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Pas på ikke at køle rummet for meget ned.
Hvis temperaturindstillingen holdes på et moderat niveau, sparer
det på energien.
 Anbefalet temperaturindstilling
• Ved køling: 26-28°C
• Ved opvarmning: 20-24°C

C.

Hold luftfiltrene rene.
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Tips vedrørende komfort
INTELLIGENT EYE-sensor
Når INTELLIGENT EYE-sensoren anvendes, detekterer den en persons
bevægelser og justerer luftstrømmens retning og driften.
Hvis du ønsker at lede luftstrømmen væk fra dig selv?
Hvis du ønsker at spare på energien i et rum, hvor ingen opholder sig?
Sensoren hjælper dig.  Side 15, 16

FLASH STREAMER
Flash streamer-funktionen nedbryder mug og allergifremkaldende stoffer.
Den holder luften i rummet og i klimaanlægget ren og gør miljøet komfortabelt.
 Side 24


Basis-betjening
Nyttige funktioner
Rengøring
Efter behov

Sikkerhedsforanstaltninger
Læs sikkerhedsanvisningerne i denne manual
omhyggeligt, før du anvender enheden.

Der er påfyldt R32 på denne enhed.

• Opbevar denne manual på et sted, hvor brugeren nemt kan finde den.
• Forholdsreglerne i denne manual markeres med ADVARSEL og PAS PÅ. Begge advarselstyper indeholder vigtig information om sikkerheden.
Man skal følge samtlige anvisninger.

ADVARSEL...................... Hvis ikke man følger disse anvisninger nøje, kan det medføre personskade eller dødsfald.
PAS PÅ............................

Hvis man ignorerer disse anvisninger, kan det medføre tingsskade eller personskade,
som kan være alvorlig alt efter omstændighederne.

Forsøg aldrig at udføre denne handling.

Følg instruktionerne nøje.

Der skal etableres en jordforbindelse.

• Opbevar denne manual et tilgængeligt sted, så du kan få fat på den, når det er nødvendigt. Hvis udstyret overdrages til en ny bruger, skal
manualen følge med.

ADVARSEL
• Forsøg ikke på at gøre afrimningen eller rengøringen hurtigere - følg producentens anvisninger.
• Udstyret skal opbevares i et rum uden konstante antændelseskilder (eksempelvis åben ild, gasdrevet udstyr eller en elvarmer,
der er tændt).
• Man må ikke gennembore enheden eller påvirke den med åben ild.
• Vær opmærksom på, at kølemidler kan være lugtfri.
• Udstyret skal installeres, anvendes og opbevares i et rum med et gulvareal større end 1,8 m2.
• For at undgå brand, eksplosion eller tilskadekomst må du aldrig betjene enheden, når der er konstateret farlige gasser, herunder
brandfarlige eller korroderende gasser, i nærheden af enheden.
• Vær opmærksom på, at langvarig, direkte påvirkning af kold eller varm luft fra klimaanlægget, eller påvirkning af luft, der er for kold
eller for varm, kan være skadeligt for dit helbred.
• Stik ikke objekter, inklusive stænger, dine fingre osv., ind i luftindtaget eller -udtaget. Hvis man kommer i berøring med vingerne på
klimaanlæggets højhastighedsventilator, kan det medføre driftsfejl på eller beskadigelse af klimaanlægget og risiko for tilskadekomst.
• Forsøg ikke på selv at reparere, adskille, installere eller ændre klimaanlægget, da det kan medføre vandlækage, elektrisk stød eller
brand.
• Brug ikke en antændelig spray i nærheden af klimaanlægget, da det kan medføre brand.
• Brug ikke andre kølemidler end det, der er angivet på udendørsenheden (R32) i forbindelse med installation, flytning eller reparation.
Brug af andre kølemidler kan medføre problemer eller beskadige enheden og medføre personskade.
• For at undgå elektrisk stød skal du undlade at betjene anlægget med våde hænder.
• Pas på brandfaren i tilfælde af kølemiddellækage. Hvis ikke klimaanlægget kører, som det skal, dvs. at det ikke danner kold eller
varm luft, kan det skyldes kølemiddellækage. Kontakt forhandleren for at få hjælp. Kølemidlet i klimaanlægget er sikkert, og lækage
forekommer normalt ikke.
I tilfælde af lækage kan der dog dannes skadelige gasser, hvis kølemidlet kommer i kontakt med en åben brænder, et varmeapparat
eller et komfur. Man må ikke anvende anlægget, før en kvalificeret servicetekniker har bekræftet, at lækagen er blevet repareret.
• Forsøg ikke på selv at montere eller reparere klimaanlægget. Forkert installationsarbejde kan medføre vandlækage, elektrisk stød
eller brand. Kontakt din lokale forhandler eller fagfolk inden for installation og vedligeholdelse.
• Hvis der forekommer funktionsfejl på klimaanlægget (brændt lugt el. lign.), skal du slukke for strømmen til enheden og kontakte din
lokale forhandler. Fortsat drift under disse omstændigheder kan medføre funktionsfejl, elektrisk stød eller brand.
• Der skal installeres en fejlstrømsafbryder. Hvis ikke der installeres en fejlstrømsafbryder, kan det medføre elektrisk stød eller brand.
• Enheden skal have jordforbindelse. Man må ikke jordforbinde enheden til et vandrør, en lynafleder eller en telefon-jordforbindelse.
Utilstrækkelig jordforbindelse kan resultere i elektrisk stød.

PAS PÅ
• Brug ikke klimaanlægget til andre formål end de tiltænkte. Brug ikke klimaanlægget til køling af præcisionsinstrumenter, fødevarer,
planter, dyr eller kunstgenstande, da dette kan påvirke disse genstandes ydelse, kvalitet og/eller levetid negativt.
• Udsæt ikke planter eller dyr for en direkte luftstrøm fra enheden, da dette kan have negative følger.
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Før betjening

• Placér ikke brændere med åben flamme på steder, hvor der forekommer luftstrømme fra enheden, da dette kan forringe
forbrændingen på brænderen.
• Blokér ikke luftindtagene og -udtagene. Nedsat luftstrøm kan medføre nedsat ydelse eller problemer.
• Undlad at sidde på udendørsenheden, og lad være med at sætte ting på den eller at trække i den. Derved kan du risikere at falde
ned eller at få overbalance og derved komme til skade, og enheden kan blive beskadiget.
• Placér ikke objekter, der er modtagelige over for fugt, direkte ved siden af indendørsenheden eller udendørsenheden. Under
visse omstændigheder kan der dannes kondens på hovedenheden eller på kølerørene, og tilsmudsning af luftfilteret eller blokering
af drænet kan medføre, at det drypper, hvilket vil afstedkomme tilsmudsning eller beskadigelse af førnævnte objekter.
• Efter længere tids brug skal du kontrollere, om der er beskadigelse på enhedens ramme eller montagedele. Hvis der er fejl,
kan enheden vælte og forårsage tilskadekomst.
• Rør ikke ved luftindtaget eller ved aluminiumribberne på indendørs- eller udendørsenhederne.
• Udstyret må ikke benyttes af børn eller svagelige personer uden overvågning. Følgerne kan være reducerede kropsfunktioner
og dårligere sundhedstilstand.
• Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med enheden eller med fjernbetjeningen. Hvis et barn utilsigtet kommer
til at betjene enheden, kan følgerne kan være reducerede kropsfunktioner og dårligere sundhedstilstand.
• Undgå at støde til indendørs- eller udendørsenheden, da dette kan beskadige dem.
• Placér ikke brændbare beholdere, såsom spraydåser, inden for 1 m fra luftafgangen.
Spraydåserne kan eksplodere på grund af den varme luft fra indendørs- eller udendørsenheden.
• Pas på, at kæledyr ikke lader vandet på klimaanlægget. Urin på klimaanlægget kan medføre elektrisk stød eller brand.
• Vask ikke klimaanlægget med vand, da dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
• Placér ikke vandbeholdere (vaser osv.) på enheden, da dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
• For at undgå, at der er for lidt ilt i et rum, skal du sikre dig, at rummet er tilstrækkeligt ventileret, hvis der anvendes udstyr såsom
en brænder sammen med klimaanlægget.
• Før rengøring skal du standse enheden, slå afbryderen fra eller trække strømforsyningskablet ud. Ellers kan det medføre elektrisk
stød og tilskadekomst.
• Klimaanlægget må kun tilsluttes en strømforsyning med den specificerede spænding. Strømforsyninger med en anden spænding
end den specificerede kan medføre elektrisk stød, overopvarmning eller brand.
• Montér drænslangen, så vandet afledes uden hindring. Ukorrekt vandafledning kan medføre vædning af bygningen, møbler osv.
• Placér ikke objekter i nærheden af udendørsenheden og sørg for, at blade og andet affald ikke samler sig omkring enheden. I blade
kan der være små dyr, som så trænger ind i enheden. Hvis disse dyr kommer ind i enheden, kan de medføre funktionsfejl, røg eller
brand, hvis de kommer i berøring med elektriske dele.
• Placér ikke objekter omkring indendørsenheden.
Dette kan påvirke klimaanlæggets ydelse, produktkvalitet og levetid.
• Dette udstyr må ikke anvendes af personer med nedsat fysisk formåen, med sansehandicap eller med mentale handicap, ej heller
af personer med manglende erfaring og viden, med mindre at de er under opsyn, eller at de har modtaget vejledning i anvendelsen
af udstyret fra en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Hold anlægget væk fra børn for at sikre, at de ikke leger med udstyret.
• Tilkald servicepersonale, når enheden skal vedligeholdes og rengøres.
P002
Dette klimaanlæg er at regne som udstyr, der udelukkende skal håndteres af fagfolk.

Installationssted

< Hvis klimaanlægget skal installeres i følgende omgivelser, skal man kontakte forhandleren >
• Steder med olieholdige omgivelser eller steder, hvor der forekommer damp eller sod.
• Omgivelser med megen salt såsom kystnære områder.
• Steder, hvor der forekommer sulfidholdig gas, såsom varme kilder.
• Steder, hvor sne kan blokere udendørsenheden.
• Enheden skal være mindst 1 m væk fra tv- eller radioapparater (enheden kan forstyrre billede eller lyd).
• Drænet fra udendørsenheden skal munde ud på et sted med god vandafledning.

Overvej, om du udsætter dine naboer for støjgener

< Med hensyn til installation skal du vælge et sted som beskrevet nedenfor >
• Det skal være et sted, som kan bære vægten af enheden, og som ikke forstærker driftsstøj eller vibration.
• Et sted, hvor luften afgivet fra udendørsenheden eller driftsstøjen ikke generer dine naboer.

Elarbejde
• Du skal bruge en separat hovedstrømkreds ved strømforsyning til klimaanlægget.

Flytning af systemet

• Omplacering af klimaanlægget kræver særlig viden og særlige færdigheder. Kontakt venligst forhandleren, hvis omplacering er påkrævet
i forbindelse med flytning eller ombygning.
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Delenes betegnelse og funktioner
Indendørsenhed
Luftindtag

INTELLIGENT EYE-sensor

(topplade)

Frontpanel
Ekstra klap
(vandret lamel)

Lameller (lodrette lameller)
(indvendigt i luftafgangen i højre og
venstre side).  Side 13

 Side 13

Klap
(i bunden af
luftindtaget)

Klap (vandret lamel)
 Side 13

Luftafgang

Plade med typebetegnelse

 Visning
HINDRING AF MUG /
RENGØRING AF FILTER lampe (grøn)

Sender/modtager
• Sender/modtager signaler til/fra
fjernbetjeningen.
• DRIFTSLAMPEN blinker med en biip-lyd for at
vise signalmodtagelse.

QUICK HEATING TIMER-lampe (rød)
Driftslampe (grøn)

Hændelse

TIMER-lampe (orange)

Lydtype

Drift start

bip-bip

Ændring af indstilling

bip

Drift stop

langt bip

< Liste over lamper >
Lampe

Farve

TIMER-lampe

Orange

DRIFTSLAMPE

Grøn

QUICK HEATING
(hurtig opvarmning)
TIMER-lampe

Mørkerød

MOLD PROOF
(hindring af mug) /
CLEANING FILTER
(rengøring af filter) lampe
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Lyserød

Grøn

Tilstand
Lyser
Blinker
Lyser
Blinker

Beskrivelse
TIMER indstillet.  Side 17
Strømningsenheden skal rengøres.  Side 36
Klimaanlægget kører.
Kontrollér fejlkoden.  Side 40
QUICK HEATING TIMER er indstillet.  Side 21

Lyser

Lyser

Blinker

Anlægget forbereder opvarmning, eller QUICK HEATING TIMER-funktionen
kører.  Side 21
Klimaanlægget kører med AUTO MOD MUG-funktionen sat på "On".
 Side 27

HINDRING AF MUG- eller RENGØRING AF FILTER-funktionen kører.
 Side 27, 28

Støvboksen skal rengøres.  Side 37

 Side 35

 Display-enhed
INTELLIGENT EYE-sensor
Registrerer menneskers bevægelse
for at bekræfte, at en person er
i området.

ON/OFF kontakt på indendørsenhed

• Tryk for at starte anlægget med driftstilstanden
sat på "AUTO" og luftstrømmen på "AUTO".
Tryk på knappen igen for at standse anlægget.
• Brug denne knap, hvis ikke du har en fjernbetjening.

Før betjening

Når frontpanelet er åbnet

Strømningsenhed

Lufttilførselsfilter (sort)

Forebygger mug og
allergifremkaldende stoffer,
idet der sker en nedbrydning
ved afgivelse fra
strømningsenheden.
 Side 36


Fjerner støv fra luften suget ind
udefra.  Side 39

Befugtningstemperaturog fugtighedssensorer

Fotokatalytisk
luftrensnings- og
desodoriseringsfilter
(sort)

(inde i enheden)

Registrerer temperaturen og
luftfugtigheden for den befugtede
luft for at styre fugtighedsgraden.

Absorberer mug, allergi
fremkaldende stoffer og lugt.
 Side 39


Støvboks
Skraber støv af luftfilteret med børsten
og opsamler det.  Side 37

Indendørs temperaturog fugtighedssensor
(inde i enheden)

Registrerer temperaturen
og luftfugtigheden i rummet.

Luftfilter (hvidt)
(2 steder højre og venstre)  Side 38

Udendørsenhed
Befugtningsenhed luftindtag
(forside og bagside)

Udendørs temperatursensor
(bagside)

Registrerer udetemperaturen.

Befugtningsenhed
luftudtag (forside)
Befugtningsenhed

Luftindtag

(i siden og på bagsiden)

Rør til kølemiddel, kabel
mellem enheder og slange
til befugtning
Jordklemme (indvendigt)
Drænslange

Luftafgang

Dræner vand fra indendørsenheden
under KØLING, "SARARA" TØRRING
eller TØR KØLING.

Drænudtag

Plade med typebetegnelse

(for neden på bagsiden)
Dræner vand fra udendørsenheden under OPVARMNING eller
OPVARMNING MED FUGTIGHED.
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Delenes betegnelse og funktioner
Fjernbetjening
Sender/modtager
Sender/modtager

Display (LCD) med skærmlys

• Viser driftstilstandene.
(Alle er vist her for at tydeliggøre).
• Tryk på en vilkårlig knap, og skærmlyset
tændes i ca. 5 sekunder.
• Træk det beskyttende ark af før brug.

AUTO knap

• Sender/modtager signaler til/fra
indendørsenheden.
• Fjernbetjeningen skal anvendes med
senderen/modtageren pegende imod
indendørsenhedens sender/modtager.
Transmissionen afbrydes, hvis der er
en hindring, såsom et gardin, mellem
fjernbetjeningen og indendørsenheden.
• Den maksimale kommunikationsafstand
er ca. 7 m.

Vælger automatisk en passende driftstilstand
(KØLING eller OPVARMNING) baseret på
indendørstemperaturen, og starter driften.
 Side 11


OFF-knap
Standser anlægget.  Side 11

Knapper til direkte styring
Starter KØLING, "SARARA" TØRRING,
OPVARMNING eller "URURU" BEFUGTNING.
 Side 11


TEMPERATUR-knap
Justerer temperaturindstillingen.  Side 12

Knap til BEFUGTNING

Knap til FLASH STRØMNINGSENHED
LUFTRENSNING/FRISKLUFT
FORSYNING VENTILATION

Justerer indstillingen for befugtning.  Side 12

• Aktiverer afgivelse fra strømningsenheden.
• Frisk luft suges ind udefra.  Side 24

VENTILATOR-knap
Justerer luftstrømmens indstillede mængde.
 Side 13


Dæksel
Når du har haft dækslet åbnet, skal
du lukke det omhyggeligt. Knapperne
på dækslet vil ikke fungere, hvis ikke
det er lukket korrekt.

OFF TIMER-knap
Model

ARC477A1

Indstiller tidspunkt for standsning.  Side 18

Dæksel

Bemærkninger vedr. fjernbetjening
• Pas på ikke at tabe fjernbetjeningen, og pas på, at den ikke bliver våd. (Hvis den tabes eller bliver våd, kan den blive defekt).
• Hvis fjernbetjeningen bliver snavset, skal man rengøre den med en blød fugtig klud.
• Signalkommunikationen kan blive dårlig, hvis der findes en lysstoflampe med en elektronisk starter (såsom en lampe med inverter) eller
et tv-apparat i rummet.
Kontakt forhandleren, hvis dette er tilfældet.
• Følsomheden kan blive nedsat, hvis senderen/modtageren udsættes for direkte sollys.
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Før betjening

Åbning af dækslet

Et menu-emne vises ovenfor.
Et menu-emne vises nedenfor.

Knapper til justering af
luftstrømmens retning
Justerer luftstrømmen lodret og
vandret.  Side 13

1/12

SENSOR-knap
: Registrerer en person,
og justerer luftstrømmens
retning.
: Slukker automatisk for
enheden, hvis der ikke
registreres personer
i rummet.  Side 16

1/12

FLASH STRØMNINGSENHED
LUFTRENSNING

 Side 28

FRISKLUFTFORSYNING
VENTILATION

 Side 24

AUTO MOD MUG

 Side 27

AUTO RENGØRING FILTER

 Side 28

3 Område INTELLIGENT EYE

 Side 16

AUTO OFF

 Side 16

POWERFUL

 Side 23

ECONO

 Side 25

UDENDØRSENHED
STØJSVAG DRIFT

 Side 25

Antal menu-emner.

 Side 31

ECONO/QUIET-knap
: Begrænser maksimalt strømforbrug.

FAN ONLY-knap
(kun ventilation)

: Reducerer støjen fra udendørsenheden.  Side 25

Kører anlægget i driftstilstanden
KUN VENTILATION.  Side 11

Knap til hindring af mug
Reducerer mug og lugt inde i enheden.  Side 27

POWERFUL knap
Øger luftstrømmen ved køling eller
opvarmning.  Side 23

Knap til rensning af filter
Fjerner smuds og støv på luftfilteret.  Side 28

KNAP til ur

RESET-knap (nulstilling)

Indstiller klokkeslættet.  Side 10

Nulstiller støvboksens rengørings-indikator
og indikatoren vedrørende rengøring af
strømningsenheden.  Side 36, 37

INFORMATION-knap

Knap til indstilling

Giver information, eksempelvis
om temperatur og energiforbrug.
 Side 30


Viser displayet SET UP
(indstilling).  Side 31

TIMER-knap

SELECT-knap (VALG)
Der returneres til det forrige
display.

Indstiller lysstyrken på indendørs
enhedens lamper.  Side 10

APPLY-knap
(anvendelse)

Indstiller timerne.
 Side 17, 19, 21


PREVIOUS-knap (forrige)

Knap til justering
af lysstyrke

Vælger elementer.

Bekræfter indstillinger foretaget
med fjernbetjeningen.

CANCEL-knap (annuller)
Forlader SET UP displayet
(indstilling). Annullerer
timerindstillingen.
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Forberedelse før brug
Ilægning af batterier

1. Træk ned i fligen for oven for at åbne

1

dækslet.

2. Læg 2 tørbatterier AA.LR6 (alkaline) i.
Flig for oven

3
Byt ikke om på
siderne og .

Flig for neden
(2 steder)

• Hvis man bruger andre batterier end AA.LR6 (alkaline) kan det
medføre nedsat funktion.

3. Sæt de 2 flige på dækslet i for at sætte det
på plads.

2
Fastgørelse af fjernbetjeningens holder på
en væg

1. Vælg et sted, hvor signalerne kan nå
Fremspring

Hul

enheden.

2. Fastgør holderen på en væg, en søjle el.
lign. med skruer, der købes lokalt.

Skruer

Holder for
fjernbetjening

3. Fremspringet på fjernbetjeningens holder
skal sættes ind i hullet bag på
fjernbetjeningen.

Slå afbryderen til
• Efter tilslutning af strømmen åbner og lukker klapperne på indendørs
enheden en gang for at indstille referencepositionen.

Bemærkninger vedr. batterier
• Batterierne holder i ca. 1 år. Hvis displayet på fjernbetjeningen bliver utydeligt, og hvis modtagelsen forringes, inden der er gået et år,
skal du dog udskifte de to batterier med nye AA.LR6 alkaline-batterier samtidigt.
• Batterierne, der følger med fjernbetjeningen, er til brug i opstartsfasen. Batterierne kan være opbrugt inden for 1 år.
• Hvis TIMERNE er indstillet, annulleres indstillingerne ved udskiftning af batterierne. Indstiller TIMERNE igen.
• Hvis ikke klimaanlægget anvendes i længere tid, skal du tage batterierne ud.
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1. Tryk på

2. Tryk på

Før betjening

Indstilling af uret
.

for at indstille uret til det

aktuelle tidspunkt.
• Hver gang du trykker på

, ændres tidsindstillingen

med 1 minut. Hvis du holder knappen trykket ned,
ændres tidsindstillingen med 10 minutter.

3. Tryk på

.

• Efter visning af "
CLOCK Set " (tid indstillet), vises det
normale skærmbillede igen.

< Indstilling af ur efter udskiftning af batterier >
Når uret er indstillet, gemmes tidsindstillingen i indendørsenheden. Efter udskiftning af batterierne,
skal du pege fjernbetjeningen imod indendørsenheden og trykke på
. (Tidspunktet indstilles
automatisk). Hvis "12:00" fortsætter med at blinke, skal du følge trin 1 til 3 ovenfor.

Indstilling af position i det rum, hvor indendørsenheden
er installeret
Indstil "MONTERINGSPOSITION" under menuindstillinger.
• Du skal indstille "MONTERINGSPOSITION" for at kunne justere luftstrømmen korrekt.
 Side 31, 33


Indstilling af lysstyrken på indendørsenhedens lamper
Tryk på

.

LYSSTYRKEHøj
(standard)

LYSSTYRKELav

LYSSTYRKEFra

Bemærkninger vedr. indstilling af ur
• Hvis ikke indendørsenhedens interne ur er indstillet til det korrekte tidspunkt, kan ON/OFF TIMER, COMFORT SLEEP TIMER og
QUICK HEATING TIMER ikke fungere præcist.
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Indstilling af driftstilstande
AUTOMATIK
Der vælges en passende driftstilstand (KØLING eller OPVARMNING)
baseret på den indstillede temperatur og indendørstemperaturen.

Tryk på

.

KØLING
Sænkning af temperaturen.

Tryk på

.

"SARARA" TØRRING
Reduktion af luftfugtigheden.

Tryk på

.

TØR KØLING
Sænkning af temperatur og luftfugtighed.

Tryk på
• Tryk på

under KØLING.
under "SARARA" TØRRING for at skifte

driftstilstanden til TØR KØLING.

OPVARMNING
Forøgelse af temperaturen.

Tryk på

.

"URURU" BEFUGTNING
Forøgelse af luftfugtigheden.

Tryk på

når enheden ikke kører.

OPVARMNING MED FUGTIGHED
Forøgelse af temperatur og luftfugtighed.

Tryk på

under OPVARMNING.

• Tryk på knappen igen for at gå tilbage til OPVARMNING.
• Tryk på

under OPVARMNING eller

under "URURU"

BEFUGTNING for at skifte driftstilstanden til OPVARMNING
MED FUGTIGHED.

KUN VENTILATION
Indblæsning af luft.

Tryk på

Driftslampe (grøn)
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.

< For at standse anlægget >
Tryk på
.

Justering af temperaturen
.

Basis-betjening

Tryk på

Justering af luftfugtigheden
Tryk på

.

Bemærkninger vedrørende luftfugtigheds-indstillinger
Indstilling

Beskrivelse

: BEFUGTNING

Holder luftfugtigheden høj og blæser ikke luft direkte på kroppen, så det bliver behageligt at anvende
klimaanlægget.
Denne driftstilstand anbefales, når du er bekymret for at få tør hud. Luftstrømsmængden kan ikke ændres.

: KONSTANT

Konstant befugtning eller affugtning.

: HØJ

Befugter eller affugter med høj effekt.

: STANDARD

Befugter eller affugter med moderat effekt.

: LAV

Befugter eller affugter med lav effekt.

: OFF

Fugtighedsgraden styres ikke.

Bemærkninger om indstilling af temperatur og luftfugtighed i hver enkelt driftstilstand
Driftstilstand
AUTO
KØLING
TØR KØLING
"SARARA" TØRRING
OPVARMNING
OPVARMNING MED
FUGTIGHED
"URURU" BEFUGTNING
*1
*2
*3
*4
*5
*6

Temperatur
18-30ºC
18-32ºC
*1
10-30ºC
*2

Luftfugtighed
Indstilling af luftfugtighed er ikke tilgængelig.
*3
BEFUGTNING, KONSTANT, LAV, STANDARD, HØJ ELLER OFF *4
KONSTANT, LAV, STANDARD eller HØJ
*5
OFF *6 , LAV, STANDARD, HØJ, KONSTANT eller BEFUGTNING
LAV, STANDARD, HØJ eller KONSTANT

Når temperaturen ændres, starter TØR KØLING.
Når temperaturen ændres, starter OPVARMNING MED FUGTIGHED.
Når luftfugtigheden sænkes, starter TØR KØLING.
Når "OFF" er valgt, starter KØLING.
Når luftfugtigheden øges, starter OPVARMNING MED FUGTIGHED.
Når "OFF" er valgt, starter OPVARMNING.

Bemærkninger vedr. "SARARA" TØRRING
•
•
•
•

I denne driftstilstand blandes affugtet kold luft med luft i rummet for at justere temperaturen på afgangsluften og for at fjerne fugt.
Når indendørstemperaturen stiger, starter TØR KØLING automatisk.
Når udetemperaturen er lavere end den indendørs temperatur, er affugtning mindre effektiv.
Når udetemperaturen er lavere end 18ºC, affugtes rummet ved skiftevis KØLING og OPVARMNING. Endvidere styres ventilationen korrekt,
og luftfugtigheden i rummet sænkes ved at der ledes luft udefra ind i rummet. (Affugtning ved luftindtag)

Bemærkninger vedr. TØR KØLING
• For at sænke luftfugtigheden bliver luftstrømsmængden lavere ved TØR KØLING end ved KØLING.
• Hvis ikke luftfugtigheden sænkes, starter "SARARA" TØRRING automatisk.

Bemærkning vedr. "URURU" BEFUGTNING
• Befugtningsenheden tager fugt fra udeluften for at befugte rummet.

Bemærkning vedr. OPVARMNING MED FUGTIGHED
• Når indendørstemperaturen stiger under OPVARMNING, kan den indendørs luftfugtighed falde midlertidigt.
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Justering af luftstrømmen
Justering af luftstrømsmængden
Tryk på

.

• Hver gang du trykker på knappen, ændres indikatoren for luftstrømsmængden.
(Visse indikatorer vises eventuelt ikke, afhængigt af driftstilstand.  Side 14 )

.......
AUTO

Indendørsenhed støjsvag

Luftstrømsmængde 1-5

• Når luftstrømmen er sat til "
", vil indendørsenheden køre mere støjsvagt.
• Hvis ikke temperaturen når det ønskede niveau, skal man ændre indstillingen
af luftstrømsmængden.

Justering af luftstrømmens retning
< Ændring af luftstrømmens retning lodret >

Tryk på

.

• Hver gang du trykker på knappen, ændres indikatoren for luftstrømmens retning.
(Visse indikatorer vises eventuelt ikke, afhængigt af driftstilstand.  Side 14 )
• Klapperne bevæger sig lodret.

...
AUTO

Cirkulation

Niveau 1-6

BRISE

Drejende

< Ændring af luftstrømmens retning vandret >

Tryk på

.

• Hver gang du trykker på knappen, ændres indikatoren for luftstrømmens retning.
(Visse indikatorer vises eventuelt ikke, afhængigt af indstilling af
"MONTERINGSPOSITION".  Side 33 )
• Lamellerne bevæger sig vandret.

AUTO

Bred

Drejende

Mod venstre

Blæsning
fremad

Mod højre

< Kombination af lodrette og vandrette luftstrømme (3-D luftstrøm) >

Indstil luftstrømmen lodret
og vandret til "Drejende".
• Klapperne og lamellerne bevæges
skiftevis.
• For at afbryde 3-D luftstrøm skal man
trykke på
eller
.
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Drejende

Drejende

• Når indstillingen af luftstrømsmængden er "AUTO", så vil start af KØLING, "SARARA" TØRRING, eller TØR KØLING (inklusive driftstilstanden
valgt med "AUTO") aktivere desodorisering, hvilket reducerer den lugt, der kommer fra indendørsenheden, og indendørsenheden blæser ikke
øjeblikkeligt luft ud. Vent i ca. 40 sekunder. (FJERNELSE AF LUGT)
• Når luftstrømsmængden sænkes, standser klapper og lameller. Når luftstrømmens retning lodret er sat til "Drejning", standser klapperne
i opadgående retning.
• Ved lav luftgennemstrømning, er køle-/varmeeffekten også mindre.
< Indstilling af luftstrømsmængden i hver enkelt driftstilstand >
Driftstilstand
"SARARA" TØRRING / TØR KØLING
AUTO / KØLING / OPVARMNING / "URURU" BEFUGTNING /
OPVARMNING MED FUGTIGHED* / KUN VENTILATION

Basis-betjening

Bemærkninger vedr. luftstrømsmængden

Indstilling af luftstrømsmængden
AUTO
Auto, Indendørsenhed støjsvag,
Luftstrømsmængde 1-5

* Når luftfugtigheden er sat til "BEFUGTNING", går styringen af luftstrømsmængden på "AUTO".

Bemærkninger vedrørende luftstrømmens retning vandret
"AUTO", "Cirkulation" og "BRISE" luftstrøm kan indstilles i henhold til driftstilstanden.
 Cirkuleret luftstrøm

 BRISE luftstrøm

I denne indstilling blæses der luft op mod loftet.
Endvidere kan luft cirkuleres i hele rummet, idet der
tages luft fra klappen (luftindtag i bunden) for at hindre
temperaturudsvingninger.

I denne indstilling justeres luftstrømsmængden og
luftstrømmens retning lodret automatisk for at danne en
briselignende luftstrøm. Det er en komfortabel luftstrøm,
selv når den blæses ud på din krop.

<Indstilling af "AUTO", "Cirkulation" og "BRISE" luftstrøm i hver enkelt driftstilstand >
Driftstilstand

AUTO

Indstilling af luftstrømmens retning
Cirkulation

BRISE

–

–

–

–

AUTO
KØLING / "SARARA" TØRRING / TØR KØLING
OPVARMNING / "URURU" BEFUGTNING / OPVARMNING
MED FUGTIGHED
KUN VENTILATION

–

< Indstilling af "AUTO" luftstrøm i hver enkelt driftstilstand >
Driftstilstand
KØLING / TØR KØLING
OPVARMNING / OPVARMNING MED
FUGTIGHED
"SARARA" TØRRING
"URURU" BEFUGTNING

Cirkulation af luftstrøm

Indstilling af luftstrømmens retning
BRISE luftstrøm

Luft blæses nedad og luft cirkuleres gentagne gange.
Når indendørstemperaturen er en smule lavere
Når indendørstemperaturen er en smule højere
Cirkulation

Cirkuleret luftstrøm
BRISE luftstrøm

< Klappernes bevægelsesområde >
Klappernes bevægelsesområde varierer alt efter driftstilstanden.
KØLING / "SARARA" TØRRING /
TØR KØLING
OPVARMNING /
"URURU" BEFUGTNING /
OPVARMNING MED FUGTIGHED

KUN VENTILATION

PAS PÅ
• Brug altid en fjernbetjening til at justere klappernes og lamellernes vinkel. Hvis du prøver at ændre vinklen manuelt, når klapperne
og lamellerne drejer, kan mekanismen ødelægges.
• Brug altid en fjernbetjening til at justere lamellernes vinkel. En ventilator roterer ved høj hastighed inde i luftudtaget.
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Justering af luftstrømmen
Bemærkning vedr. 3-D luftstrøm
• Ved brug af 3-D luftstrøm cirkuleres kold luft, som har en tendens til at samle sig i bunden af et rum, og varm luft, som har en tendens til
at samle sig nær loftet, gennem rummet, og dette hindrer, at der dannes kolde eller varme områder.

Bemærkninger vedrørende luftstrømmens retning vandret
• Når luftstrømmens retning vandret er sat til "AUTO", aktiveres INTELLIGENT EYE-sensoren. INTELLIGENT EYE-sensoren registrerer
en person i venstre side, foran og i højre side, og den leder luftstrømmen væk fra denne person.

< INTELLIGENT EYE-sensor >

INTELLIGENT EYE-sensoren registrerer en persons (et varmedannende objekts) bevægelser for at få bekræftet, hvor personer
befinder sig.
Eksempel (for komfort)  Side 16

• Personer kan maksimalt registreres 9 m væk foran indendørsenheden.
• Små dyrs, herunder hunde og kattes, bevægelser eller et temperaturskift på grund af et varmedannende objekt såsom et andet
varmeapparat eller elektrisk udstyr kan fejlagtigt blive registreret som en person. Endvidere kan områder med sollys fejlagtigt blive
registreret som en person.
• Hvis der registreres flere personer i samme rum, ændres luftstrømmens retning baseret på positionen for den senest registrerede person.
• Området lige under eller lige ved siden af indendørsenheden kan ikke registreres.
• Der er følgende anvendelsesområde.

60°

9m
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Vandret vinkel 140°
(Set fra oven)

70° 70°

9m

Lodret vinkel 60°
(Set fra siden)

Korrekt drift med brug af sensoren
3 Område INTELLIGENT EYE

AUTO OFF
Når INTELLIGENT EYE-sensoren vurderer, at der ikke er nogen i rummet, ændrer sensoren den
indstillede temperatur +2°C ved KØLING / –2°C ved OPVARMNING. Når det indstillede tidsrum
udløber uden ændring i tilstanden, standser klimaanlægget automatisk driften.

Nyttige funktioner

Om der skal blæses luft væk fra en person eller ej kan indstilles alt efter, hvad man foretrækker.
INTELLIGENT EYE-sensoren registrerer en persons bevægelse og skifter automatisk luftstrømmens
retning.

< Anvendelse af funktionen >

Tryk på

og vælg den ønskede indstilling.

• Hver gang du trykker på knappen, ændres indstillingen.

INTELLIGENT EYE Til

• "

", "

" eller "

AUTO OFF Til

BEGGETil

BEGGE Fra

" vises på LCD'et.

Indstilling af 3 Område INTELLIGENT EYE
Fokus

Blæser luft på en person.

Komfort *

Blæser ikke luft på en person.
* Standardindstilling

Du kan ændre indstillingen under "INTELLIG.EYE AIRFLOW" i menuindstillingerne.  Side 31, 32

Indstilling af AUTO OFF
1 HR *

Standser anlægget 1 time efter, at sensoren bedømmer, at der ikke er
personer i rummet.

3 HR

Standser anlægget 3 timer efter, at sensoren bedømmer, at der ikke er
personer i rummet.
* Standardindstilling

Du kan ændre indstillingen under "AUTO OFF time" i menuindstillingerne.  Side 31, 32

< Standsning af funktionen >

Tryk på
• "

", "

og vælg "BOTH Off".
" eller "

" forsvinder fra LCD'et.

Bemærkning vedr. 3 Område INTELLIGENT EYE
• POWERFUL-drift annulleres, når 3 Område INTELLIGENT EYE er valgt.

Bemærkning vedr. 3 Område INTELLIGENT EYE og AUTO OFF funktioner
• Hvis ikke der registreres tilstedeværelse i rummet i 20 minutter, ændrer klimaanlægget den indstillede temperatur +2°C ved KØLING / –2°C ved
OPVARMNING.
Når indendørstemperaturen overskrider 30°C, ændres temperaturen +1°C ved KØLING i forhold til den indstillede temperatur.
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Anvendelse af timeren
TIMER TIL/FRA (ON/OFF)
Denne funktion styrer tidspunktet for start og stop.
Når du indstiller timeren, kan du vælge driftsfrekvensen enten en gang eller dagligt.

< Anvendelse af funktionen >

1/4

1. Tryk på
2. Tryk på

.
for at vælge emnet, og tryk på

.

24 TIMER ON TIMER
24 TIMER OFF TIMER
C-SLEEP TIMER

 Side 19

QUICK HEAT TIMER

 Side 21

3. Tryk på

for at vælge emnet, og tryk på

ON TIMER

(en gang)

DAILY ON TIMER

(dagligt)

4. Tryk på

1/4

.

2/2

for at indstille start/stop tiden og tryk på

• Det senest indstillede tidspunkt vises (fra og med anden gang).
• Hver gang du trykker på

, ændres tidsindstillingen med

10 minutter. Hvis du holder knappen trykket ned, ændres
tidsindstillingen kontinuerligt.
• Efter indstilling vises det indstillede tidspunkt og "

" eller "

"

på LCD'et. Hvis daglig er valgt, vises "DAILY" også på LCD'et.
• TIMER-lampen (orange) lyser.
ON TIMER
TIMER-lampe (orange)
OFF TIMER

< Ændring eller annullering af indstillingen >

1. Følg trin 1 og 2 ovenfor, og vælg så den TIMER,
du ønsker at ændre.

2. Tryk på

for at vælge emnet, og tryk på

Ændring af indstilling
Annullér TIMER
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.

.

COUNTDOWN OFF TIMER

< Anvendelse af funktionen >

Tryk på

.

• Tiden kan indstilles i intervaller af 30 minutter for hver gang, man trykker på knappen
(fra 30 minutter til 9 timer og 30 minutter).

Indstillingen
er annulleret

......
Resterende tid
30 minutter

Nyttige funktioner

Du kan indstille timeren i den resterende tid, indtil det planlagte stop.
Timeren bør indstilles hver gang.

Resterende tid
9 timer og 30 minutter

• "
" og resterende tid indtil det planlagte stop vises på LCD'et.
• TIMER-lampen (orange) lyser.

< Annullering af indstillingen >

Tryk på

indtil indstillingen annulleres.

• TIMER-lampen slukkes.

< Kombineret brug af ON og OFF / COUNTDOWN OFF TIMER >
Du kan kombinere ON og OFF / COUNTDOWN OFF TIMERNE.

Eksempel

Aktuelt tidspunkt: 23:00 (klimaanlægget kører).
• OFF TIMEREN er indstillet til 0:00 (eller COUNTDOWN OFF TIMEREN er indstillet
til at slukke for enheden efter 1 time).
• ON TIMER er indstillet til 7:00.
23:00

0:00

7:00
Standsning

TIMER-lampe (orange)
Standser anlægget

Starter anlægget

< Annullering af alle TIMER-indstillinger >

Tryk på

.

• TIMER-lampen slukkes.
• Hvis menu-skærmbilledet er åbent, skal du trykke på

to gange.

Bemærkning vedr. TIMER
•
•
•
•
•

Hvis COUNTDOWN OFF TIMEREN og OFF TIMEREN (en gang) er indstillet ens, har den senest indstillede timer forrang.
Hvis ikke klimaanlægget anvendes i længere tid, skal du annullere den daglige timer.
Hvis du ændrer hyppigheden for timerstyret drift, skal du først annullere den aktuelle timer-indstilling og derefter indstille timeren igen.
Når TIMER-lampen blinker, skal du rengøre strømningsenheden.  Side 36
Justér timeren igen i følgende tilfælde. (Timeren nulstilles).
– Strømsvigt.
– Afbryderen er blevet aktiveret.
– Afbryderen er blevet slået fra.
– Fjernbetjeningens batterier er blevet udskiftet.
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Få en komfortabel søvn
COMFORT SLEEP TIMER
COMFORT SLEEP TIMER-funktionen holder indendørstemperaturen og luftfugtigheden
på et passende niveau, så man får en komfortabel søvn og er frisk om morgenen.

3/4

< Anvendelse af funktionen >

1. Tryk på
2. Tryk på

under KØLING eller OPVARMNING.
for at vælge emnet, og tryk på

24 TIMER ON TIMER

 Side 17

24 TIMER OFF TIMER

 Side 17

.

3/4

C-SLEEP TIMER
QUICK HEAT TIMER

3. Tryk på

 Side 21

for at indstille vækketidspunktet og tryk på

.
• Det senest indstillede tidspunkt vises (fra og med anden gang).
• Hver gang du trykker på

, ændres tidsindstillingen med

10 minutter. Hvis du holder knappen trykket ned, ændres
tidsindstillingen kontinuerligt.
• Når denne timer er indstillet, vises vækketidspunktet og "

"

på LCD'et.

< Ændring eller annullering af indstillingen >

1. Følg trin 1 og 2 ovenfor, og vælg så den TIMER, du ønsker
at ændre.

2. Tryk på

for at vælge emnet, og tryk på

Ændring af indstilling
Annullér TIMER
• Indstillingerne kan annulleres med
.
• Hvis menu-skærmbilledet er åbent, skal du trykke på
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to gange.

.

Bemærkning vedr. anvendelse af COMFORT SLEEP TIMER

< Temperaturstyring ved brug af COMFORT SLEEP TIMER >
• Når COMFORT SLEEP TIMER-funktionen starter, sænkes temperaturen 2°C i de næste 3 timer, og hæves derefter 1°C en time,
før du vågner. (V-formet temperaturstyring)
Eksempel (ved 6 timers søvn)
V-formet temperaturstyring er mest effektiv i perioder
med 4 timers søvn eller mere.

Nyttige funktioner

• Når COMFORT SLEEP TIMEREN er indstillet, er den øvre grænse for den indstillede temperatur for OPVARMNING MED FUGTIGHED 22°C.
• Når COMFORT SLEEP TIMER-funktionen er afsluttet, fortsættes den driftstilstand, der vises på fjernbetjeningen.
• Hvis du indstiller COMFORT SLEEP TIMEREN, mens ON TIMEREN er indstillet, annulleres ON TIMEREN.

Vækketid
Indstillet temperatur

ON
Opvågning

–1°C
–2°C
3 timer
0

1

2 timer
2

3
4
Under søvn

1 time
Timer med søvn
6
Efter opvågning

5

< Styring af luftfugtighed ved brug af COMFORT SLEEP TIMER >
• Ved TØR KØLING og OPVARMNING MED FUGTIGHED styres luftfugtigheden på basis af standardværdien for luftfugtighed.
Standard luftfugtighed er den fugtighed, der styres af driftstilstanden og den indstillede temperatur.
("STD" vises på LCD'et.)
• Når den forindstillede luftfugtighed er "BEFUGTNING", styres luftfugtigheden konstant på et højere niveau.
("
" vises på LCD'et.)
• Når anlægget kører med KØLING eller OPVARMNING, styres luftfugtigheden ikke.
Eksempel (ved 6 timers søvn)
Luftfugtighed
BEFUGTNING
OPVARMNING MED FUGTIGHED: +10%
TØR KØLING: +5%
Standard luftfugtighed

–10%
2 timer
0

1

4 timer
2

3

4

5

6

Timer med søvn
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Sikring af høj varmekapacitet, når du vågner
QUICK HEATING TIMER
Denne funktion blæser hurtigt varm luft ind, når OPVARMNINGEN starter om morgenen, og giver
et varmt område (opvarmet zone) omkring indendørsenheden.
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Indstilling af QUICK HEATING TIMEREN

1. Tryk på
2. Tryk på

.
for at vælge emnet, og tryk på

24 TIMER ON TIMER

 Side 17

24 TIMER OFF TIMER

 Side 17

C-SLEEP TIMER

 Side 19

.

4/4

QUICK HEAT TIMER

3. Tryk på

for at indstille QUICK HEATING tiden, og tryk på

.
• Hver gang du trykker på

, ændres tidsindstillingen med

10 minutter.
Hvis du holder knappen trykket ned, ændres tidsindstillingen
kontinuerligt.
• QUICK HEATING TIMER er indstillet.
• QUICK HEATING TIMER-lampen (mørkerød) lyser.

4. Tryk på

for at standse funktionen.

Når funktionen standses, starter afrimningen automatisk. (afrimning om natten)

Hvad sker der om morgenen?
Klimaanlægget begynder at varme op ca. 30 minutter før det indstillede QUICK HEATING tidspunkt.
(forberedende opvarmning)
QUICK HEATING TIMER-lampen (mørkerød) lyser kraftigere i ca. 30 minutter før og efter den
indstillede QUICK HEATING tid.

5. Kontrollér, at QUICK HEATING TIMER-lampen (klar rød)
lyser, og tryk så på

.

• QUICK HEATING TIMER-funktionen kører i ca. 30 minutter.
• Driftslampen (grøn) lyser.
• Hvis ikke man trykker på

, standses forberedende

opvarmning efter ca. 30 minutters QUICK HEATING tid.
Klimaanlægget starter med normal OPVARMNING
ca. 30 minutter senere.
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< Ændring eller annullering af indstillingen >

Ændring af indstilling
Annullér TIMER
• Indstillingerne kan annulleres med

.

• Hvis du annullerer QUICK HEATING TIMER-funktionen halvvejs, går anlægget tilbage til normal OPVARMNING
Hvis du trykker på
går anlægget også tilbage på normal OPVARMNING.

Nyttige funktioner

1. Følg trin 1 og 2 på side 21, og vælg så den timer-indstilling, som du ønsker at ændre.
2. Tryk på for at vælge emnet, og tryk på
.

< For at standse anlægget >

Tryk på

.

Eksempel
QUICK HEATING-tid er indstillet til 7:00.
Hvis ikke man trykker
på
, standser
klimaanlægget.

Forberedende opvarmning kører.
(QUICK HEATING TIMER-lampen (klar rød)
lyser).

aktiveres.
aktiveres.
6:30

7:00

QUICK HEATING TIMER er indstillet.
(QUICK HEATING TIMER-lampen (mørkerød)
lyser).

7:30

QUICK HEATING tid

QUICK HEATING TIMER-funktionen kører.
(QUICK HEATING TIMER-lampen (klar rød)
og driftslampen (grøn) lyser).
Normal OPVARMNING kører.
(Driftslampen (grøn) lyser).

Forberedende opvarmning starter.

Bemærkninger vedrørende opvarmet zone
• Når der blæses luft ind, som er varmere end normalt
indstillet, med en lavere luftstrømsmængde, dannes der
et varmt område omkring indendørsenheden.
• Denne funktion har effekt inden for 1,5 m eller mindre
fra væggen, hvor indendørsenheden er installeret.

Luftstrømmens
retning er lodret
Luftstrømmens retning
er vandret
Luftstrømmens retning lodret er sat til
5. niveau. Luftstrømmens retning vandret
forbliver uændret.
Varmt område

Bemærkninger vedr. QUICK HEATING TIMER
• Forberedende opvarmning kører i ca. 30 minutter før og efter det indstillede tidspunkt for QUICK HEATING, så der hurtigt kan blæses varm luft
ind. I dette trin bruger anlægget strøm.
• Under forberedende opvarmning åbner klapperne, og ventilatoren begynder at køre. Der kan også blive blæst varm luft ud.
• Hvis du forlader rummet og ikke anvender klimaanlægget i længere tid, skal du annullere QUICK HEATING TIMEREN.
• Der kan blive blæst varm luft ud på en senere tidspunkt, lige efter at QUICK HEATING TIMER-lampen lyser rødt, eller når
beskyttelseskontrollen er aktiv.
• Når indendørstemperaturen er 20°C eller højere, eller når udetemperaturen er 16°C eller højere, starter forberedende opvarmning ikke.
• "URURU" befugtning kører ikke, da funktionen med QUICK HEATING TIMER er aktiv.
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Forøgelse af køle- eller varmeeffekt
POWERFUL-funktion
POWERFUL-funktionen maksimerer hurtigt køle-/varmeeffekten. Her kan du få maksimal
udnyttelse.

< Anvendelse af funktionen >

Tryk på

under KØLING eller OPVARMNING.

• Når POWERFUL-funktionen er aktiveret, ændres driftstilstanden
på følgende måde.
KØLING /
TØR KØLING

POWERFUL KØLING
(indstillet temperatur 18°C)

OPVARMNING /
OPVARMNING
MED FUGTIGHED

POWERFUL OPVARMNING
(indstillet temperatur 30°C)



• "
" vises på LCD'et.
• POWERFUL-drift afsluttes om 20 minutter. Systemet kører herefter
automatisk videre med de indstillinger, der blev anvendt før
POWERFUL-driften.
• Temperatur og luftstrømsmængde kan ikke ændres.

< Standsning af funktionen >

Tryk på

igen.

• "
" forsvinder fra LCD'et.
• Driftstilstanden går tilbage til forrige indstilling.
• POWERFUL-funktionen annulleres, når man trykker på
knapperne til direkte aktivering,

, eller

,

.

Bemærkninger vedrørende POWERFUL-funktionen
• Enhedens driftsstøj bliver en anelse højere under drift.
• Måske mærker du ikke tilstrækkeligt med varme i et stykke tid efter driftsstart, fordi der i denne funktion afgives en højere luftstrøm end ved
normal OPVARMNING, og temperaturen på den udblæste luft kan være lavere.
• Når POWERFUL-funktionen anvendes, er der nogle andre funktioner, som ikke er tilgængelige.
• POWERFUL-funktionen vil ikke øge kapaciteten på klimaanlægget, hvis anlægget allerede kører med maks. kapacitet.
• For at maksimere køle-varmeeffekten øges udendørsenhedens kapacitet, og luftstrømmen sættes på maksimum.
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Rensning af luften i rummet
FLASH STRØMNINGSENHED LUFTRENSNING

Nyttige funktioner

Flash strømningsenheden fjerner mug og allergifremkaldende stoffer for
at rense luften i rummet.

FRISKLUFTFORSYNING VENTILATION
Luften i rummet renses, og der ledes frisk luft ind udefra.

< Anvendelse af funktionen >

Tryk på

.

• Hver gang du trykker på knappen, ændres indstillingen.

RENSNING til
FRISKLUFT til *1

RENSNING til
FRISKLUFT høj *2

RENSNING til
FRISKLUFT fra

RENSNING fra
FRISKLUFT fra

*1 Ventilation finder sted med en luftstrømsmængde, der justeres automatisk.
*2 Ventilation finder sted med en høj luftstrømsmængde.
", "
", eller "
" vises på LCD'et.
• "
(Disse symboler vises ikke, når enheden kører).

< For at standse anlægget >

Tryk på

.

< Annullering af indstillingen >

Tryk på

og vælg "Off".

• "
", "
", eller "
" forsvinder fra LCD'et.
• Driftstilstanden går tilbage til forrige indstilling.

Bemærkning vedr. FLASH STREAMER LUFTRENSNING
• Hvis luftstrømmen bliver svag under drift, kan afgivelsen fra strømningsenheden ophøre midlertidigt for at forhindre ozonlugt fra luftudtaget.

Bemærkning vedr. VENTILATION MED FRISKLUFTFORSYNING
• Der kan høres driftsstøj udefra, eller lugt ledes ind. Endvidere bliver enhedens driftsstøj en smule højere.
• Enhedens driftsstøj kan variere afhængigt af udetemperaturen og luftfugtigheden.
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Miljørigtig anvendelse
ECONO-funktion
ECONO-funktionen muliggør effektiv drift ved at begrænse maks.
strømforbrug.
Denne funktion er nyttig i tilfælde, hvor man skal sikre sig, at en afbryder
ikke aktiveres, når enheden kører sideløbende med andet udstyr.

UDENDØRSENHED STØJSVAG drift
UDENDØRSENHED STØJSVAG drift sænker støjniveauet for udendørs
enheden ved at ændre frekvens og ventilatorhastighed på udendørs
enheden. Denne funktion er hensigtsmæssigt, hvis du ønsker at minimere
støjgenerne af hensyn til dine naboer, eksempelvis om natten.

< Anvendelse af funktionen >

Tryk på
indstilling.

under driften, og vælg den ønskede

• Hver gang du trykker på knappen, ændres indstillingen.

ECONO
til
STØJSVAG fra

• "

", "

ECONO
fra
STØJSVAG til

", eller "

BEGGE

til

BEGGE

" vises på LCD'et.

< Standsning af funktionen >

Tryk på
• "

", "

og vælg "Off".
", eller "

" forsvinder fra LCD'et.

Bemærkninger om indstilling af ECONO og UDENDØRSENHED STØJSVAG drift i hver enkelt driftstilstand
Driftstilstand
AUTO / KØLING / TØR KØLING /
OPVARMNING / OPVARMNING
MED FUGTIGHED

ECONO

"SARARA" TØRRING
"URURU" BEFUGTNING /
KUN VENTILATION
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UDENDØRSENHED STØJSVAG DRIFT

–
–

–

fra

Bemærkninger vedrørende ECONO-drift
< Gengivelse af driftsstrøm og strømforbrug i ECONO-drift>
Maksimum under normal drift
Maksimum under ECONO-drift
Maks. driftsstrøm og strømforbrug på klimaanlægget i ECONOdrift varierer afhængigt af den tilsluttede udendørsenhed.

ECONO-funktion
Tid
Fra start og indtil indstillet temperatur er nået
• Når man trykker på

, annulleres indstillingerne, og "

Nyttige funktioner

Normal drift

" forsvinder fra LCD'et.

• Hvis strømforbruget allerede er lavt, sænker ECONO-drift ikke strømforbruget yderligere.
• POWERFUL og ECONO-drift kan ikke anvendes samtidigt. Funktionen på den knap, der senest er blevet trykket ned, har forrang.

Bemærkning vedr. UDENDØRSENHED STØJSVAG drift
• POWERFUL drift og UDENDØRSENHED STØJSVAG drift kan ikke anvendes samtidigt. Funktionen på den knap, der senest er blevet trykket
ned, har forrang.
• Selv hvis anlægget standses med
eller med indendørsenhedens ON/OFF kontakt, vises "
" stadig på fjernbetjeningens display,
med mindre at indstillingerne annulleres.
• UDENDØRSENHED STØJSVAG drift sænker hverken frekvensen eller ventilatorens hastighed, hvis disse værdier allerede er sænket
tilstrækkeligt.
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Hold klimaanlægget rent
MOLD PROOF (hindring af mug)
Klimaanlægget tørres indvendigt for at reducere forekomsten af mug og lugt.
Når der køres med KØLING, "SARARA" TØRRING, eller TØR KØLING, kan der dannes kondens
inde i klimaanlægget, hvilket kan medføre mug eller lugt. Vi anbefaler, at man tørrer klimaanlægget
indvendigt med MOLD PROOF-funktionen (hindring af mug).

< Automatisk drift: Standard "Off" >
TRYK i 2 sek.

Tryk på

i ca. 2 sekunder, mens anlægget kører.

• " " vises på LCD'et.
• MOLD PROOF-funktionen tørrer automatisk klimaanlægget indvendigt
hver gang, efter at KØLING, "SARARA" TØRRING, eller TØR KØLING
er standset.
• HINDRING AF MUG / RENGØRING AF FILTER lampen (grøn) lyser.
• Driften standser automatisk i 100 minutter.

< Annullering af indstillingen >
TRYK i 2 sek.

Tryk på
• "

igen i ca. 2 sekunder.

" forsvinder fra LCD'et.

< Manuel drift >
TRYK i 2 sek.

Tryk på

i ca. 2 sekunder, mens enheden står stille.

• "MOLD PROOF" vises på LCD'et, og displayet går tilbage til
normal efter et stykke tid.
• HINDRING AF MUG / RENGØRING AF FILTER lampen (grøn)
lyser, mens funktionen er aktiv.
• Driften standser automatisk i 100 minutter.

< Standsning af funktionen halvvejs>

Tryk på

.

• HINDRING AF MUG / RENGØRING AF FILTER lampen slukkes.
HINDRING AF MUG / RENGØRING
AF FILTER lampe (grøn)

Bemærkning vedr. automatisk drift
100 minutter

100 minutter

KØLING / "SARARA" TØRRING / TØR KØLING kører.
MOLD PROOF-funktionen kører.
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• Efter KØLING, "SARARA" TØRRING, eller TØR KØLING
starter klimaanlægget automatisk MOLD PROOFfunktionen, og det standser automatisk efter 100 minutter.
• Selv når KØLING er valgt under AUTOMATIK, startes
AUTO MOD MUG-funktionen, når automatisk køling
standses.
• Hvis anlægget standses med COUNTDOWN OFF TIMER
eller OFF TIMER, køres AUTO MOD MUG-funktionen ikke.

RENGØRING AF FILTER

< Automatisk drift: Standardværdi "On" >

Tryk på

mens funktionen kører.

• "
" vises på LCD'et.
• Luftfilteret renses automatisk alt efter antal driftstimer (ca. en gang
om dagen).
• RENGØRING AF FILTER varer maksimalt 11 minutter.
• HINDRING AF MUG / RENGØRING AF FILTER lampen (grøn) lyser,
mens funktionen er aktiv.

Nyttige funktioner

Luftfilteret renses automatisk.

< Annullering af indstillingen >

Tryk på
• "

igen.

" forsvinder fra LCD'et.

< Manuel drift:

Tryk på

når enheden ikke kører.

• "FILTER CLEAN" vises på LCD'et, og displayet går tilbage til
normal efter et stykke tid.
• HINDRING AF MUG / RENGØRING AF FILTER lampen (grøn)
lyser, mens funktionen er aktiv.

< Standsning af funktionen halvvejs>

Tryk på

.

• HINDRING AF MUG / RENGØRING AF FILTER lampen slukkes.

HINDRING AF MUG / RENGØRING
AF FILTER lampe (grøn)

Bemærkning vedr. automatisk drift
18 timer eller mere samlet

5 timer

9 timer

8 timer

24 timer eller mere

• RENGØRING AF FILTER-funktionen starter, når du standser
anlægget, efter at det har kørt 18 timer eller mere.
• Når klimaanlægget har kørt i mere end 24 timer, standses
driften, og RENGØRING AF FILTER-funktionen startes.
Efter endt rengøring genstartes klimaanlægget (inklusive
24 TIMERS FRISKLUFTFORSYNING VENTILATION).
 Side 34


Klimaanlægget kører.
RENGØRING AF FILTER-funktionen kører.
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Hold klimaanlægget rent
Bemærkning vedr. MOLD PROOF-funktion (hindring af mug)
• Denne funktion tørrer klimaanlægget indvendigt i forbindelse med driftstilstandene KUN VENTILATION og OPVARMNING.
• Denne funktion tørrer klimaanlægget indvendigt for at reducere forekomsten af mug og lugt, mens strømningsenheden kører. Men funktionen
fjerner ikke støv og mug, der sidder fast.
• OPVARMNING starter ikke, når udetemperaturen er 24°C eller højere, eller når indendørstemperaturen er højere.
• Klapperne lukker nogle gange for at øge tørreeffekten inde i klimaanlægget.
• Når HINDRING AF MUG / RENGØRING AF FILTER lampen blinker, skal man rengøre støvboksen og nulstille støvboksens
renseindikator.  Side 37

Bemærkning vedr. RENGØRING AF FILTER
• Når denne funktion kører, samles støvet i støvboksen.
• I et miljø, hvor der sidder olie eller nikotin på luftfilteret, kan filteret måske ikke rengøres fuldstændigt med RENGØRING AF FILTER-funktionen,
og det kan være nødvendigt at rengøre luftfilteret manuelt.
• Du kan også afmontere luftfiltrene og rengøre dem manuelt.  Side 38
• Når indendørstemperaturen er under 10°C, starter RENGØRING AF FILTER-funktionen ikke for at beskytte luftfiltrene.
• RENGØRING AF FILTER-funktionen kan, efter "URURU" BEFUGTNING, OPVARMNING MED FUGTIGHED, eller FRISKLUFTFORSYNING
VENTILATION, vare længere end normalt for at beskytte klimaanlægget.
• Hvis AUTOMATISK FILTERRENSNING står på "Off", kan filteret muligvis ikke rengøres fuldstændigt, med mindre at du kører
RENGØRING AF FILTER-funktionen dagligt.
• Når HINDRING AF MUG / RENGØRING AF FILTER lampen blinker, skal man rengøre støvboksen og nulstille støvboksens
renseindikator.  Side 37
< Forhold mellem RENGØRING AF FILTER-funktionen og indendørsenhedens lampe >
Klimaanlæg
Kører

Kører ikke

HINDRING AF MUG /
RENGØRING AF FILTER lampe

RENGØRING AF FILTER-funktion
Automatisk "On"

Slukkes *1 *2

Automatisk "Off"

Standses *2

Automatisk "On", kører

Lyser

Automatisk "Off", kører

Lyser

Automatisk "On / Off", kører ikke

Slukkes

*1 Når AUTOMATISK RENGØRING AF FILTER startes, efter at enheden har kørt i 24 timer eller mere, lyser HINDRING AF MUG /
RENGØRING AF FILTER lampen.
*2 Hvis AUTO MOD MUG-funktionen er sat på "On", lyser lampen.
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Kontrol af status for rum og klimaanlæg
INFORMATION

< Visning af information >

Ret fjernbetjeningen imod indendørsenheden og tryk på
.
• Hold fjernbetjeningen rettet imod indendørsenheden i ca. 2 sekunder.
Der modtages et signal fra indendørsenheden.

Nyttige funktioner

Indikatoren vist på LCD'et giver information om temperatur, strømforbrug osv.
De viste indendørs og udendørs temperaturer måles tæt på indendørs- og udendørsenhederne.
Indikatoren er kun vejledende.

• Hver gang du trykker på knappen, ændres informationen.

LCD eksempel
Når indendørstemperaturen er 30°C under TØR KØLING.

Indendørstemperatur
Indendørs luftfugtighed

Udetemperatur

Aktuelt
strømforbrug

Samlet strømforbrug

Bemærkninger vedr. INFORMATION
• Det samlede strømforbrug vises op til 9.999 kWh. Når det samlede strømforbrug overskrider 9.999 kWh, viser indikatoren 0 kWh. Indikatoren
viser også 0 dage, når det samlede antal brugsdage for enheden overskrider 999. (Det viste antal dage er den samlede tid, hvor der har været
tilført strøm til enheden). Brug disse oplysninger vejledende.
• Strømforbruget vises i intervaller af 0,1 kWh op til 50 kWh og i intervaller af 1 kWh efter 50 kWh.
• Indendørs og udendørs temperatur vises som beregnede værdier tæt på indendørs- og udendørsenheden baseret på de temperaturværdier,
som registreres af sensorerne på indendørs- og udendørsenheden.
• Hvis ikke signalerne fra fjernbetjeningen ledes korrekt hen til indendørsenheden, kan indstillingen vist på LCD'et afvige fra indendørsenhedens
aktuelle driftstilstand. Hvis man trykker på
i denne tilstand, ændres driften på indendørsenheden i henhold til indstillingen på
fjernbetjeningen.
• Hvis man trykker på
, når udetemperaturen ikke kan registreres, eksempelvis når enheden er standset, vises udetemperaturen som "--".
I dette tilfælde skal man trykke på
igen.
• Der kan vises indendørs og udendørs temperaturer mellem –9°C og 39°C.
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Ændring af standardindstillinger
Menuindstillinger
Du kan ændre standardindstillingerne alt efter klimaet i dit rum og efter din smag.

1/12

< Ændring af indstillingen >

Tryk på
Tryk på

.
for at vælge emnet, og tryk på

Nr.

Menuemner

Side

1

INTELLIG.EYE AIRFLOW

32

2

AUTO OFF time

32

3

BREEZE AIRFLOW

32

4

HUMIDIFY AIRFLOW

32

5

CONTINUE DRY

33

6

INSTALLED POSITION

33

7

RESET USED POWER

33

8

SOUND VOLUME

33

9

CONTRAST

34

10

24 HOUR FRESH AIR

34

11

RC ADDRESS

34

12

CHILD LOCK

34

Tryk på

.

for at vælge hver indstilling, og tryk på

.

• For at indstille 24 TIMERS FRISK LUFT, RC ADRESSE, eller BØRNESIKRING,
skal du trykke i ca. 2 sekunder.
• Når indstillingen er afsluttet, vises skærmbilledet med menuen igen (dog ikke,
når man indstiller BØRNESIKRING).
• Menu-skærmbilledet går tilbage til normal, hvis der ikke foretages indstillinger inden for
1 minut.

< Tilbage til forrige display >

Tryk på

.

< Forlade menuindstillinger >

Tryk på
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.

Menu

1

INTELLIG.EYE
AIRFLOW

Indstilling

Beskrivelse

Focus

INTELLIGENT EYE sensoren registrerer et område, hvor der findes en person, og justerer
luftstrømmens retning vandret for at blæse luft direkte på personen.

Comfort *

INTELLIGENT EYE sensoren registrerer et område, hvor der findes en person, og justerer
luftstrømmens retning vandret for at undgå at blæse luft direkte på personen.

< Bemærkning >
 Fokus
• Luftstrømmens retning lodret justeres, således at der opnås maksimal luftstrømsmængde.

 Komfort
• Enheden blæser luft opad ved KØLING og nedad ved OPVARMNING.

Nyttige funktioner

Nr.

KØLING

OPVARMNING
Indstiller tiden for standsning af driften til efter 1 time eller efter 3 timer.
1 HR *

2

• Denne funktion er ikke aktiveret i følgende situationer.
HINDRING AF MUG, QUICK HEATING TIMER
og RENGØRING AF FILTER

AUTO OFF
time
3 HR

Denne funktion aktiveres efter afslutning af hver driftstilstand.
• Denne funktion aktiveres ikke fuldt ud, hvis 24 TIMERS FRISKLUFTFORSYNING VENTILATION
er indstillet.

< Bemærkning >
• Denne funktion ændrer den indstillede temperatur +2°C i KØLING / –2°C i OPVARMNING, og driften standser, når det forindstillede
tidsrum er udløbet, hvis det skønnes, at der ikke er personer i rummet.
• 3 minutter før driften standses, blinker DRIFTSLAMPEN, og luftstrømsmængden reduceres. Herefter standser driften.
• I denne driftstilstand standser driften automatisk. Vi anbefaler, at man indstiller AUTO OFF-funktionen til "Off", hvis der er et lille barn eller
en syg person i rummet. (Hvis ikke en person bevæger sig ret meget, skønner sensoren, at der ikke er nogen i rummet, og klimaanlægget
kan blive standset).
• Hvis anlægget er blevet standset med AUTO OFF-funktionen, viser LCD'et ikke "OFF."

3

BREEZE
AIRFLOW

Auto *

Indstiller BRISE LUFTSTRØMMEN til "Auto".

Low

Indstiller BRISE LUFTSTRØMMEN til "Low".

< Bemærkning >
• Denne funktion indstiller luftstrømsmængden, når luftstrømmens retning lodret indstilles til "BRISE".
Hvis enhedens driftsstøj forstyrrer dig, kan du indstille den til "Lav".

4

HUMIDIFY
AIRFLOW

Auto *

Indstiller befugtnings-luftstrømsmængden til "Auto".

High

Indstiller befugtnings-luftstrømsmængden til "High".

Low

Indstiller befugtnings-luftstrømsmængden til "Low".

< Bemærkning >
• Denne funktion regulerer befugtnings-luftstrømsmængden ved "URURU" BEFUGTNING og OPVARMNING MED FUGTIGHED.
Indstil til "Høj" for at øge mængden af den befugtede luftstrøm. Hvis du forstyrres af lyden i forbindelse med befugtning, skal du indstille
til "Lav".
* Standardindstilling
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Ændring af standardindstillinger
Nr.

5

Menu
CONTINUE
DRY

Indstilling

Beskrivelse

Til *

FORTSAT TØRRING udføres.

Fra

FORTSAT TØRRING udføres ikke.

< Bemærkning >
• Når indendørstemperaturen eller luftfugtigheden falder til langt under den forindstillede værdi, standses ventilatorerne på indendørsog udendørsenheden for at holde rummet komfortabelt.
Denne funktion aktiveres under KØLING, "SARARA" TØRRING og TØR KØLING.
• Når FORTSAT TØRRING er indstillet til "On", så vil start af KØLING, "SARARA" TØRRING, eller TØR KØLING aktivere desodorisering,
hvilket reducerer den lugt, der kommer fra indendørsenheden, og indendørsenheden blæser ikke luft ud i 40 sekunder.
• Før udendørsenheden begynder at køre, kan indendørstemperaturen være højere end den indstillede temperatur.
*

Lodret midtfor *
Luftstrømmen blæses vandret ud ligeligt mod højre og venstre.
Lodret højre hjørne
Luftstrømmen blæses vandret ud imod venstre.

6

Lodret venstre hjørne
Luftstrømmen blæses vandret ud imod højre.

INSTALLED
POSITION

Vandret midtfor
Luftstrømmen blæses vandret ud ligeligt mod højre og venstre.
Vandret højre hjørne
Luftstrømmen blæses vandret ud imod venstre.
Vandret venstre hjørne
Luftstrømmen blæses vandret ud imod højre.

< Bemærkning >
• Luftstrømmens retning styres korrekt gennem indlæsning i fjernbetjeningen af data om rummets form og om den position,
hvor indendørsenheden er installeret. Indstil rektangulært eller vandret alt efter rummets form.
• Hvis ikke du indstiller højre og venstre hjørne korrekt, kan luftstrømmens retning muligvis ikke styres korrekt i visse indstillinger.
• Området for luftstrømmens retning ved indstilling af vandret luftstrøm (luftstrømsretning der kan vælges med
) vil blive ændret
i henhold til indstillingerne vedrørende monteringspositionen.
< Indstilling fremgangsmåde >

Indstil til venstre hjørne,
når afstanden er 2 til 50 cm.

7

RESET USED
POWER

Nulstil med
APPLY

Når enheden er monteret i midten,
skal du indstille til midtfor.

Indstil til højre hjørne,
når afstanden er 2 til 50 cm.

Nulstil det samlede strømforbrug til 0 kWh.

< Bemærkning >
• Denne funktion nulstiller det samlede strømforbrug.
• Tryk på
for at kontrollere strømforbruget.

8

SOUND
VOLUME

Høj

Lydvolumen er høj.

Lav *

Normal volumen.

Fra

Volumen er slået fra.

< Bemærkning >
• Denne funktion indstiller volumen på modtagetonen på indendørsenheden.
* Standardindstilling
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Menu

9

CONTRAST

Indstilling

1 til 5

Beskrivelse
• Du kan indstille kontrasten mellem 1 og 5.
Standardindstillingen er "3".
• Jo højere tal, desto mørkere er indikatoren.
Nyttige funktioner

Nr.

< Bemærkning >
• Denne funktion indstiller kontrasten på LCD'et.

10

24 HOUR
FRESH AIR

Tryk på APPLY
2 sek.
On

Starter 24 TIMERS FRISKLUFTFORSYNING VENTILATION.

Tryk på APPLY
2 sek.
Off *

Standser 24 TIMERS FRISKLUFTFORSYNING VENTILATION.

< Bemærkning >
• Selv hvis du standser klimaanlægget med fjernbetjeningen, fortsættes der med ventilation i 24 timer, indtil du ændrer indstillingen til "Off".
• 24 TIMERS FRISKLUFTFORSYNING VENTILATION starter automatisk, når afbryderen slås til.
(Enhedens driftslampe er slukket i forbindelse med dette. Der vises intet display på fjernbetjeningen).
• Når 24 TIMERS FRISKLUFTFORSYNING VENTILATION anvendes alene, kan strømningsenheden ikke startes.
• Når AUTOMATISK FILTERRENSNING er sat til "On", og når normal drift af klimaanlægget standses i 24 timer eller længere, afbrydes
24 TIMERS FRISKLUFTFORSYNING VENTILATION og RENGØRING AF FILTER startes (og varer ca. 11 minutter). Når filteret er blevet
rengjort, genstartes 24 TIMERS FRISKLUFTFORSYNING.  Side 28
Standardindstillingen er "1" både for indendørsenheden og fjernbetjeningen.
< Indstilling af adressen til "2" >
Tryk på APPLY
2 sek.
1*

11

RC
ADDRESS

1.	Åbn frontpanelet, og slå afbryderen til.
2. Tryk på

.

3. Tryk på

for at vælge "RC ADDRESS", og tryk på

4. Tryk på

for at vælge "2".

.

5.	Tryk på
i 2 sekunder, og send et signal til indendørsenheden. Driftslampen (grøn) blinker
i ca. 1 minut. (Dette signalerer ikke en fejl).
6.	Tryk på indendørsenhedens ON/OFF-knap, mens driftslampen blinker.
Tryk på APPLY
2 sek.
2

Hvis ikke du kan indstille adressen,
mens driftslampen blinker, skal du
gentage processen fra første trin.

< Bemærkning >
• Denne funktion definerer adressen, når du installerer 2 indendørsenheder i samme rum og ikke ønsker at betjene dem med
1 fjernbetjening.
Hvis du indstiller en af indendørsenhederne og en af de to fjernbetjeninger til "2", så kan den indstillede fjernbetjening kun sende et signal
til den indstillede indendørsenhed.

12

CHILD
LOCK

Tryk på APPLY
2 sek.
On

Tryk på

i ca. 2 sekunder for at aktivere børnesikringen.

Tryk på APPLY
2 sek.
Off

Tryk på

i ca. 2 sekunder for at annullere børnesikringen.

< Bemærkning >
• Denne funktion forhindrer, at børn kan betjene anlægget med fjernbetjeningen ved en fejl.

vises, og alle knapper undtagen

deaktiveres.

* Standardindstilling
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Rengøring (for servicepersonale)
PAS PÅ
• Før man rengør anlægget, skal man standse driften og slå afbryderen fra.
• Tilkald servicepersonale, når enheden skal vedligeholdes og rengøres.

Strømningsenhed

INTELLIGENT EYE-sensor

 Side 36

Frontpanel

Støvboks / børste

Lufttilførselsfilter (sort)

 Side 37

 Side 39

Luftfilter (hvidt)

(i højre og venstre side)



 Side 38

Fotokatalytisk luftrensningsog desodoriseringsfilter (sort)
 Side 39

3. Afmontering af frontpanelet.

Frontpanel
Hvornår?

Når du konstaterer smuds eller støv.

Hvordan?

• Tør panelet af med en blød klud gennemvædet med vand eller
med et neutralt rensemiddel.
• Husk at rengøre på bagsiden af frontpanelet.

• Tryk tappen i venstre side af frontpanelet udad, skub opad på
frontpanelet og tag det af. (Fjern tappen i højre side af frontpanelet
på samme måde).
• Når du har fjernet de to tappe på frontpanelet, skal du trække
frontpanelet ind mod dig selv og fjerne det.

PAS PÅ
• Når man tager frontpanelet af og sætter det på, skal man
bruge en robust og stabil skammel og passe på ikke at falde
ned.
• Når man tager frontpanelet af eller sætter det på, skal man
holde godt fast i panelet for ikke at tabe det.

Afmontering af frontpanelet

1. Slå afbryderen fra.

Frontpanel akseltap

Montering af frontpanelet

1. Sæt højre og venstre tap på front

panelet ind i hullerne en ad gangen.
Taphul

Frontpanel tap

2. Hold fast i panelet i begge ender og
åbn, indtil panelet standser.
Frontpanel

2. Luk langsomt frontpanelet og tryk
i begge sider af panelet.

Kontrollér, at frontpanelet sidder korrekt.

• Hvis man trykker længere væk fra holdepositionen,
er det nemmere at tage panelet af.

Indendørsenhed / INTELLIGENT EYE-sensor
Hvornår?

Når du konstaterer smuds eller støv.

Hvordan?

• Tør forsigtigt med en blød, tør klud.
• Husk at rengøre linsen på INTELLIGENT EYE-sensoren.
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PAS PÅ
• Rør ikke ved aluminiumlamellerne på indendørsenheden. (du kan komme til skade).
• Brug ikke følgende til rengøring af klimaanlægget. (Det kan forårsage deformation, misfarvning eller ridser).
– Vand varmere end 40°C
– Volatil væske såsom benzen, benzin og fortynder
– Poleremiddel
– Ru materialer såsom en skurebørste

Hvornår?

Afmontering af strømningsenheden

Når TIMER-lampen (orange) blinker, eller en gang om året.
TIMER-lampen blinker og viser, at strømningsenheden skal rengøres,
når klimaanlæggets samlede driftstid overskrider 1.800 timer.
(Strømningsenhed rengøringsindikator) Rengør
strømningsenheden.

Tag fat i strømningsenhedens greb
og træk den imod dig selv.

Afgivelse fra strømningsenheden er deaktiveret, når lampen blinker.

Greb

Hvordan?

1) Neddyp strømningsenheden i lunkent eller koldt vand
(i ca. 1 time).
2) Brug en vatpind eller en blød klud til rengøring af enheden.
(Brug gummihandsker).
3) Vask enheden med rindende vand og dræn den grundigt.
4) Lad enheden tørre i et godt udluftet område i skyggen
(i ca. 1 dag).

og derefter på

Strømningsenhed

Montering af strømningsenheden

Nulstil indikatoren efter rensning.
Slå afbryderen til, og tryk på

Rengøring

Strømningsenhed

,

Sæt strømningsenheden helt i.

mens klimaanlægget er deaktiveret.  Side 8
• Strømningsenhedens rengøringsindikator slukkes.

Hvis der sidder støv på nålene
Tør forsigtigt støvet af nålene med et blødt materiale såsom
en vatpind, fugtet med vand eller et neutralt rensemiddel.
Pas på ikke at deformere nålene, når du tørrer støv af.
Hvis man bøjer nålen, vil det reducere enhedens desodoriserende
effekt.

Støv

Vatpind

Aftør nålene forsigtigt
fra bund til spids.

Bemærk

• Hvis du ikke kan fjerne alt smuds eller støv, skal du hælde
en smule neutralt rensevæske i lunkent eller koldt vand og
neddyppe filteret i det.
• Følg anvisningerne om brug af det neutrale rensemiddel,
hvis du anvender det. Vask strømningsenheden grundigt med
vand, når du har brugt rensemiddel til at fjerne smuds med.
• Pas på, at der ikke sidder fnug på strømningsenheden.
(Fnug kan medføre fejl på enheden).
• Undlad at adskille strømningsenheden.
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Rengøring (for servicepersonale)
Støvboks / børste
< Afmontering og montering af børsten >

Hvornår?
Når HINDRING AF MUG / RENGØRING AF FILTER lampen
(grøn) blinker.
HINDRING AF MUG / RENGØRING AF FILTER lampen blinker for
at indikere, at støvboksen skal rengøres, når der er støv i boksen,
eller når børsten bliver tilsmudset i forbindelse med RENGØRING AF
FILTER (automatisk eller manuelt). (Støvboks rengøringsindikator)
Rengør støvboksen.
RENGØRING AF FILTER kan ikke udføres, når lampen blinker.

Hvordan?

• Fjern støv med en støvsuger, eller vask med vand.
• Hvis du har vasket støvboksen med vand, skal du lade den tørre
helt i skyggen.

1) Tryk midt på børsten.
2) Tag børsten ud af akselhullerne i højre og venstre side.
3) Træk børsten ud.
Ved montering skal man sætte børsten ind i taphullerne og
skubbe den ind i støvboksen.
Børste

PAS PÅ
Rør ikke ved
børstehårenes
skarpe ender.

Taphul

Taphul

Nulstilling af indikatoren efter rengøring.
Slå afbryderen til, og tryk på

og derefter på

,

mens klimaanlægget er deaktiveret.  Side 8
• Støvboksens rengøringsindikator slukkes.

Kontrollér, at børsten er monteret korrekt.
Ellers kan børsten muligvis ikke rotere, og RENGØRING AF
FILTER kan ikke foretages.

Afmontering af støvboksen

1. Før højre og venstre holdetap (blå)

indad, og træk langsomt støvboksen
ud med begge hænder.

Støvboks

Holdetap

Holdetap

1) Før dækslet (mørkegråt)
i  retningen og frigør låsen.
Dæksel

EN

Dæksel
2) Drej dækslet for at åbne
støvboksen.

Lad ikke rammen
pege nedad, da
støvet opsamles her.
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1. Luk støvboksen, og luk herefter dækslet
for at låse boksen.

OP

2. Åbn støvboksen.

OP

Montering af støvboksen

EN

Før dækslet
i modsat retning
til  .

2. Hold fast i støvboksen med begge

hænder og sæt den ind i enheden,
så børsten vender imod klimaanlægget.

3. Før holdetappene i begge ender udad.
RENGØRING AF FILTER kan ikke udføres korrekt, hvis ikke
tappene er låst sikkert.

Ramme

Åbn frontpanelet og tag støvboksen ud for at rengøre filtrene.

Luftfilter (hvidt)

Hvornår?

Montering af luftfilteret

1. Hold fast i grebene (blå) og sæt filteret
ind langs skinnen.

• Efter montering af luftfilteret skal du rette display-enheden (sort)
nedad.

Når du konstaterer smuds eller støv.

Hvordan?

• Fjern støv med en støvsuger.
• Hvis du ikke kan fjerne alt smuds eller støv, skal du neddyppe
filteret i lunkent vand tilsat et neutralt rensemiddel og rengøre
det med en svamp.
• Lad filteret dryppe af efter vask.
• Glat filteret ud med hånden, og lad det tørre helt i skyggen.

Rengøring

Hvis AUTO RENGØRING AF FILTER-funktionen er sat på "On",
er pleje som en hovedregel ikke nødvendig.  Side 28
Hvis du konstaterer smuds, såsom olie eller nikotin på luftfilteret,
eller når AUTO RENGØRING AF FILTER-funktionen er sat på "Off",
skal du rengøre filteret.

Display-enhed (sort)
Skinne

Bemærk

• Undlad at adskille luftfilteret.

Greb (blå)

Afmontering af luftfilteret

1. Træk filterets holderamme (gul) nedad.
• Der sidder en tap i hver side af filterets holderamme (gul).

PU LL

2. Skub filterets holderamme (gul) opad,
indtil den går i indgreb.

PU LL

Træk ned

Filterets holderamme (gul)

Filterets holderamme (gul)

2. Tag luftfilteret ud.
1) Tag fat i trækkefligen på displayenheden (sort), og ret enheden
opad.
2) Hæv grebene på luftfilteret (blå) opad mod fronten.
3) Træk grebene nedad.
Display-enhed (sort)

Hvis ikke rammen er låst korrekt, kan frontpanelet blive
beskadiget.
Efter rengøring skal du starte RENGØRING AF FILTER for at
kontrollere, at luftfilteret fungerer korrekt.  Side 28

Luftfilter

3)

1)
PU LL

2)
Greb (blå)
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Rengøring (for servicepersonale)
Åbn frontpanelet og tag støvboksen ud for at rengøre filtrene.
• Bortskaf de gamle filtre som ikke-brændbart affald.
• Kontakt den forhandler, som solgte dig klimaanlægget,
når du ønsker at bestille et fotokatalytisk luftrensningsog desodoriseringsfilter.

Fotokatalytisk luftrensnings- og
desodoriseringsfilter (sort)
Hvornår?

Når du konstaterer støv.

Emne

Fotokatalytisk luftrensnings- og
desodoriseringsfilter (uden ramme) 1 sæt

Hvordan?

Reservedelsnr.

KAF046A41

• Fjern støv med en støvsuger.

Lufttilførselsfilter (sort)

Bemærk

• Vask aldrig filteret i vand.

Hvornår?

Når du konstaterer smuds eller støv.

Afmontering af det fotokatalytiske luftrensningsog desodoriseringsfilter

1. Fjern luftfilteret i højre side.

 Side 38

2. Løft grebene, og frigør filteret fra
tappene.

Hvordan?

• Fjern støv med en støvsuger.
• Hvis ikke du kan fjerne alt støv, skal du neddyppe filteret
(med rammen) i lunkent eller koldt vand i ca. 10 til 15 minutter
og vaske det.

Bemærk

• Gnid ikke på filteret.
• Efter neddypning af lufttilførselsfilteret skal du lade det dryppe
af og lade det tørre helt i skyggen.

Flige

Afmontering af lufttilførselsfilteret

1. Afmontering af luftfilteret i venstre side.


Fotokatalytisk luftrensningsog desodoriseringsfilter

Greb

 Side 38

2. Løft filterets holderamme (gul), hold
fast i grebet og træk det fremad.

Afmontering af det fotokatalytiske luftrensningsog desodoriseringsfilter

Sæt det fotokatalytiske luftrensningsog desodoriseringsfilter på plads igen.

Filterets
holderamme
(gul)

• Sæt det fotokatalytiske luftrensnings- og desodoriseringsfilter
på fligene på klimaanlægget.
Greb

Lufttilførselsfilter

Montering af lufttilførselsfilteret
Flige
RENGØRING AF FILTER kan ikke udføres korrekt, hvis ikke
det fotokatalytiske luftrensnings- og desodoriseringsfilter
er monteret korrekt.
Efter rengøring skal du starte RENGØRING AF FILTER for at
kontrollere, at luftfilteret fungerer korrekt.  Side 28
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Placering af lufttilførselsfilteret.
• Ret
på filteret opad, og før luftforsyningsfilteret ind, indtil det
går i indgreb.

Efter rengøring skal du starte RENGØRING AF FILTER for at
kontrollere, at luftfilteret fungerer korrekt.  Side 28

Når driftslampen (grøn) blinker
Når driftslampen (grøn) blinker, skal man slå afbryderen fra.
Slå den til igen efter ca. 1 minut, og start anlægget.
Hvis driftslampen stadig blinker, skal man kontrollere fejlkoden i henhold til trinene nedenfor,
og handle derefter.

Når timerlampen (orange) blinker

Dummy

 Side 36

Når HINDRING AF MUG / RENGØRING
AF FILTER lampen (grøn) blinker

 Side 37

< Kontrol af fejlkode >

1. Hold fjernbetjeningen rettet imod
indendørsenheden og tryk på
i ca. 5 sekunder.

Efter behov

Driftslampe (grøn)

• Der vises en fejlkode på LCD'et.

2. Kontrollér fejlkoden og foretag en handling, som beskrevet
nedenfor.

Fejlkode
A5

Kontrol af drift samt handling
Er luftfilteret tilsmudset eller støvet?
• Stands driften og start RENGØRING AF FILTER.  Side 28
Slå afbryderen fra og til igen. Start herefter anlægget.

E7
F3,F6,L3,L4,L5

Sidder der fremmedlegemer i udendørsenhedens ventilator?
• Slå afbryderen fra, og fjern herefter fremmedlegemer.
Er luftafgangen på udendørsenheden blokeret af en bil eller
lignende?
• Slå afbryderen fra, og fjern hindringen.
Slå afbryderen til, og start anlægget.

Andre fejlkoder

Kontrollér modelbetegnelsen (eller kontrolkoden *) og kontakt
kundeservice.

3. Kontrollér driftslampen igen og foretag en handling,
som beskrevet nedenfor.
DRIFTSLAMPE

Handling

Lyser

Lad anlægget køre i et stykke tid, og hvis ikke driftslampen blinker,
kan du lade anlægget køre.

Blinker igen

Kontrollér modelbetegnelsen (eller kontrolkoden *) og kontakt
kundeservice.

< * Kontrol af kontrolkode >

Tryk på
på LCD'et.

igen, mens fejlkoden vises

• Der vises en 4-cifret kontrolkode på LCD'et.
Hvis ikke modelbetegnelsen kan kontrolleres på indendørs
enheden, skal du bruge denne kontrolkode ved forespørgslen.

Bemærk

• Når man trykker på
i ca. 5 sekunder, og driftslampen
ikke blinker, vises "00".
• Andre mulige fejl.
 Side 41 - 45

Den følgende fejlkode angiver en fejl på befugtningsenheden eller på nogle af sensorerne.
I dette tilfælde kan anlægget kun køre med KØLING eller OPVARMNING. Kontakt
kundeservice, så hurtigt som muligt.

PH, PA, P9, CC, CA, U7
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FAQ
Indendørsenhed
Almindeligt forekommende lyde
 En hvislende lyd
• Denne lyd høres, når der afgives fugtet eller ventileret luft.
• Driftsstøjen kan variere afhængigt af udendørstemperaturen
eller luftfugtigheden.
 En kraftig lydpåvirkning
• Dette høres, når der ventileres. (Når ventilation kombineres
med KØLING/OPVARMNING, kan man kun standse
ventilationen).  Side 24

Klapperne begynder ikke at dreje med det
samme.
• Klimaanlægget justerer klappernes position. Klapperne
begynder snart at dreje.

Klimaanlægget holder op med at sende luft ud
under driften.
• Når den indstillede temperatur er nået, reduceres luftstrømmen
og driften standses for at undgå, at der dannes en kold
luftstrøm (under opvarmning) eller for at undgå en højere
luftfugtighed (under køling). Driften startes automatisk igen,
når indendørstemperaturen stiger eller falder.

Driften starter ikke hurtigt.
 Når man har trykket på AUTO-knappen, knapper til direkte
styring eller FAN ONLY-knappen (kun ventilation) lige efter,
at anlægget er blevet standset.
 Når driftstilstanden blev valgt igen.
• Dette er for at beskytte klimaanlægget. Du skal vente
ca. 3 minutter.

OPVARMNING standser pludseligt, og der høres
en susende lyd.

 En hvislende eller smældende lyd
• Dette er lyden af udledning fra strømningsenheden.
 En raslelyd
• Dette er lyden af børsten, der fjerner støv fra luftfilteret ved
RENGØRING AF FILTER.
 En klikkende lyd, hvad enten klimaanlægget er startet eller
standset
• Dette er lyden fra elektriske komponenter eller fra den ventil,
der styrer kølemidlet.
 En lyd som rindende vand
• Denne lyd dannes, fordi kølemidlet flyder gennem
klimaanlægget.
• Dette er en pumpende lyd af vand i klimaanlægget, og man
kan høre den, når vandet pumpes ud fra klimaanlægget
under køling eller tørring.
 En blæsende lyd
• Denne lyd dannes, fordi kølemidlets gennemløbsretning
ændres i klimaanlægget.
 En klikkende lyd
• Denne lyd dannes, når klimaanlægget udvider sig eller
trækker sig en smule sammen på grund af
temperaturændringer.
 Klaprelyd
• Denne lyd høres inde fra klimaanlægget, når ventilatoren
aktiveres, mens dørene i rummet er lukkede. Denne lyd kan
reduceres, når man åbner et vindue, eller når ventilatoren
standses.
 En fløjtelyd
• Denne lyd dannes, når kølemidlet flyder under afrimning.

• Udendørsenheden fjerner frost. Opvarmning starter, når frosten
på udendørsenheden er fjernet. Du skal vente mellem 3 og
10 minutter.

Udendørsenhed
Udendørsenheden afgiver vand eller damp.
 Under OPVARMNING
• Frosten på udendørsenheden omdannes til vand eller damp, når klimaanlægget kører
med afrimning.
 Ved KØLING eller "SARARA" TØRRING
• Fugt i luften kondenseres på udendørsenhedens rør og dråbefang.
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Fejlfinding (for servicepersonale)
Kontrollér følgende punkter, før du kontakter kundeservice eller beder om at få enheden repareret.
Kontakt kundeservice, hvis ikke problemet bliver løst.

Ingen driftsfejl

Følgende tilfælde er ikke fejl på
klimaanlægget.

Kontrol

Kontrollér en gang til, før du ringer efter en
reparatør.

Klimaanlægget kører ikke
Anlægget blev startet under
RENGØRING AF FILTER.

Beskrivelse / kontrolpunkter
• Luftfilteret flyttes tilbage til normal position. Vent i ca. 3 minutter.

Anlægget blev startet med det
samme efter endt RENGØRING
AF FILTER.
Klimaanlægget kører ikke.
[Driftslampen er slukket]

•
•
•
•

Klimaanlægget kører ikke.
[Driftslampen blinker]

• Slå afbryderen fra, og start så enheden med fjernbetjeningen.
Hvis driftslampen stadig blinker, skal man kontrollere fejlkoden og kontakte kundeservice.
 Side 40


Efter behov

Hændelse

Er afbryderen blevet aktiveret, eller er der en sprunget sikring?
Er der strømsvigt?
Er batterierne sat i fjernbetjeningen?
Passer indendørsenhedens adresse med fjernbetjeningens? Indstiller adressen igen.
 Side 34


Klimaanlægget standser
Hændelse

Beskrivelse / kontrolpunkter

Driften standses pludseligt.
[Driftslampen er tændt]

• For at beskytte systemet kan klimaanlægget standse driften ved et pludseligt, stort
spændingsudsving. Anlægget genoptager automatisk driften efter ca. 3 minutter.

Driften standses pludseligt.
[Driftslampen blinker]

• Er der noget, som blokerer luftindtaget eller -udtaget på indendørs- eller udendørsenheden?
Slå afbryderen fra, og fjern hindringen. Start herefter anlægget med fjernbetjeningen. Hvis
driftslampen stadig blinker, skal man kontrollere fejlkoden og kontakte kundeservice.
 Side 40


Klimaanlægget standser ikke
Hændelse

Beskrivelse / kontrolpunkter

Klimaanlægget fortsætter med
at køre, selv efter at KØLING,
"SARARA" TØRRING eller TØR
KØLING er standset.

• Dette sker, når enheden kører i driftstilstanden AUTO MOD MUG.
Hvis du ønsker at afbryde funktionen HINDRING AF MUG halvvejs, skal du trykke på
.
Hvis ikke du ønsker at bruge funktionen AUTO MOD MUG, skal du sætte den på "Off".
 Side 27


Klimaanlægget fortsætter med at
køre, selv efter at driften er standset.

 Lige efter standsning af klimaanlægget
• Dette sker, når afrimning (afrimning om natten) kører. (Når QUICK HEATING TIMER
er indstillet).  Side 21
• Udendørsenhedens ventilator fortsætter med at køre i yderligere 1 minut for at beskytte
systemet.
 Når klimaanlægget er slukket
• Når udendørstemperaturen er høj, begynder udendørsenhedens ventilatoren at køre for at
beskytte systemet.
• Når 24 TIMERS FRISKLUFTFORSYNING VENTILATION er aktiveret, fortsætter klima
anlægget med at ventilere med slukket driftslampe, selv efter at andre funktioner er standset.
• Dette sker, når anlægget forbereder opvarmning til QUICK HEATING TIMER-funktionen.
 Side 21

• Dette sker, når enheden kører i driftstilstanden RENGØRING AF FILTER.
Vent i ca. 11 minutter.  Side 28
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Fejlfinding (for servicepersonale)
Rummet køler ikke ned/varmer ikke op
Hændelse
Der kommer ikke luft ud.

Beskrivelse / kontrolpunkter
 Under OPVARMNING
• Klimaanlægget varmer op. Vent mellem 1 og 4 minutter.
 Ved KØLING / "SARARA" TØRRING / TØR KØLING
• Når luftstrømsmængden er sat til "AUTO", aktiveres en funktion til hindring af afgivelse af lugt
fra indendørsenheden. Dette forhindrer, at der ledes luft ud umiddelbart efter start af
anlægget. Vent i ca. 40 sekunder.  Side 14

Der ledes ikke luft ud / luft ledes ud.

 Er luftstrømsmængden indstillet korrekt?
• Er den indstillede luftstrømsmængde lav, såsom "Indendørsenhed støjsvag drift" eller "1"?
Forøg den indstillede luftstrømsmængde.
 Er temperaturen indstillet korrekt?
 Er luftstrømmens retning indstillet korrekt?

Der ledes luft ud.

•
•
•
•
•
•
•

Er der møbler lige under eller ved siden af indendørsenheden?
Kører klimaanlægget med ECONO-funktion?  Side 25
Er luftfiltrene tilsmudsede?
Er der noget, som blokerer luftindtaget eller -udtaget på indendørs- eller udendørsenheden?
Er et vindue eller en dør åben?
Kører udblæsningsventilatoren?
Anvendes ventilation og luftbehandling samtidigt?  Side 24

Luften lugter
Hændelse
Klimaanlægget afgiver lugt.

Beskrivelse / kontrolpunkter
• Klimaanlægget kan lede lugt ind udefra. Stands befugtning, og fjern årsagen til lugtgenerne.
• Når der skiftes til "SARARA" TØRRING, kan luftfugtigheden stige midlertidigt, og dette kan give
lugtgener.
• Lugte i rummet optages i enheden og udledes sammen med luftstrømmen.
Vi anbefaler, at du får rengjort indendørsenheden. Kontakt kundeservice.
• Luftafgangen kan afgive en lugt, fordi der dannes en lille mængde ozon. Mængden er dog
meget lille, og den skader ikke dit helbred.
• Dette sker, når enheden kører i driftstilstanden AUTO MOD MUG.  Side 27

Almindeligt forekommende lyde
Hændelse
Lyd i forbindelse med befugtning.

Beskrivelse / kontrolpunkter
 Driftsstøjen er høj
• Når anlægget kører med OPVARMNING MED FUGTIGHED, starter befugtningsenheden,
og derfor stiger driftsstøjen i rummet en anelse. Denne lyd dannes på grund af befugtningen,
og den bliver højere, når luftstrømsmængden øges.
• Frisk luft suges ind udefra i forbindelse med ventilation. Dette kan få støj udefra til at lyde
højere. Driftsstøjen bliver også en anelse højere.  Side 24
 Ændring i driftsstøj
• Dette sker, når befugtningsventilatoren starter eller standser.
• Udvendig driftsstøj kan være høj.

Indendørsenheden laver støj,
selv når befugtning er standset.

• For at beskytte klimaanlægget fortsætter befugtningsventilatoren med at køre i 3 minutter,
efter at anlægget er standset.

Der ledes dis ud
Hændelse
Der trænger dis ud af
indendørsenheden.
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Beskrivelse / kontrolpunkter
• Dette forekommer, når luften i rummet køles ned til dis af den kolde luftstrøm under KØLING
eller i en anden driftstilstand.
• Dette skyldes, at luften i rummet køles af varmeveksleren, og at den fortætter under afrimning.

Fjernbetjening
Hændelse
Enheden modtager ikke signaler fra
fjernbetjeningen, eller følsomheden
er lav.

Beskrivelse / kontrolpunkter
• Batterierne kan være brugt op.
Udskift alle batterier med nye tørbatterier AA.LR6 (alkaline).
Se yderligere detaljer i afsnittet "Forberedelse før brug".  Side 9

LCD'et er utydeligt, fungerer ikke
eller viser forkerte værdier.
Andre elektriske enheder aktiveres.

• Hvis fjernbetjeningen aktiverer andre elektriske enheder, skal man flytte dem eller kontakte
kundeservice.

To klimaanlæg begynder at køre
samtidigt.

• Hvis ikke du ønsker at betjene to klimaanlæg samtidigt, skal du ændre adresse-indstillingen.
Efter behov

 Side 34

Visning
Hændelse

Beskrivelse / kontrolpunkter

Klimaanlægget kører, selvom
driftslampen er slukket.

• Er indstillingen af lysstyrken på indendørsenhedens lamper sat på "Off"?  Side 10

Indendørsenhedens lamper lyser
ikke.

• Er indstillingen af lysstyrken på indendørsenhedens lamper sat på "Lav"?  Side 10

Når anlægget startes, blinker
driftslampen i et stykke tid, hvorefter
den lyser.

• Kontrollér fejlkoden, og kontakt kundeservice.  Side 40

TIMER-lampen blinker.

• Rengør strømningsenheden.  Side 36

HINDRING AF MUG / RENGØRING
AF FILTER lampen blinker.

• Rengør støvboksen.  Side 37

HINDRING AF MUG / RENGØRING
AF FILTER lampen blinker, selv efter
rengøring af støvboksen.

• Nulstil indikatoren for rensning af støvboks. Hvis HINDRING AF MUG / RENGØRING AF
FILTER lampen stadig blinker, skal du kontakte kundeservice.

FLASH STRØMNINGSENHED LUFTRENSNING
Hændelse

Beskrivelse / kontrolpunkter

Der findes et brændt mærke på
metaldelen på strømningsenheden.

• Dette er et tegn på udledning fra strømningsenheden, og det er normalt.

FLASH STRØMNINGSENHED
LUFTRENSNING kan ikke køres.

• Er frontpanelet åbent?
Luk frontpanelet.  Side 35
• Er strømningsenheden monteret korrekt?

Lyden af udledning fra
strømningsenheden ophører.

• Er strømningsenhedens nålespids tilsmudset?
Rengør nålen.  Side 36
• Udledning fra strømningsenheden standser, når indendørstemperaturen nærmer sig den
indstillede temperatur, og luftstrømsmængden reduceres.

INTELLIGENT EYE-sensor
Hændelse
Sensoren reagerer ikke.

Beskrivelse / kontrolpunkter
• Sensoren varmer op i ca. 2 minutter, efter at anlægget er startet. Vent et stykke tid.
• Sensoren registrerer eventuelt ikke mindre bevægelser, eksempelvis fra sovende personer eller
små børn.
• Sensoren fungerer eventuelt ikke optimalt, hvis indendørstemperaturen er høj.
• Selv hvis indendørstemperaturen er lav, registrerer sensoren eventuelt ikke personer korrekt,
der har koldt tøj på efter at have været ude om vinteren. Sensoren fungerer eventuelt ikke
optimalt, hvis personer i rummet har tykt tøj på.
• Sensoren fungerer eventuelt ikke optimalt, hvis der anvendes gulvvarme eller et varmetæppe
i rummet.
• Kontrollér, at frontpanelet er monteret korrekt. Hvis ikke frontpanelet er monteret korrekt,
kan INTELLIGENT EYE sensorens rækkevidde blive kortere.
• Hvis frontpanelet er tilsmudset, fungerer sensoren muligvis ikke korrekt. Rengøring af
frontpanelet.  Side 35
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Fejlfinding (for servicepersonale)
RENGØRING AF FILTER-funktion
Hændelse

Beskrivelse / kontrolpunkter

RENGØRING AF FILTER-funktionen
fungerer ikke.

• For at beskytte luftfiltrene foretages RENGØRING AF FILTER ikke, når indendørstemperaturen
er 10°C eller lavere.  Side 29
• Dette forekommer, når HINDRING AF MUG / RENGØRING AF FILTER lampen blinker.
Rengør støvboksen og nulstil støvboksens rengørings-indikator.  Side 37

RENGØRING AF FILTER-funktionen
kører i lang tid.

• Dette er for at beskytte klimaanlægget.
Når befugtning eller ventilation er standset, foretages RENGØRING AF FILTER ikke,
før befugtningsventilatoren standser. Vent i ca. 15 minutter.

RENGØRING AF FILTER-funktionen
standser ikke.
[HINDRING AF MUG / RENGØRING
AF FILTER lampen er slukket]

 Efter manuel standsning af anlægget
• Luftfilteret flyttes tilbage til normal position. Vent i ca. 3 minutter.

Luftfilteret kommer til at sidde fast
i forbindelse med RENGØRING
AF FILTER.

• Kontrollér, om luftfilterets filterdel er deformeret.
• Kontrollér, om luftfilteret, det fotokatalytiske luftrensnings- og desodoriseringsfilter og
støvboksen er monteret korrekt.  Side 37 - 39

Der høres kraftig støj ved
RENGØRING AF FILTER.

Hvis filterdelen på luftfilteret er deformeret, skal man kontakte kundeservice.

Luftfilteret er stadig tilsmudset,
selv efter RENGØRING AF FILTER.

• Er der for meget støv i støvboksen?  Side 37
• Fedt og tjære fra tobak fjernes eventuelt ikke helt. Rengøring af luftfilteret.  Side 38

Andet
Hændelse

Beskrivelse / kontrolpunkter

Der kommer kold luft ud af
klimaanlægget, når "SARARA"
TØRRING startes.

• Dette foretages for at reducere luftfugtigheden hurtigt.

Der kommer varm luft ud af
klimaanlægget under "URURU"
BEFUGTNING.

• Klimaanlægget varmer eventuelt ikke tilstrækkeligt, når indendørstemperaturen falder.

Klapperne lukkes ikke, når anlægget
standses.

• Har nogen berørt klapperne, mens klimaanlægget har været i drift?
Start anlægget og stands det igen for at få klapperne lukket korrekt.

Klimaanlægget begynder at køre
uregelmæssigt.

• Der kan opstå driftsfejl på klimaanlægget i forbindelse med lyn eller radiobølger.
Hvis der er driftsfejl på klimaanlægget, skal man slå afbryderen fra og genstarte anlægget med
fjernbetjeningen.

Bemærkninger vedr. driftsbetingelser
• Klimaanlægget bruger altid en lille smule strøm, selv når det ikke er i drift.
• Hvis driften fortsættes under betingelser, der afviger fra dem, som nævnes i tabellen nedenfor,
− En sikkerhedsindretning kan blive aktiveret for at standse driften.
− Der kan dannes dug på indendørsenheden, og det kan dryppe fra den, når der er valgt KØLING eller "SARARA" TØRRING.
Udetemperatur
Indendørstemperatur
Indendørs luftfugtighed
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KØLING
–10-43°C
18-32°C
maks. 80%

"SARARA" TØRRING
18-42°C
18-30°C
maks. 80%

OPVARMNING
–20-24°C
10-30°C
maks. 70%

"URURU" BEFUGTNING
–10-24°C
12-30°C
maks. 70%

Ring omgående til kundeservice
ADVARSEL
 Hvis der forekommer noget unormalt (f.eks. at der lugter brændt), skal du standse anlægget og slå afbryderen fra.
• Hvis driften fortsættes, når der forekommer noget unormalt, kan det medføre problemer, elektrisk stød eller brand.
• Kontakt den forhandler, der solgte klimaanlægget til dig.

Hvis et af følgende symptomer forekommer, skal du straks ringe til kundeservice.
• Strømkablet er unormalt varmt eller beskadiget.
• Der høres en unormal lyd under driften.
• Sikkerhedsafbryderen, en sikring, eller fejlstrømsafbryderen
slår ofte driften fra.
• En kontakt eller en knap virker ofte ikke, som den skal.
• Der lugter brændt.
• Der trænger vand ud af indendørsenheden.

Efter behov

 Forsøg ikke på selv at reparere eller ændre klimaanlægget.
• Forkert arbejde kan medføre elektrisk stød eller brand.
• Kontakt den forhandler, der solgte klimaanlægget til dig.

Slå afbryderen fra og ring til kundeservice.

 Efter strømsvigt
• Klimaanlægget genoptager automatisk driften efter ca. 3 minutter. Du skal blot vente lidt.
• Når AUTO GENSTART er "Off", skal man starte anlægget med fjernbetjeningen.
 Lyn
• Hvis lynet slår ned i området, skal du standse anlægget og slå afbryderen fra for at beskytte systemet.
 Når anlægget står stille i en længere periode
1) Kør funktionen HINDRING AF MUG på en solskinsdag for at tørre anlægget indvendigt. (Anvendelse af funktionen HINDRING AF
MUG.  Side 27 )
2) Slå klimaanlæggets afbryder fra, når anlægget er blevet standset.
3) Tag batterierne ud af fjernbetjeningen.
• Slå afbryderen til for at starte klimaanlægget igen. Klimaanlægget foretager en driftstest af alle komponenter.

Krav til bortskaffelse
Dit produkt og batterierne, der følger med styreenheden, er mærket med dette symbol. Dette symbol betyder, at elektriske
og elektroniske produkter og batterier ikke må blandes sammen med usorteret husholdningsaffald.
På batterier kan der være påtrykt et kemisk mærke under symbolet. Dette kemisk mærke betyder, at batterierne indeholder
tungmetaller over en vis koncentration. Mulige kemiske mærker er:

 Pb: bly (>0,004%)
Forsøg ikke på selv at afmontere systemet. Afmontering af produktet, behandling af kølemiddel, olie og eventuelle andre dele, skal foretages af
en uddannet installatør i henhold til de relevante lokale og nationale bestemmelser.
Enhederne og brugte batterier skal behandles på steder særligt beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding.
Ved at sikre korrekt bortskaffelse hjælper du med til at undgå potentielt negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed.
Kontakt installatøren eller de lokale myndigheder for yderligere information.

Vigtig information om det anvendte kølemiddel
• Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser dækket af Kyoto-protokollen.
Kølemiddeltype: R32
GWP(1) værdi: 550 *
(1) GWP = globalt opvarmningspotentiale
• Periodisk inspektion af kølemiddellækage kan være påkrævet afhængigt af europæisk eller lokal lovgivning. Kontakt din lokale forhandler for
yderligere oplysninger.
* Denne værdi er baseret på F gas regulativet (842/2006).
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Den todimensionale stregkode
er en kode vedr. fremstilling.
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