLA/VÄRME
E1 KRETSKORTSFEL
E5 ÖVERBELASTNING VID START
E6 FELAKTIG KOMPRESSORSTART
E7 FLÄKTMOTORFEL (LIKSTRÖM)
E8 ÖVERSTRÖM
FA UTMATNINGSTRYCKFEL
F3 TEMPERATURSKYDD FÖR DRÄNERINGSRÖR
F6 HÖGTRYCKSKONTROLL (VID KYLNING)
H0 SENSORFEL
H1 FUKTARFEL
H6 DRIFTSSTOPP PÅ GRUND AV FELAKTIGT PLACERAD SENSOR
H8 TRANSFORMATORFEL
H9 DEFEKT TEMPERATURSENSOR FÖR TILLUFTEN
J3 DEFEKT TEMPERATURSENSOR FÖR DRÄNERINGSRÖR
J6 DEFEKT TEMPERATURSENSOR FÖR VÄRMEVÄXLAREN
L3 ELKOMPONENTVÄRMEFEL
L4 HÖG TEMPERATUR VID INVERTERARKRETSENS DISSIPATOR
L5 OUTPUT-ÖVERSLAG
P4 DEFEKT TEMPERATURSENSOR FÖR INVERTERARKRETSENS DISSIPATOR

LUFTFUKTNINGS-
ENHET

PA FEL: VÄRMARLINJE TRASIG
PH TERMISTORFEL I LUFTFUKTNINGSFLÄKTUTLOPPET, UPPVÄRMARTEMPERATURFEL
P9 LUFTFUKTNINGSFLÄKTLÅS

1) En kort ljudsignal och två på varandra följande ljudsignaler indikerar felaktiga koder.
2) Du kan avbryta kodvisningen genom att hålla ned CANCEL-knappen i 5 sekunder. Kodvisningen avbryts även av sig själv om knappen inte 

trycks ned under 1 minut.

CANCEL-knapp
Återställer timer-inställningen.
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