
BRC1E52A7

KABLET 
FJERNKONTROLL 

BRUKERVEILEDNING

 • Takk for at du har kjøpt den kablede fjernkontrollen.
 • Denne brukerveiledningen beskriver de sikkerhetshensynene som må tas 
ved bruk av produktet.
Les denne brukerveiledningen nøye, og forsikre deg om at du 
forstår informasjonen den gir, før du prøver å bruke produktet.  
Oppbevar brukerveiledningen et sted der den er lett tilgjengelig, når du har 
lest den. 
Hvis en annen bruker senere skal betjene produktet, må du sørge for å gi 
denne brukerveiledningen til den nye brukeren.

Korrekt bruk for effektiv energisparing
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Sikkerhetshensyn
Originalinstruksjonene er skrevet på engelsk. Alle andre språk er oversettelser av 
originalinstruksjonene.
Dette anlegget er ikke ment brukt av personer, inkludert barn, med svekkede fysiske, sensoriske 
eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller 
har fått opplæring i bruk av anlegget av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Barn må være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med anlegget.

Les sikkerhetshensynene nøye slik at du vet hvordan produktet skal brukes.

 • De forholdsreglene som er beskrevet her, er klassifisert som ADVARSEL og FORSIKTIG. 
Begge typer inneholder viktig informasjon om sikkerhet. Sørg for at du overholder samtlige 
forholdsregler.

ADVARSEL Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det føre til personskade 
eller tap av liv. 

FORSIKTIG
Hvis disse instruksjonene ikke overholdes nøye, kan det føre til 
materiell skade eller personskade. Avhengig av omstendighetene 
kan skadene være alvorlige. 

 • Følgende piktogrammer brukes i denne brukerveiledningen.

Gjør aldri dette. Følg alltid de angitte instruksjonene.

Sørg for å jorde enheten. Ha aldri fuktige hender ved bruk.

Vann og fukt må holdes unna.

 �Om fjernkontrollen

ADVARSEL
 • Ikke installer fjernkontrollen selv.
Feil ved installasjonen kan føre til elektrisk støt eller brann. 
Kontakt en Daikin-forhandler.

 • Du må ikke modifisere eller reparere fjernkontrollen.
Det kan føre til elektrisk støt eller brann. 
Kontakt en Daikin-forhandler.

 • Du må ikke selv flytte fjernkontrollen eller installere den på nytt.
Feil ved installasjonen kan føre til elektrisk støt eller brann.  
Kontakt en Daikin-forhandler.

 • Unngå bruk av brannfarlige stoffer (som hårlakk eller insektmiddel) 
i nærheten av produktet.
Ikke rengjør produktet med organiske løsemidler som tynner. 
Organiske løsemidler kan få produktet til å sprekke og føre til elektrisk støt eller brann.
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–  Punkter som må følges strengt –

FORSIKTIG
 • Ikke lek med enheten eller fjernkontrollen. 
Hvis et barn bruker dem feil, kan det føre til legemsbeskadigelse og helseskade. 

 • Ta aldri fra hverandre fjernkontrollen.
Berøring av de indre delene kan føre til elektrisk støt eller brann. 
Kontakt en Daikin-forhandler eller godkjent leverandør for å få foretatt innvendig 
inspeksjon og justeringer.

 • Betjen aldri fjernkontrollen med fuktige hender da dette kan føre til 
elektrisk støt. 

 • Ikke vask fjernkontrollen.
Det kan forårsake strømlekkasje og medføre elektrisk støt eller brann.

 • Ikke legg fjernkontrollen et sted der det er risiko for at den kan bli fuktig.
Hvis det kommer vann inn i fjernkontrollen, er det fare for strømlekkasje og skade på 
elektroniske komponenter.

 �Innendørsenhet og utendørsenhet
ADVARSEL

 • Vær oppmerksom på at hvis du over tid utsettes direkte for kjølig eller 
varm luft fra luftkondisjoneringsanlegget, eller for luft som er for kjølig 
eller varm, kan det skade din fysiske tilstand og helse. 

 • Ikke stikk inn gjenstander som stenger, fingre eller liknende i luftinntak 
eller -avløp.
Det kan føre til skade som følge av kontakt med de hurtiggående viftebladene på 
luftkondisjoneringsanlegget. 

 • Kontakt fagfolk hvis du vil montere ekstrautstyr, og sørg for at det bare 
brukes ekstrautstyr som er angitt av produsenten.
Hvis det oppstår feil som følge av arbeid du har utført, kan det føre til vannlekkasje, 
elektrisk støt eller brann. 

 • Ikke bruk produktet på steder der luften er forurenset av oljedamp, 
for eksempel fra matolje eller maskinolje.
Oljedamp kan føre til sprekkdannelse, elektrisk støt eller brann.

 • Ikke bruk produktet på steder med mye oljerøyk, for eksempel på 
kjøkkener, eller på steder med eksplosjonsfarlig gass, korroderende 
gass eller metallstøv.
Hvis du bruker produktet et slikt sted, kan det føre til brann eller produktfeil.

 • Vær forsiktig så det ikke oppstår brann ved kjølemediumlekkasje.
Hvis luftkondisjoneringsanlegget ikke fungerer som det skal, det vil si ikke genererer 
kjølig eller varm luft, kan årsaken være lekkasje av kjølemedium. Kontakt forhandleren 
for å få hjelp. Kjølemediet i luftkondisjoneringsanlegget er trygt og lekker vanligvis ikke. 
Ved en eventuell lekkasje kan imidlertid kontakt med en åpen brenner eller et varme- 
eller kokeapparat føre til at det dannes giftig gass. Ikke bruk luftkondisjoneringsanlegget 
før en godkjent servicetekniker har bekreftet at lekkasjen er reparert. 
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ADVARSEL
 • Hvis du bruker en lastbryter med sikring, må du kontrollere at sikringen 
har korrekt amperestyrke.
Bruk av en vanlig ledning kan forårsake funksjonsfeil eller brann.

 • Unngå å starte eller stanse driften av luftkondisjoneringsanlegget 
ved å slå strømbryteren på eller av.
Det kan forårsake brann eller vannlekkasje. 
Viften vil i tillegg rotere uforutsigbart hvis kompensasjon for strømbrudd er aktivert, 
og dette kan forårsake personskade.

 • Sørg for å jorde enheten.
Ikke koble jordledningen til rør, lynavleder eller telefonjordledning. Ufullstendig jording kan 
føre til elektrisk støt eller brann. Svært høy spenning ved lynnedslag eller fra andre kilder 
kan skade luftkondisjoneringsanlegget.

 • Når luftkondisjoneringsanlegget ikke fungerer som det skal (lukter brent 
eller liknende), må du slå av strømmen til enheten og kontakte nærmeste 
forhandler.
Under slike forhold kan fortsatt bruk medføre funksjonsfeil, elektrisk støt og brannfare. 

 • Kontakt nærmeste forhandler hvis du vil vite hva du skal gjøre ved 
lekkasje av kjølemedium.
Når luftkondisjoneringsanlegget skal installeres i et lite rom, må de nødvendige 
forholdsreglene tas slik at eventuelt kjølemedium som lekker ut, ikke overstiger 
konsentrasjonsgrensen. 
Dette kan ellers medføre skade som følge av oksygenmangel. 

 • Sørg for å installere en jordfeilbryter.
Hvis det ikke installeres jordfeilbryter, kan det oppstå elektrisk støt eller brann.

 • Kontakt forhandleren hvis luftkondisjoneringsanlegget kommer under 
vann som følge av en naturkatastrofe som flom eller orkan.
Luftkondisjoneringsanlegget må i så fall ikke betjenes, da det ellers kan oppstå 
funksjonsfeil, elektrisk støt eller brann.

 • Bruk en strømforsyning som er spesifisert for 
luftkondisjoneringsanlegget.
Bruk av andre strømforsyninger kan føre til varmeutvikling, brann og produktfeil.

Sikkerhetshensyn
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FORSIKTIG
 • Etter langvarig bruk må stativet og rammene sjekkes for feil.
Hvis de brukes med feil, kan enheten falle ned og forårsake skade.

 • Ikke tillat barn å klatre på utendørsenheten, og unngå å plassere noe 
på den.
Fall kan medføre personskade.

 • Ikke blokker luftinntak eller -avløp.
Redusert luftstrøm kan føre til utilstrekkelig ytelse eller problemer.

 • Unngå å berøre luftinntaket eller aluminiumsribbene på enheten da dette 
kan medføre skade.

 • Ikke fjern viftebeskytteren på utendørsenheten. 
Viftebeskytteren beskytter mot enhetens hurtiggående vifte, som kan forårsake 
personskade.

 • Ikke plasser gjenstander som ikke tåler fuktighet rett under innendørs- 
eller utendørsenhetene.
Under visse forhold kan kondens på hovedenheten eller kjølemedierørene, smuss 
i luftfilteret eller tilstoppet drenering føre til drypping, slik at den aktuelle gjenstanden 
blir skitten eller ødelagt.

 • Ikke plasser beholdere med vann (blomstervaser eller liknende) på 
enheten, da dette kan føre til elektrisk støt eller brann.

 • Ikke bruk luftkondisjoneringsanlegget til andre formål enn dem det er 
beregnet til.
Ikke bruk luftkondisjoneringsanlegget til å avkjøle presisjonsinstrumenter, mat, planter, 
dyr eller kunstverk, da dette kan forringe ytelsen og kvaliteten og forkorte levetiden til 
disse gjenstandene.

 • Ikke plasser apparater med åpen flamme på steder som er utsatt for 
luftstrømmen fra enheten, da dette kan forringe forbrenningen til 
brenneren.

 • Ikke plasser varmeapparater rett under enheten, da varmen som utvikles, 
kan føre til deformering av enheten.

 • Sørg for at barn, planter og dyr ikke utsettes direkte for luftstrømmen fra 
enheten, da det kan ha bivirkninger. 

 • Ikke plasser beholdere med brannfarlig innhold, som sprayflasker, 
nærmere enn 1 meter fra utblåsingsdelen.
Beholderne kan eksplodere fordi den varme luften fra innendørs- og utendørsenheten 
vil påvirke dem.

 • Ikke installer luftkondisjoneringsanlegget et sted der det er fare for 
lekkasje av eksplosjonsfarlig gass.
Hvis det oppstår gasslekkasje, kan gassansamlinger nær luftkondisjoneringsanlegget 
føre til brannfare.

–  Punkter som må følges strengt –
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FORSIKTIG
 • Ikke sitt eller stå på noe som er ustødig når du betjener eller 
vedlikeholder luftkondisjoneringsanlegget.
Det kan velte og føre til personskade.

 • Ikke berør motoren når du bytter filter.
En motor i drift blir meget varm slik at du kan få brannskader.

 • Ikke vask luftkondisjoneringsanlegget med vann, da dette kan føre til 
elektrisk støt eller brann. 

 • Sørg for å lufte med jevne mellomrom.
Vær forsiktig når luftkondisjoneringsanlegget brukes sammen med annet utstyr for 
oppvarming. 
Utilstrekkelig lufting kan føre til oksygenmangel.

 • Stopp alltid luftkondisjoneringsanlegget og slå av bryteren når du skal 
rengjøre det.
Hvis du ikke gjør det, kan du få elektrisk støt eller skade deg.

 • Ikke vask innendørs- og utendørsenhetene innvendig selv. Kontakt alltid 
en Daikin-forhandler.
Hvis du bruker feil vaskemetode eller feil vaskemiddel, kan det skade resindelene på 
innendørsenheten eller føre til vannlekkasje. 
Hvis det er vått vaskemiddel på de elektriske delene eller motoren i innendørsenheten, 
kan det også oppstå funksjonsfeil, røykdannelse eller oppheting.

 • Ikke plasser gjenstander i nærheten av utendørsenheten, og ikke la løv 
eller annet rusk samle seg rundt enheten.
Løv trekker til seg smådyr som kan komme inn i enheten. Når dyrene er kommet inn 
i enheten, kan de forårsake funksjonsfeil, røyk eller brann når de berører de 
elektriske delene.

 • Fest enhetene godt.
Hvis enhetene ikke er godt festet, kan de falle ned eller velte og kanskje forårsake 
personskade.

 • Plasser avløpet slik at det blir fullstendig drenert.
Hvis dreneringen ikke løper skikkelig fra dreneringsrøret utendørs når 
luftkondisjoneringsanlegget er i bruk, kan røret være tilstoppet av smuss 
og rusk som har samlet seg i røret. 
Dette kan føre til vannlekkasje fra innendørsenheten. Hvis det er tilfellet, må du stanse 
luftkondisjoneringsanlegget og kontakte forhandleren for å få hjelp. 

Sikkerhetshensyn
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Navn og funksjoner

 2.  Innstillingsknapp 
for viftehastighet/
luftstrømretning

 3.  Meny/enter-knapp
 8.  På/av-knapp

10.  Avbryt-knapp

 9.  Driftslampe

11.  LCD-skjerm (med 
bakgrunnsbelysning)

 4.  Opp-knapp 
 5.  Ned-knapp 
 6.  Høyre-knapp 
 7.  Venstre-knapp 

 1.  Knapp for valg av 
driftsmodus

Funksjoner som ikke er grunnleggende for driften (dvs. av/på, valg 
av driftsmodus, styring av viftehastighet og temperaturinnstilling) 
stilles inn fra menyen. 
  MERK  
 • Ikke installer fjernkontrollen et sted der den blir utsatt for direkte sollys. 
Det kan føre til at LCD-skjermen blir misfarget slik at det ikke vises noe på den.

 • Ikke vri eller dra i ledningen til fjernkontrollen. 
Det kan føre til funksjonsfeil i fjernkontrollen.

 • Ikke bruk spisse gjenstander til å trykke på knappene på fjernkontrollen. 
I motsatt fall kan det føre til at fjernkontrollen blir skadet eller får funksjonsfeil.
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1. Knapp for valg av driftsmodus
 • Trykk på denne knappen for å velge ønsket 
driftsmodus. (Se side 21.)
* Hvilke modi som er tilgjengelig, avhenger 
av tilkoblingsmetoden.

2. Innstillingsknapp for 
viftehastighet/luftstrømretning
 • Brukes til å åpne innstillingsskjermbildet for 
luftvolum/luftstrømretning. (Se side 14.)
* Tilgjengelig viftehastighet og 
luftstrømretning varierer med 
tilkoblingsmodellen.

3. Meny/enter-knapp
 • Brukes til å angi hovedmenyen. 
(Se menypunktene på side 25.)

 • Brukes til å angi det valgte menypunktet.

4. Opp-knapp  (Trykk på delen 
med symbolet )
 • Brukes til å øke den innstilte temperaturen.
 • De neste menypunktene på oversiden 
markeres. 
(Det veksles kontinuerlig mellom de 
markerte menypunktene når knappen 
holdes inne.)

 • Brukes til å endre det angitte menypunktet.

5. Ned-knapp  (Trykk på delen med 
symbolet )
 • Brukes til å senke den innstilte 
temperaturen.

 • De neste menypunktene under markeres. 
(Det veksles kontinuerlig mellom de 
markerte menypunktene når knappen 
holdes inne.)

 • Brukes til å endre det angitte menypunktet.

6. Høyre-knapp  (Trykk på delen 
med symbolet )
 • Brukes til å markere de neste 
menypunktene til høyre.

 • Det blas mot høyre på hver skjerm.

7. Venstre-knapp  (Trykk på delen 
med symbolet )
 • Brukes til å markere de neste 
menypunktene til venstre.

 • Det blas mot venstre på hver skjerm.

8. På/av-knapp
 • Systemet starter når du trykker på 
denne knappen.

 • Systemet stopper når du trykker på 
denne knappen på ny.

9. Driftslampe (grønn)
 • Denne lampen lyser når anlegget er i drift.
 • Denne lampen blinker hvis det oppstår 
en feil.

10. Avbryt-knapp
 • Brukes til å gå tilbake til forrige skjerm.

11. LCD-skjerm (med 
bakgrunnsbelysning)
 • Bakgrunnsbelysningen lyser i rundt 
30 sekunder når du trykker på en 
betjeningsknapp. Alle knapper bortsett 
fra på/av-knappen kan brukes når 
bakgrunnsbelysningen er på.

 • Hvis 2 fjernkontroller brukes til 
å styre én innendørsenhet, tennes 
bakgrunnsbelysningen på den 
fjernkontrollen som brukes først.
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LCD-visning
 • Det finnes to typer LCD-visning. Fjernkontrollen er som standard innstilt på 
standardvisning.

 • Hvis du vil ha detaljert visning, velger du detaljert visning på hovedmenyen. (Se side 53.)
 • Innholdet som vises på skjermen, avhenger av driftsmodusen til det tilkoblede utstyret. 
(Følgende skjermbilde vises når luftkondisjoneringsanlegget er satt til automatisk 
oppvarming.)

  Standardvisning  

Auto 

This function not available

<Eksempel på standardvisning>

2.Viftehastighet

1.Driftsmodus

11.Tilbakeslag

7.(     )-visning

5.Melding

8.(   )-visning

Set to
Cool

Heat
28°C

20°C

6.Ventilasjon/
rensing

9.Styres sentralt
10.Veksling under styring

3.Visning av innstilt 
temperatur/tilbake-
slagstemperatur

4.Avising/varmstart

  Detaljert visning  
 �Ved detaljert visning vises luftstrømretning, klokke og detaljerte 
valg i tillegg til menypunktene som vises ved standardvisning.

Room

20°C

Auto

Return Setting

Cool
Heat

28°C

20°C

Setback

Fri 11:03

<Eksempel på detaljert visning 1>

14.Detaljert valg
(med innstillinger for 
romtemperatur)

12.Airflow direction 
(luftstrømretning)
(Vises kun når 
luftkondisjonerings-
anlegget er i drift.)

3.Visning av innstilt 
temperatur/tilbake-
slagstemperatur

13.Klokke (12/24-timers 
sanntidsklokke)

Auto 

Return Setting 

--:--
Cool
Heat

28°C

20°C

Set to

<Eksempel på detaljert visning 2>

15.(    )-visning

2.Viftehastighet
(uten styringsfunksjon 
for viftehastighet)

12. Luftstrømretning
(uten funksjon for 
luftstrømretning)

13.Klokkevisning
(uten klokkeinnstillinger)

14.Detaljert valg
(uten detaljerte valg)

Navn og funksjoner
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1. Driftsmodus
 • Brukes til å vise gjeldende driftsmodus: 
Cool, Heat, Vent, Fan, Dry eller Auto.

2. Viftehastighet
 • Brukes til å vise viftehastigheten som er 
stilt inn for luftkondisjoneringsanlegget.

 • Viftehastigheten vises ikke hvis ikke 
luftkondisjoneringsanlegget har 
styringsfunksjon for viftehastighet.

3. Visning av innstilt temperatur/
tilbakeslagstemperatur
 • Når anlegget er slått på, angir Set to 
temperaturene som er innstilt for 
klimaanlegget.

 • Når anlegget er slått av, angir Setback 
temperaturene som er innstilt for 
tilbakeslagsfunksjonen.

4. Defrosting/varmstart " "  
(Se side 16.)

Hvis ventilasjonsdrift "  " vises:
 • Vises når en total varmeveksler som 
Ventiair er tilkoblet. 
Se brukerveiledningen for Ventiair hvis 
du vil ha flere opplysninger.

5. Melding
Følgende meldinger vises. 
"This function not available." 
(Denne funksjonen er ikke tilgjengelig.)
 • Vises i noen sekunder når det trykkes på 
en betjeningsknapp, og innendørsenheten 
ikke har den tilsvarende funksjonen.

 • Hvis flere innendørsenheter er i bruk, 
vises meldingen bare hvis ingen av 
innendørsenhetene har funksjonen. Det vil 
si at meldingen ikke vises hvis bare én av 
innendørsenhetene har funksjonen.

"Error: Press Menu Button." (Feil: Trykk 
på menyknappen.) 
"Warning: Press Menu Button." (Advarsel: 
Trykk på menyknappen.)
 • Vises hvis det registreres en feil eller 
advarsel (se side 63).

"Quick Start" (bare SkyAir)
 • Vises hvis funksjonen for hurtigkjøling/-
varme er slått på (se side 32).

"Time to clean filter." (På tide å rengjøre 
filteret.)
"Time to clean element." (På tide 
å rengjøre elementet.)
"Time to clean filter and element." (På tide 
å rengjøre filteret og elementet.)
 • Vises når det er på tide å rengjøre filteret 
eller elementet (se side 61).

6. Ventilasjon/rensing
 • Vises når en total varmeveksler som 
Ventiair er tilkoblet.

 • Symbol for ventilasjonsmodus. 
"   " 
Disse symbolene angir gjeldende 
ventilasjonsmodus (bare HRV) 
(AUTOMATIC (automatisk), HEAT 
EXCHANGE (varmeveksling), 
BYPASS (bypass)).

 • Luftrensingssymbol "   " 
Dette symbolet angir at luftrensingsenheten 
(tilleggsutstyr) er i gang.

7. -visning (se side 23.)

 • Vises når tastelåsen er på.

8. -visning (se side 42 og 49.)

 • Vises hvis planleggingstidsbryteren eller 
av-tidsbryteren er aktivert.

9. Under Centralized control 
(Styres sentralt) " "
 • Vises hvis systemet administreres av 
sentralt kontrollutstyr (tilleggsutstyr), 
og systemet ikke kan styres med 
fjernkontrollen.
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Navn og funksjoner
10. Changeover under control " "  

(bare VRV)

 • Vises på fjernkontrollen hvis fjernkontrollen 
ikke har modus for valg av kjøle- eller 
varmeinnstilling (se side 21).

11. Setback "  " (se side 19.)

 • Tilbakeslagsikonet blinker når anlegget blir 
slått på under tilbakeslagskontroll.

12. Airflow direction 
(Luftstrømretning) "  "
 • Vises når luftstrømretning og -sving er 
angitt (se side 15).

 • Dette menypunktet vises ikke hvis 
systemet ikke har en funksjon til å angi 
luftstrømretning.

13. Klokke (12/24-timers 
sanntidsklokke)
 • Vises hvis klokken er stilt (se side 57).
 • Hvis klokken ikke er stilt, vises " -- : -- ".

14. Detaljert valg
 • Vises hvis punktene for detaljert visning er 
valgt (se side 53).

 • Det er som standard ikke valgt noen 
detaljerte punkter.

15. -visning
 • Vises for å opplyse om at klokken må stilles 
på nytt.

 • Planleggingstidsbryterfunksjonen virker 
ikke før klokken stilles på nytt.
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Cool/Heat/Auto/Fan-drift   

1 
Setting

Main Menu 1/2

Return

Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Filter Auto Clean
Maintenance Information

 • Vis hovedmenyen. (Se side 29.)

 • Trykk på   for å velge  Schedule  
på hovedmenyen. Trykk på meny/enter-
knappen for å vise tidsplanskjermbildet.

2 Clock has not been set.
Would you like to set it now?

Schedule

Yes No

Return Setting

Date & Time
Year 2011
Month 01
Day 01
Tuesday

 12:00
Return Setting

 • Før du stiller inn tidsplanen, må klokken 
stilles.

 • Hvis klokken ikke er innstilt, vises et 
skjermbilde som det til venstre. 

Trykk på   for å velge  Yes  og trykk 
på meny/enter-knappen.

 • Dato- og klokkeslettskjermbildet vises.
 • Angi gjeldende år, måned, dag og 
klokkeslett. (Se "Clock & Calendar" på 
side 57.)

Betjeningsmåte

Fjernkontrollens funksjoner
Fremgangsmåte 
ved betjening
Forklarer fremgangsmåten for betjening 
av knapper på fjernkontrollen.
Betjen knappene i henhold til 
fremgangsmåten.

Visning av 
betjenings-
knapper
Viser plasseringen til 
knappene som skal 
betjenes.

Visning av 
betjenings-
skjermbilder
Beskriver skjermbilder 
som vises på 
fjernkontrollen 
under betjening.

Forberedelse
 • Slå på systemet minst 6 timer før driftstart for å beskytte mekanikken.
 • Hvis du vil sikre at systemet starter uten problemer, må du ikke slå det av på den årstiden da 
det er bruk for det.

1 Cool Set to
Cool 28°C

 • Trykk på knappen for valg av driftsmodus flere ganger 
inntil ønsket modus er valgt (Cool, Heat, Fan 
eller Auto).

* Utilgjengelige driftsmodi vises ikke.
* Hvis luftkondisjoneringsanlegget er en modell som bare kjøler, 
kan du bare velge Cooling (kjøling)- eller Fan (vifte)-modus.

* Veksling under styring vises på alle fjernkontroller, men på 
VRV-system som bare kjøler, kan det bare angis Cooling- 
(kjøle-) eller Fan- (vifte-)modus. 

Merk
 • Før du endrer modus, må du kontrollere at veksling under styring 
ikke vises på fjernkontrollen. 
Modi for kjøling eller varme kan ikke velges hvis ovenstående 
vises på fjernkontrollen. Se side 21 hvis skjermbildet for 
veksling under styring blinker.

(SkyAir og VRV)

Betjeningsmåte

Grunnleggende betjeningsmåte (bruk av direkteknapper)
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2  • Trykk på på/av-knappen. 
Driftslampen (grønn) tennes, og driften av 
systemet starter.

3 Cool Set to
Cool 28°C

 • Den innstilte temperaturen økes med 1°C når du 
trykker på  og senkes med 1°C når du trykker 
på .

* Det er ikke mulig å stille temperaturen i viftemodus.

4 Cool Set to
Cool 28°C

Return Setting Return Setting

Position 0Low

Air Volume/direction

Air Volume Direction

 • Hvis du vil oppnå kontroll over luftvolum og/eller 
luftstrømretning, trykker du på knappen for 
innstillingskontroll av viftehastighet/
luftstrømretning.

 • Hvis du vil velge luftvolum eller innstilling for 
luftstrømretning, trykker du på knappene  .

5 Low Middle

HighAuto
A

 • Med innstillingen Air Volume (luftvolum) valgt 
velger du ønsket viftehastighet som Low, Middle, 
High eller Auto ved hjelp av knappene  .
* Det er kanskje bare to viftehastigheter 
tilgjengelig, Low (lav) og High (høy). Dette 
avhenger av hvilken type innendørsenhet det er.

* Systemet kan være satt til automatisk 
viftehastighetsstyring for å beskytte mekanikken.

* Systemet kan være satt til automatisk 
viftehastighetsstyring avhengig av 
romtemperaturen. 
Viften kan slutte å gå, men dette er ikke en feil.

* Det kan ta tid å fullføre valget av luftvolum, men 
dette er ikke en feil.

* I automodusinnstilling justeres 
viftehastighetinnstillingen automatisk i henhold 
til innstillingspunkt og innendørstemperatur. 
Ved tilfellet Fan only (bare vifte) er 
viftehastighetinnstillinen høy.
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Return SettingReturn Setting

Low Position 0

Air Volume/direction

Air Volume Direction

 
 

Return SettingReturn Setting

Low Swing

Air Volume/direction

Air Volume Direction

Innstilling av 
luftstrømretning 

(opp/ned)
 

Return SettingReturn Setting

Low Swing

Air Volume/direction

Air Volume Direction

 
Innstilling av 

luftstrømretning 
(venstre/høyre)

 • Med innstillingen for luftstrømretning valgt velger 
du ønsket luftstrømretning fra No Ind Set , 
Position 0 , Position 1 , Position 2 , Position 3 , 
Position 4 , Swing  og Auto  ved hjelp av 
knappene . 
 

Merk
 • Luftstrømretning vises på skjermen som vist nedenfor.

1 
2 3 4 

0 

Retning opp/ned

0 
1 2 3 

4 

Retning venstre/høyre

0: Position 0
1: Position 1
2: Position 2
3: Position 3
4: Position 4

 • Hvis du velger Swing , svinger luftstrømlamellene 
frem og tilbake.  
Det er kun for svinginnstillingen at alle 
posisjoner vises.

 • Når du velger én av posisjonene 0 til 4, holder 
luftstrømlamellene seg i en fast posisjon. 

 • Når du trykker på meny/enter-knappen, 
bekreftes innstillingene og du føres tilbake 
til standardskjermen.

Bevegelse av luftstrømlamellene
Under de driftsforholdene som er vist nedenfor, styres luftstrømretningen automatisk. Faktisk drift 
kan derfor være forskjellig fra det som vises på fjernkontrollen.

Driftsforhold

 • Romtemperaturen er høyere enn den temperaturen som er innstilt på 
fjernkontrollen (i varmemodus).

 • Under avising (i varmemodus). 
(Luftstrømmen er horisontal slik at eventuelle personer i rommet ikke blir 
truffet direkte av den kalde luften.)

 • Under kontinuerlig drift når luftstrømmen er horisontal. 

Varmemodus inkluderer automatisk drift.

Grunnleggende betjeningsmåte (bruk av direkteknapper)
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6  • Driftslampen slås av, og systemet stanser når du 
trykker på på/av-knappen på nytt.

* Når systemet har vært i varmedrift, vil det være 
i viftedrift i rundt 1 minutt for å eliminere varmen 
i innendørsenheten når varmedriften stoppes.

Merk
 • Ikke slå av strømmen med én gang systemet stanser. Vent 
i minst 5 minutter slik at dreneringsinnretningen blir ferdig 
med å drenere vekk overskuddsvann. Det kan ellers oppstå 
vannlekkasje og funksjonsfeil.

Informasjon om varmedrift
Oppstart  • Ved varmedrift tar det generelt lengre tid før systemet oppnår innstilt 

temperatur enn ved kjøledrift. 
Vi anbefaler at du på forhånd starter systemet ved hjelp av 
tidsbryteren.

Utfør følgende handling på systemet for å unngå at varmeevnen forringes 
eller at det blåser ut kald luft fra anlegget.
Avisingsdrift  • Systemets varmeevne forringes hvis det oppstår isdannelse 

i utendørsenheten. Systemet vil derfor automatisk gå over 
i avisingsdrift.

 • Systemet slutter å blåse ut varm luft, og " " (avising/varmstart) 
vises på fjernkontrollen.

 • Systemet går tilbake til normal drift etter ca. 6 til 8 minutter (men ikke 
mer enn 10 minutter).

Varmstart 
(bare VRV)

 • Når systemet går over til varmedrift, går viften over til brisdrift for 
å hindre kald luft i å blåse ut av systemet under avisingsdriften. 
(I det tilfellet vises " " (avising/varmstart) på fjernkontrollen.)
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Utetemperatur 
og varmeevne

 • Systemets varmeevne blir dårligere når utetemperaturen synker. 
Hvis dette skulle skje, kan du bruke systemet sammen med et annet 
varmeapparat. 
(Hvis ovenstående skulle skje, må du lufte på rommet så ofte 
som mulig.) 
Ikke bruk varmeapparatet på steder der det er utsatt for luftstrømmen 
fra systemet.

 • Systemet er av typen som sirkulerer varm luft. Det tar derfor noe tid 
etter at systemet er satt i drift, før rommet blir varmt . 
Innendørsviften går automatisk over til brisdrift inntil systemets 
innetemperatur har økt til et bestemt nivå.

 • Hvis den varme luften blir værende oppunder taket, og det er fotkaldt, 
anbefaler vi bruk av en sirkulatorvifte. 
Kontakt en Daikin-forhandler hvis du vil vite mer.

Tørkeprogramdrift

Forberedelse
 • Slå på systemet minst 6 timer før driftstart for å beskytte mekanikken.
 • Hvis du vil sikre at systemet starter uten problemer, må du ikke slå det av på den årstiden 
da det er bruk for det.

 • Tørkemodus kan ikke velges hvis fjernkontrollen ikke kan brukes til å velge kjøle-/
varmemodus (se 22 hvis du vil ha flere detaljer).

1 Dry 

 • Trykk på knappen for valg av driftsmodus flere 
ganger inntil du har valgt Dry.

* Tørking er kanskje ikke tilgjengelig. Det avhenger av hvilken 
type innendørsenhet det er.

2  • Trykk på på/av-knappen. 
Driftslampen (grønn) tennes, og driften av 
systemet starter.

* Mikromaskinen styrer automatisk temperatur og viftehastighet. 
Derfor kan innstillingene for temperatur og viftehastighet ikke 
foretas eller endres mens luftkondisjoneringsanlegget er i drift.

Betjeningsmåte

Grunnleggende betjeningsmåte (bruk av direkteknapper)
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3  • Hvis du vil angi innstillinger for luftstrømretning, se side 14.

4  • Driftslampen slås av, og systemet stanser når du 
trykker på på/av-knappen på nytt.

Merk
 • Ikke slå av strømmen med én gang systemet stanser. Vent 
i minst 5 minutter slik at dreneringsinnretningen blir ferdig 
med å drenere vekk overskuddsvann. Det kan ellers oppstå 
vannlekkasje og funksjonsfeil.
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Dette omfatter drift

Tørkeprogram
Tørkeprogrammets funksjon er å gjenta systemets svake kjøledrift 
i intervaller for å redusere luftfuktigheten uten at romtemperaturen 
senkes mer enn absolutt nødvendig slik at kraftig kjøling unngås.

Tørkeprogramdrift
 • Mikromaskinen styrer automatisk temperatur og viftehastighet. Derfor kan innstillingene for 
temperatur og viftehastighet ikke foretas eller endres mens luftkondisjoneringsanlegget er i drift.

Setback
Setback-funksjonen vil opprettholde romtemperaturen i et bestemt intervall i ikke-opptatte perioder.

Merk
 • Denne funksjonen vil midlertidig starte et innendørsanlegg som brukeren tidligere har slått av, 
eller som ble slått av fra en planleggingshendelse/av-tidtaker.

 • Denne funksjonen er som standard aktivert i Cool-modus og Heat-modus. Denne funksjonen 
kan bare aktiveres/deaktiveres av systemets montør. 
Eksempel: 
 • Hvis romtemperaturen faller under 10°C, starter oppvarmingen automatisk. Så snart 12°C blir 
nådd, returnerer kontrolleren til sin opprinnelige status.

 • Hvis romtemperaturen stiger over 35°C, starter kjølingen automatisk. Så snart 33°C blir nådd, 
returnerer kontrolleren til sin opprinnelige status.

Forskjellen kan justeres på menyen Setback configuration (se side 38). 
Tilbakeslagstemperaturen kan stilles inn mens denne enheten er slått på på standardskjermen 
når enheten slås av eller stilles inn i tidsplanen.

Betjeningsmåte Tilbakeslaget kan ikke aktiveres hvis det er koblet til en sentral kontroll.

1 Cool Setback
Cool 28°C

Tilbakeslagsikonet blinker når anlegget blir slått på 
under tilbakeslagskontroll.

Grunnleggende betjeningsmåte (bruk av direkteknapper)
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Ventilasjonsdrift Når luftkondisjoneringsanlegget er koblet til en total varmeveksler

Forberedelse
 • Slå på systemet minst 6 timer før driftstart for å beskytte mekanikken.
 • Hvis du vil sikre at systemet starter uten problemer, må du ikke slå det av på den årstiden da 
det er bruk for det.

1 Vent

 • Sett knappen for valg av driftsmodus på Ventilation 
(ventilasjon) hvis den totale varmeveksleren skal 
brukes uten kjøling/oppvarming mellom de 
periodene der systemet er i drift.

2  • Hvis du vil endre innstillingene for ventilasjonsmodus, gjør du de 
nødvendige innstillingene fra hovedmenyen (se side 35).

* Ventilasjonsmodus: Automatic, Energy Reclaim ventilation, 
og Bypass.

3  • Hvis du vil endre ventilasjonsfrekvensen, gjør du de nødvendige 
innstillingene fra hovedmenyen (se side 34).

* Ventilation rate (ventilasjonsfrekvens): Low (lav) eller High (høy)

4  • Trykk på på/av-knappen. 
Driftslampen (grønn) tennes, og den totale 
varmeveksleren vil starte driften.

5  • Driftslampen slås av, og den totale 
varmeveksleren stanser når du trykker på på/
av-knappen på nytt.

Betjeningsmåte
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Slik stiller du inn valg av kjøle- eller varmeinnstilling
(bare VRV)

Endre innstillinger
Se "Valg av Cool- eller Heat-innstilling" på side22 for å få en forklaring på 
hvordan valg av kjøle- eller varmeinnstilling fungerer.

1 Cool

Return Setting

Set to
Cool 28°C

Cool Set to
Cool 28°C

 • Hold inne knappen for valg av driftsmodus på 
fjernkontrollen i minst 4 sekunder. (Mens 
bakgrunnslyset er tent) 
En fjernkontroll vil ikke vise "  " (Changeover 
under control) hvis en valgrettighet for kjøling/
oppvarming er tildelt fjernkontrollen.

 • Skjermbildet "  " (Changeover under control) (veksling under 
styring) begynner å blinke på alle fjernkontroller som er koblet til 
samme utendørsenhet eller sentralenhet.

* Uansett hvilket valg som er gjort for kjøle- eller varmeinnstilling, 
er det mulig å endre innstillingene for ventilatormodus.

* Hvis det er foretatt valg av kjøle- eller varmeinnstilling 
i fjernkontrollen for kjøle- eller varmeinnstilling ( ), viser alle 
fjernkontrollene " " (veksling under styring). Det kan da ikke 
angis valg av kjøle- eller varmeinnstilling i fjernkontrollene.

  Se brukerveiledningen til utendørsenheten for å få mer 
informasjon om fjernkontrollen for kjøle- eller varmeinnstilling.

 • Angi et valg for kjøle- eller varmeinnstilling som forklart nedenfor.

Innstilling av valg
Visningen "  " (veksling under styring) blinker når strømmen slås på 
første gang.

2 Cool Set to
Cool 28°C

Cool Set to
Cool 28°C

 • Trykk på knappen for valg av driftsmodus på den 
fjernkontrollen der innstillingen skal velges. 
Det blir da angitt valg av kjøle- eller 
varmeinnstilling, og skjermbildet "  " (veksling 
under styring) blir borte. 
"Skjermbildet " (veksling under styring) vises 
på de andre fjernkontrollene.

Grunnleggende betjeningsmåte (bruk av direkteknapper)
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3 Cool Set to
Cool 28°C

 • Trykk på fjernkontrollen med valg av kjøle- eller 
varmeinnstilling (eller fjernkontrollen uten 
skjermbildet "  " (veksling under styring)) flere 
ganger inntil ønsket modus er valgt. Displayet 
veksler mellom "Fan" (vifte), "Dry" (tørk), "Auto" 
(automatisk), "Cool" (kjøling) og "Heat" (varme) 
hver gang du trykker på knappen.

 • ("Auto" (automatisk) vises kun for kjøle-/
varmesystem med individuell drift.) 
De andre fjernkontrollene som ikke kan brukes til 
å endre valgt innstilling, vil da også endre visning 
automatisk.

Valg av Cool- eller Heat-innstilling
 • "Cool" (kjøling), "Heat" (varme), "Auto" (automatisk) kan bare stilles inn på den fjernkontrollen der 
det er angitt valg av kjøle- eller varmeinnstilling. 
("Auto" (automatisk) vises bare for kjøle-/varmesystem med individuell drift.)

1.
Fjernkontrollen med valg 
av innstilling 

Satt til "Cool" 
(kjøling), "Heat" 
(varme), "Dry" (tørk), 
"Auto" (automatisk).

Andre fjernkontroller

(uten "  " (veksling 
under styring) vist)

(med "  " (veksling 
under styring) vist)

 • Systemet slår over i den modusen som 
er stilt inn på fjernkontrollen med 
valget. Ingen andre modi er tilgjengelig.

 • Systemet kan imidlertid slås over 
i viftemodus eller endres fra "Cool" 
(kjøling) til "Dry" (tørk).

2.
Fjernkontrollen med valg 
av innstilling Modus satt til 

"Fan" (vifte).
Andre fjernkontroller

(uten "  " (veksling 
under styring) vist)

(med "  " (veksling 
under styring) vist)

 • Systemet kan ikke settes i andre modi 
enn viftemodus.

Betjeningsmåte
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Grunnleggende betjeningsmåte (bruk av direkteknapper)

Forholdsregler ved valg av kjøle- eller varmeinnstilling 
 • Valg av kjøle- eller varmeinnstilling må angis for en enkelt fjernkontroll i følgende tilfelle.

(Kjøle-/varmesystem for felles drift) (Kjøle-/varmesystem for individuell drift)

Innendørs-
anlegg

Innendørs-
anlegg

Flere innendørsenheter er koblet til 
en enkelt utendørsenhet.
Angi valgbarheten av kjøling/
oppvarming/viftevalg på en av 
fjernkontrollene.

En enkelt sentralenhet er koblet til 
flere innendørsenheter.
Angi valgbarheten av kjøling/
oppvarming/auto/viftevalg på en 
av fjernkontrollene.

Sentralenhet:
Sentralenheten brukes til å velge 
kjøle- eller varmemodus.

Tastelås 

Betjeningsmåte Foreta og annuller innstillinger på standardskjermen.

1 Cool Set to
Cool 28°C

Standardskjerm

 • Hold inne meny/enter-knappen i minst 4 sekunder. 
(Mens bakgrunnsbelysningen er tent)

2 Cool Set to
Cool 28°C

 • " " vises. 
Alle knapper er deaktivert når tastene er låst.

 • Hold inne meny/enter-knappen i minst 4 sekunder 
hvis du vil avbryte tastelåsmodusen. (Mens 
bakgrunnsbelysningen er tent)
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 �Følgende punkter er på hovedmenyen.
Menypunkter for innstilling 

og visning
Beskrivelse Instruksjons-

side

Air Flow 
Direction
(bare hvis den 
individuelle 
luftstrøm-
funksjonen er 
installert)

Individual setting Du kan stille inn en luftstrømretning for hver 
4 klaffer individuelt.
 • I tilfellet SkyAir, maksimum 4 enheter 
(enhet A, B, C, D)

 • I tilfellet VRV, maksimum 16 enheter 
(enhet 0 til 15)

30

Individual setting list Du kan se tabellen for innstilling av hver 
4 klaffer.

31

Individual set all 
reset

Du kan nullstille alle de individuelle 
innstillingene.

32

Quick Start 
(bare SkyAir)

Brukes til raskt å få en passende 
temperatur i rommet (med mindre systemet 
ikke er i tørkeprograms- eller viftedrift).
 • Hurtigkjøling-/varmedrift kan maksimalt vare 
i 30 minutter.

32

Ventilation
Innstillinger for 
ventilasjonsdrift 
for total 
varmeveksler

Ventilation rate 
(ventilasjons-
frekvens)

Brukes til å angi "Low" (lav) "High" (høy) 34

Ventilation mode 
(ventilasjonsmodus)

Brukes til å angi Automatic, Energy 
Reclaim ventilation og Bypass.

35

Energy 
Saving 
Options

Energy Saving 
Options List

Gyldighet eller ugyldighet kan settes opp for 
følgende menyer.

36

Setpoint Range 
Setting

Innstilling av temperaturområdet kan være 
begrenset. 
Det er mulig å begrense temperaturintervallet 
basert på en modell og driftsmodusen.

37

Set back condition Fastslå punktet når anlegget slås av igjen fra 
tilbakeslagskontroll (gjenopprettingsforskjell).

38

Sensing Sensor (low) 
(bare hvis 
registreringssensoren 
er installert)

Når ingen personer blir oppdaget under en 
kontinuerlig fast periode, vil funksjonen 
automatisk endre klimaanleggets måltemperatur. 
Hvis personer blir oppdaget, vil den returnere 
til normal innstilt temperatur.

39

Sensing Sensor 
(stop) (bare hvis 
registreringssensoren 
er installert)

Når ingen personer blir oppdaget under en 
kontinuerlig fast periode, vil funksjonen 
automatisk stoppe klimaanlegget.

40

Setpoint Auto Reset Selv om den innstilte temperaturen blir endret, 
returnerer den til den forhåndsinnstilte 
temperaturen etter fremdrift i en definert 
tidsperiode.

41

Hurtigreferanse for menypunkter på hovedmenyen

Menypunkter på Main Menu
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Menypunkter for innstilling 
og visning

Beskrivelse Instruksjons-
side

Energy 
Saving 
Options

Off Timer Etter at du har slått av anlegget, vil det 
automatisk slås av i løpet av en definert 
tidsperiode.

 • Det er mulig å angi tiden i trinn på 
10 minutter fra 30 til 180 minutter.

42

Electricity 
consumption

Et antydet strømforbruk inntil nå vises. Dette 
setter kunden i stand til å evaluere trenden 
i strømforbruket.
Merk: Funksjonens tilgjengelighet er avhengig 
av typen innendørsanlegg.
Merk: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i 
tilfelle mer enn 1 innendørsanlegg er tilkoblet i 
gruppen til fjernkontrollen.
Merk: Vist strømforbruk er ikke et resultat av 
en kWh-måling, men resultater fra en 
beregning med kjøredata fra anlegget.
Noen faktorer i denne beregningen er 
absolutte verdier, mens andre faktorer bare 
fører til interpoleringer med toleranse. Dette 
forklarer hvorfor avlesningen kan avvike fra 
det faktiske strømforbruket.

43

Schedule Enable/Disable Gyldigheten eller ugyldigheten til en 
tidsplanfunksjon kan endres.

49

Schedule Number 
Settings

Du kan velge tidsplannummeret som må være 
aktivt (tidsplan nr. 1, 2 eller 3).

45

Holidays Det er mulig å foreta innstillinger for ferie og 
midlertidig stenging.

46

Settings  • Angi oppstartstiden og driftsstopptiden.
• PÅ: Innstillingspunkter for oppstartstid, 
kjølings- og oppvarmingstemperatur kan 
konfigureres.
• AV: Innstillingspunkter for driftsstopptid 
og tilbakeslagstemperaturer for kjøling og 
oppvarming.  
(--: Angir at tilbakeslagsfunksjonen er 
deaktivert for denne tidsperioden.) 
_: Angir at temperaturinnstillingspunktet 
og innstillingspunktet for 
tilbakeslagstemperatur for denne 
tidsperioden ikke er angitt. Det siste 
aktive innstillingspunktet vil utnyttes.

 • Det kan angis opptil 5 handlinger per dag.

47

Filter Auto Clean Denne funksjonen er bare tilgjengelig på 
modellen med et panel som har automatisk 
rengjøringsfunksjon for filteret. 
Se brukerveiledningen for disse modellene 
hvis du vil ha flere opplysninger.

50
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Hurtigreferanse for menypunkter på hovedmenyen
Menypunkter for innstilling 

og visning
Beskrivelse Instruksjons-

side

Maintenance Information Brukes til å vise servicekontakt og 
modellinformasjon.

51

Configura-
tion

Draft prevention 
(bare hvis 
registreringssensoren 
er installert)

 • Trekkforebyggingsfunksjonen kan aktiveres 
eller deaktiveres.

52

Display Brukes til å angi standardvisning eller 
detaljert visning.
 • Vis standardvisning eller detaljert visning
 • Detaljerte visningsinnstillinger 
Kan velges fra visning av romtemperatur, 
utendørstemperatur, system eller uten noen 
visningselementer.

53

Contrast Adjustment Brukes til å justere kontrasten på 
LCD-skjermen.

55

Current Settings Brukes til å vise en liste over gjeldende 
innstillinger for tilgjengelige menypunkter.

56

Clock & 
Calendar

Date & Time Brukes til å konfigurere dato og klokkeslett 
og foreta endringer.
 • Standard klokkevisning er 24H.
 • Klokken vil opprettholde nøyaktigheten til 
innenfor ±30 sekunder per måned. 

 • Hvis det oppstår strømbrudd i inntil 48 timer, 
vil den innebygde reservestrømforsyningen 
sørge for at klokken fortsatt virker.

57

12H/24H Clock Klokken kan vises i 12-timers 
eller 24-timers tidsformat.

59

Language Velg visningsspråk blant følgende språk. 
(English/Deutsch/Français/Español/Italiano/
Eλληνικά/Nederlands/Portugues/Pyccĸий/
Тürkçe/Polski)

60

Merk:  Hvilke punkter som kan velges, avhenger av hvilken modell som er koblet til. 
Bare valgbare punkter vises i menyen.

Menypunkter på sekundær fjernkontroll

2 fjernkontroller
i kontroll

Utendørsanlegg

Innendørsanlegg
Hvis 2 fjernkontroller styrer en enkelt innendørsenhet, 
innstilles følgende menypunkter ikke på den sekundære 
fjernkontrollen. Still dem inn på hovedfjernkontrollen.
 • Energy Saving Options
 • Schedule
 • Setback
 • Filter automatisk rengjøring
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Bruk av menyen
Bruk av Main Menu
 �Visning av Main Menu

1 Cool Set to
Cool 28°C

Standardskjerm

 •  Trykk på meny/enter-knappen.

2 
Return Setting

Main Menu
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Filter Auto Clean
Maintenance Information

1/2

Hovedmeny

 • Hovedmenyen vises.

  Det vises instruksjoner for bruk av 
knappene. 

3  • Velge menypunkter i hovedmenyen.
1.  Trykk på  for å velge elementet som 

skal stilles inn.
2.  Trykk på meny/enter-knappen for å vise 

skjermbildet med de valgte innstillingene.

4  • Trykk på Avbryt-knappen for å gå tilbake til 
standardskjermen fra hovedmenyen. 

Fare
 • Når menypunktene stilles inn, vil skjermen automatisk gå tilbake til standardskjermen hvis 
det ikke trykkes på noen knapper i 5 minutter. 

Betjeningsmåte
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Individuell Air Flow Direction
 �Individual setting

1 
Return Setting

Main Menu 1/2

Quick Start
Air Flow Direction

Hovedmeny

 • Vis hovedmenyskjermbildet (se side 29).
 • Velg Air Flow Direction  på hovedmenyen.
 • Trykk på meny/enter-knappen for å vise 
skjermbildet for innstilling av Air Flow Direction.

2 
Return Setting

Air Flow Direction
Individual Setting
Individual setting list
Individual set all reset
Air direction range select

Hovedmeny

 • Velg Individual Setting  på menyen.
 • Trykk på meny/enter-knappen.

3 
Return SettingReturn Setting

Individual Setting

Outlet Direction
No Ind Set

Outletmark 

Unit A

Hovedmeny

 • Bruk knappene  til å velge anlegget og 
utløpsmerket.

 • I tilfellet SkyAir, maksimum 4 enheter (enhet 
A, B, C, D). 
I tilfellet VRV, maksimum 16 anlegg for hver 
gruppe (enhet 0 til 15). 
I tilfellet kassettype kan du kontrollere hver 
4 klaffer (£, £ £, £ £ £, £ £ £ £) individuelt.

4 
Return SettingReturn Setting

Individual Setting

Outlet Direction
UnitA

Outletmark 

No Ind Set

Hovedmeny

 • Trykk på knappen  for å velge innstillingen for 
luftstrømretning.

 • Bruk knappene  til å endre følgende 
innstillinger: No Ind Set  Position 0  Position 1  
Position 2  Position 3  Position 4  Swing  
Blocked . 
No Ind Set : Ingen individuell innstilling. 
Blocked : Individuell luftstrøm er blokkert.

 • Når du trykker på meny/enter-knappen, bekreftes 
innstillingene og du føres tilbake til 
standardskjermen.

Betjeningsmåte
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5 Cool Set to
Cool 28°C

Standardskjerm

 • Hvis individuell luftstrømretning er innstilt, vises 
ikonet for individuell luftstrømretning på 
standardskjermbildet. 

 �Individual setting list

1 
Return Setting

Air Flow Direction
Individual Setting

Individual Set All Reset
Individual Setting ListIndividual Setting

 • Hent opp skjermbildet for innstilling av Air Flow 
Direction (se side 30).

 • Trykk på knappene  for å velge 
Individual Setting List  på skjermbildet Air Flow 
Direction (luftstrømretning).

 • Trykk på meny/enter-knappen.

2 
Return Setting

Individual setting list
UnitA
Outletmark Air direc. Indiv.
  Auto  OFF
  Auto  OFF
  Auto  OFF
  Auto  OFF

 • En tabell viser gjeldende innstillinger. Trykk 
på  for å gå til neste enhet.

 • Trykk på Avbryt-knappen for å gå tilbake til 
hovedmenyen.

Betjeningsmåte

Bruk av menyen
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 �Individual set all reset

1 
Return Setting

Air Flow Direction
Individual Setting
Individual Setting ListIndividual Setting
Individual Set All Reset

 • Hent opp skjermbildet for innstilling av Air Flow 
Direction (se side 30).

 • Trykk på knappene  for å velge 
Individual set all reset  på skjermbildet Air Flow 
Direction (luftstrømretning).

 • Trykk på meny/enter-knappen.

2 
Return Setting

Clear individual
air flow setting?

Individual set all reset

Yes No

 • Trykk på  for å velge  Yes  (ja) på 
bekreftelsesskjermbildet.

 • Trykk deretter på meny/enter-knappen for å stille 
klokken og gå tilbake til hovedmenyen.

Quick Start (bare SkyAir)
 �Quick Start på

1 
Return Setting

Main Menu
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Filter Auto Clean
Maintenance Information

1/2

Cool Set to
Cool 28°C

Quick Start

 • Vis hovedmenyen under drift i kjølemodus, 
varmemodus eller automatisk modus (se 
side 29).

 • Trykk på  for å velge Quick Start  på 
hovedmenyen. 
Trykk på meny/enter-knappen for å gå tilbake 
til standardskjermen.

 • Quick Start vises på standardskjermen.
 • Quick Start er nå på.

Betjeningsmåte

Betjeningsmåte
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 �Quick Start av

2 
Return Setting

Main Menu
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Filter Auto Clean
Maintenance Information

1/2

Cool Set to
Cool 28°C

 • Mens Quick Start vises på standardskjermen, 
viser du hovedmenyen (se side 29).

 • Trykk på  for å velge Quick Start  på 
hovedmenyen. 
Trykk på meny/enter-knappen for å gå tilbake til 
standardskjermen.

 • Quick Start vises ikke lenger på standardskjermen. 
 • Quick Start er nå av. 

Quick Start
Quick Start Innendørsenheten styres automatisk, hvilket gir økt kraft til 

utendørsenheten og raskt gir en behagelig temperatur i rommet.
 • Visning av viftehastighet opphører, og det kan ikke lenger endres viftehastighet. 
 • Kan ikke angis når anlegget er i vifte- eller tørk-modus. 
 • Quick Start kjører i maksimalt 30 minutter før enheten automatisk går tilbake til normal drift. 
 • Hvis du aktiverer modusvalg, går luftkondisjoneringsanlegget tilbake til normal drift.
 • I varmemodus kan viftehastigheten øke og temperaturen til luftstrømmen kan gå ned. 
Juster driften etter eget valg. 

Betjeningsmåte

Bruk av menyen
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Ventilation
 �Visning av ventilasjonsinnstillinger

1 
Return Setting

Main Menu
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Filter Auto Clean
Maintenance Information

1/2

Return Setting

Ventilation
Ventilation rate
Ventilation mode

2/2

 • Vis hovedmenyen.  
(Se side 29.)

 • Trykk på  for å velge Ventilation  på 
hovedmenyen.
(For modeller uten ventilasjonsfunksjon vil 
Ventilation  ikke vises på hovedmenyen.)
Trykk på meny/enter-knappen for å vise 
skjermbildet for innstilling av ventilasjon.

 �Endre ventilasjonsfrekvens

1 
Return Setting

Ventilation
Ventilation rate
Ventilation mode

2/2  • Vis skjermen med ventilasjonsinnstillinger 
(se over). 

 • Trykk på  for å velge Ventilation rate  på 
skjermbildet for ventilasjonsinnstillinger. 
Trykk på meny/enter-knappen for å vise 
skjermbildet for innstilling av ventilasjonsfrekvens.

2 
Return Setting

High 

Ventilation 

Ventilation rate 

Low High 

 • Hvis du trykker på , endres innstillingen til 
Low  og High .

* Kun de modi som kan velges, vises.

3  • Velg ønsket ventilasjonsfrekvens. Når du trykker 
på meny/enter-knappen, bekreftes innstillingene 
og du føres tilbake til standardskjermen.
(Hvis du trykker på avbryt-knappen, går 
fjernkontrollen tilbake til forrige skjermbilde 
uten å endre ventilasjonsfrekvensen.)

Betjeningsmåte

Betjeningsmåte
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 �Endre ventilasjonsmodus

1 
Return Setting

Ventilation
Ventilation rate
Ventilation mode

2/2  • Vis skjermen med ventilasjonsinnstillinger. 
(Se side 34.)

 • Trykk på  for å velge Ventilation mode  på 
skjermbildet for ventilasjonsinnstillinger. 
Trykk på meny/enter-knappen for å vise 
skjermbildet for innstilling av ventilasjonmodus.

2 
Return Setting

Ventilation

Ventilation mode

2/2

Bypass

 • Når du trykker på , endres innstillingene 
i rekkefølgen som vises nedenfor.

Bypass Energy Reclaim Vent Automatic

* Kun de modi som kan velges, vises.

3 Cool Set to
Cool 28°C

 • Velg ønsket ventilasjonsmodus. Når du trykker på 
meny/enter-knappen, bekreftes innstillingene og 
du føres tilbake til standardskjermen.
(Hvis du trykker på avbryt-knappen, går 
fjernkontrollen tilbake til forrige skjermbilde 
uten å endre ventilasjonsmodusen. )

Ventilation Mode
Automatisk modus Ved bruk av opplysninger fra luftkondisjoneringsanlegget 

(kjøling, varme, vifte og innstilt temperatur) og den totale 
varmeveksleren (temperaturer innen- og utendørs) skiftes 
det automatisk modus mellom varmeveksling og bypass. 

Varmevekslingsmodus Uteluften går gjennom varmeveksleren og føres inn i rommet.

Bypassmodus Uteluften føres inn i rommet uten å gå gjennom varmeveksleren.

Betjeningsmåte

Bruk av menyen
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Energy Saving Options
 �Visningsmetode for Energy Saving Options

1 
Return Setting

Main Menu 1/2
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Filter Auto Clean
Maintenance Information

Return Setting

Energy Saving Options 1/2
Energy Saving List
Setpoint range set
Set back condition
Sensing Sensor (low)
Sensing Sensor (stop)
Setpoint Auto Reset

 • Vis hovedmenyen. 
(Se side 29.)

 • Trykk på  for å velge  Energy Saving Options  
på hovedmenyen.
Trykk på meny/enter-knappen for å vise 
skjermbildet for innstilling av Energy Saving 
Options.

 �Energisparingsliste

1 
Return Setting

Energy Saving Options
Energy Saving List
Setpoint range set
Set back condition
Sensing Sensor (low)
Sensing Sensor (stop)
Setpoint Auto Reset

1/2  • Hent opp skjermbildet for innstilling av Energy 
Saving Options (se side 36). 

 • Trykk på  for å velge  
 Energy Saving List  på skjermbildet for innstilling 
av Energy Saving Options. 
Trykk på meny/enter-knappen for å vise 
skjermbildet for innstilling av energisparingslisten.

2 
Return Setting

Energy Saving List
                 Setpoint range set: 
                 Set back condition: ON
             Sensing Sensor (low): OFF
            Sensing Sensor (stop): OFF
                Setpoint Auto Reset: ON
                                Off Timer: ON

2/2

OFF
 • Hvis du trykker på , endres innstillingen 
i rekkefølgen  PÅ  og  AV .

 • Flytte markøren ved hjelp av  . 
Trykk på meny/enter-knappen når du har valgt 
menypunkt. Bekreftelsesskjermbildet vises.

                         

3 
Setting

Save the settings?
Energy Saving List

Yes No

Return

 • Trykk på  for å velge  Yes  (ja) på 
bekreftelsesskjermbildet. 
Når du trykker på meny/enter-knappen, 
bekreftes innstillingene og du føres tilbake 
til standardskjermen.

Betjeningsmåte

Betjeningsmåte
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 �Innstilling av tilbakeslagspunktintervall

1 
Return Setting

Energy Saving Options 2/2
Energy Saving List
Setpoint range set
Set back condition
Sensing Sensor (low)
Sensing Sensor (stop)
Setpoint Auto Reset

1/2  • Hent opp skjermbildet for innstilling av Energy 
Saving Options (se side 36). 

 • Trykk på  for å velge  Setpoint range set  på 
skjermbildet for innstilling av Energy Saving 
Options. 
Trykk på meny/enter-knappen for å vise 
skjermbildet for innstilling av begrensning på 
tilbakeslagspunktintervall.

2 
Return Setting

Setpoint Range Set
 Cool
                   – 35°C

 Heat
  15°C – 30°C

2/2

20°C

 • Hvis du trykker på , endres 
temperaturinnstillingsintervallet for kjøling 
og oppvarming.

 • Flytte markøren ved hjelp av  . 
Trykk på meny/enter-knappen når du har valgt 
menypunkt. Bekreftelsesskjermbildet vises.

3 
Setting

Save the settings?
Setpoint Range Set

Yes No

Return

 • Trykk på  for å velge  Yes  (ja) på 
bekreftelsesskjermbildet. 
Når du trykker på meny/enter-knappen, 
bekreftes innstillingene og du føres tilbake 
til standardskjermen.

Betjeningsmåte

Bruk av menyen
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 �Set back condition

1 
Return Setting

Energy Saving Options 2/2
Energy Saving List
Setpoint range set
Set back condition
Sensing Sensor (low)
Sensing Sensor (stop)
Setpoint Auto Reset

1/2  • Hent opp skjermbildet for innstilling av Energy 
Saving Options (se side 36). 

 • Trykk på  for å velge  Set back condition  på 
skjermbildet for innstilling av Energy Saving 
Options. 
Trykk på meny/enter-knappen for å vise 
skjermbildet for innstilling av Set back condition.

2 
Return Setting

Set back condition
Recovery Differential

Cool Heat
 +2°C-2°C

 • Hvis du trykker på , endres 
temperaturforskjellen for hele Setback.

 • Flytte markøren ved hjelp av  . 
Trykk på meny/enter-knappen når du har valgt 
menypunkt. Bekreftelsesskjermbildet vises.

3 
Setting

Save the settings?
Set back Condition

Yes No

Return

 • Trykk på  for å velge  Yes  (ja) på 
bekreftelsesskjermbildet. 
Når du trykker på meny/enter-knappen, 
bekreftes innstillingene og du føres tilbake 
til standardskjermen.

Betjeningsmåte
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 �Registreringssensor (lav)

1 
Return Setting

Energy Saving Options 2/2
Energy Saving List
Setpoint range set
Set back condition
Sensing Sensor (low)
Sensing Sensor (stop)
Setpoint Auto Reset

1/2  • Hent opp skjermbildet for innstilling av Energy 
Saving Options (se side 34). 

 • Trykk på  for å velge  Sensing Sensor (low)  
på skjermbildet for innstilling av Energy Saving 
Options. 
Trykk på meny/enter-knappen for å vise 
skjermbildet for innstilling av sensorinnstilling (lav).

2 
Return Setting

Sensing Sensor (low) 
               Adjust temp. cool:
                 Adjust time cool: 30 min
                 Limit cool temp.: 30°C
               Adjust temp. heat: 1.0°C
                 Adjust time heat: 60 min
                 Limit heat temp.: 15°C

1.0°C
 • Hvis du trykker på , angir 
energisparingsoperasjonen når sensoren 
oppdager fraværet.

 • Flytte markøren ved hjelp av  . 
Trykk på meny/enter-knappen når du har valgt 
menypunkt. Bekreftelsesskjermbildet vises.

3 
Setting

Save the settings?
Sensing Sensor (low)

Yes No

Return

 • Trykk på  for å velge  Yes  (ja) på 
bekreftelsesskjermbildet. 
Når du trykker på meny/enter-knappen, 
bekreftes innstillingene og du føres tilbake 
til standardskjermen.

Betjeningsmåte

Bruk av menyen
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 �Registreringssensor (stopp)

1 
Return Setting

Energy Saving Options 2/2
Energy Saving List
Setpoint range set
Set back condition
Sensing Sensor (low)
Sensing Sensor (stop)
Setpoint Auto Reset

1/2  • Hent opp skjermbildet for innstilling av Energy 
Saving Options (se side 36). 

 • Trykk på  for å velge  Sensing Sensor (stop)  
på skjermbildet for innstilling av Energy Saving 
Options. 
Trykk på meny/enter-knappen for å vise 
skjermbildet for innstilling av sensorinnstilling 
(stopp).

2 
Return Setting

Sensing Sensor (Stop) 

           Absent stop on/off:
        Absent stop set time: 10 hours

2/2

OFF

 • Hvis du trykker på , angir 
energisparingsoperasjonen når sensoren 
oppdager fraværet.

 • Flytte markøren ved hjelp av  . 
Trykk på meny/enter-knappen når du har valgt 
menypunkt. Bekreftelsesskjermbildet vises.

3 
Setting

Save the settings?
Sensing Sensor (stop)

Yes No

Return

 • Trykk på  for å velge  Yes  (ja) på 
bekreftelsesskjermbildet. 
Når du trykker på meny/enter-knappen, 
bekreftes innstillingene og du føres tilbake 
til standardskjermen.

Betjeningsmåte
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 �Setpoint Auto Reset

1 
Return Setting

Energy Saving Options 2/2
Energy Saving List
Setpoint range set
Set back condition
Sensing Sensor (low)
Sensing Sensor (stop)
Setpoint Auto Reset

1/2  • Hent opp skjermbildet for innstilling av Energy 
Saving Options (se side 36). 

 • Trykk på  for å velge  Setpoint Auto Reset  på 
skjermbildet for innstilling av Energy Saving 
Options. 
Trykk på meny/enter-knappen for å vise 
skjermbildet for innstilling av Setpoint Auto Reset.

2 
Return Setting

Setpoint Auto Reset
       Cool
                    Set temp.:
                      Set time: 60 min
       Heat
                    Set temp.: 20°C
                      Set time: 90 min

2/2

28 °C

 • Trykk på  for å angi forhåndsvalg og timing for 
automatisk tilbakestilling av tilbakeslagspunkt.

 • Flytte markøren ved hjelp av  . 
Trykk på meny/enter-knappen når du har valgt 
menypunkt. Bekreftelsesskjermbildet vises.

3 
Setting

Save the settings?
Setpoint Auto Reset

Yes No

Return

 • Trykk på  for å velge  Yes  (ja) på 
bekreftelsesskjermbildet. 
Når du trykker på meny/enter-knappen, 
bekreftes innstillingene og du føres tilbake 
til standardskjermen.

Betjeningsmåte

Bruk av menyen
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 �Off Timer

1 
Return Setting

Off Timer 
Electricity consumption 

Energy Saving Options 2/2  • Hent opp skjermbildet for innstilling av Energy 
Saving Options. (Se side 36.)

 • Trykk på  for å velge  Off Timer  på 
skjermbildet for innstilling av alternativer for 
energisparing. Trykk på meny/enter-knappen 
for å vise skjermbildet Off Timer.

2 
Return Setting

After you turn on the unit,
it will automatically
turn off in

60
minutes.

Off Timer  • Bruk  for å angi tiden fra driften starter til 
enheten automatisk stanser.  
Du kan velge fra 30 til 180 minutter i enheter på 
10 minutter.  
Hvis du holder inne knappen, endres tallet 
uavbrutt. 

 • Velg ønsket tid, og trykk på meny/enter-knappen.  
Bekreftelsesskjermbildet for innstillingene vises. 

3 
Return Setting

Save the settings?
Off Timer

Yes No 

 • Trykk på  for å velge  Yes  (ja) på 
bekreftelsesskjermbildet. 
Når du trykker på meny/enter-knappen, bekreftes 
innstillingene for Off Timer, og fjernkontrollen går 
tilbake til standardskjermen.

Betjeningsmåte
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 �Electricity consumption

1 
Return

Energy Saving Options 2/2
Off Timer
Electricity consumption

Setting

2/2  • Hent opp skjermbildet for innstilling av Energy 
Saving Options (se side 36). 

 • Trykk på  for å velge  
 Electricity consumption  på skjermbildet for 
innstilling av Energy Saving Options. 
Trykk på meny/enter-knappen for å vise 
skjermbildet for innstilling av Electricity 
consumption.

2 
Return

Electricity consumption
Today

0     6     12    18    24

1
kWh

Total
10.5 kWh

Return

Electricity consumption
This week

S  M  T  W  T  F  S

10
kWh

Total
60.2 kWh

Return

Electricity consumption
This year

0     3      6      9     12

1
kWh

Total
150 kWh

 • Flytt indikasjonsskjermen ved hjelp av  . 
Today > Yesterday > This week (1 week) > Last 
week (1 week) > This year (1 year) > Last year 
Endre elementene og verdiene øverst til høyre 
i indikasjonsområdet ved hjelp av . 
 
Trykk på Avbryt-knappen for å gå tilbake til forrige 
skjermbilde.

                         

Betjeningsmåte

Bruk av menyen
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Schedule
 �Visningsmetode for tidsplaninnstillinger

Betjeningsmåte Tidsplanen kan ikke aktiveres hvis en sentral kontroll er tilkoblet.

1 
Setting

Main Menu 1/2

Return

Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Filter Auto Clean
Maintenance Information

 • Vis hovedmenyen.   
(Se side 29.)

 • Trykk på  for å velge  Schedule  .  
Trykk på meny/enter-knappen for å vise 
skjermbildet for tidsplaninnstilling.

Clock has not been set.
Would you like to set it now?

Schedule

Yes No

Return Setting

Date & Time
Year 2011
Month 01
Day 01
Tuesday

 12:00
Return Setting

 • Før du stiller inn tidsplanen, må klokken stilles.
 • Hvis klokken ikke er innstilt, vises et skjermbilde 
som det til venstre. 
Trykk på   for å velge  Yes  og trykk på meny/
enter-knappen.

 • Dato- og klokkeslettskjermbildet vises.
 • Angi gjeldende år, måned, dag og klokkeslett. 
(Se "Clock & Calendar" på side 57.)

2 
Setting

Schedule
Enable/Disable
Schedule nr set
Holidays
Settings

Return

 • Trykk på  for å velge ønsket funksjon på 
skjermbildet for tidsplaninnstillinger, og trykk på 
meny/enter-knappen.
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 �Tidsplannummer innstilt

1 
Setting

Schedule
Enable/Disable
Schedule nr set
Holidays
Settings

2/2

Return

 • Hent opp skjermbildet for tidsplaninnstillinger. 
(Se side 47.)

 • Trykk på  for å velge  Schedule nr set  på 
skjermbildet for innstilling av alternativer for 
energisparing. 
Skjermbildet Schedule Number Set vises når 
du trykker på meny/enter-knappen.

2 
Setting

Schedule nr set
Schedule

Schedule nr 1

Return

 • Trykk på  for å velge  Schedule nr 1 ,  
 Schedule nr 2  eller  Schedule nr 3  på 
skjermbildet Schedule number. 
Bekreftelsesskjermbildet vises når du trykker 
på meny/enter-knappen.

3 Save the settings?
Schedule

Yes No

Return Setting

 • Trykk på  for å velge  Yes  (ja) på 
bekreftelsesskjermbildet. 
Når du trykker på meny/enter-knappen, bekreftes 
de daglige mønstrene i tidsplanen og du føres 
tilbake til standardskjermen.

Betjeningsmåte
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Holidays
(Planleggingstidsbryteren deaktiveres for dager som er angitt som feriedager.)

1 
Return Setting

Schedule 
Enable/Disable
Schedule nr set
Holidays
Settings

 • Hent opp skjermbildet for tidsplaninnstillinger. 
(Se side 44.)

 • Trykk på  for å velge  Holidays  på 
skjermbildet for tidsplaninnstillinger. 
Trykk på meny/enter-knappen for å vise 
skjermbildet for ferieinnstilling.

2 
Return Setting

Schedule
Holiday setting
 Multiple selection

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

 • Trykk på  for å velge ønsket dag. 
Trykk på  for å vise " " og foreta 
ferieinnstillingene. 
Hvis du trykker på , veksler innstillingen 
mellom å være angitt og være opphevet. 
Du kan velge flere dager som feriedager.
Merk:  Hvis du vil aktivere planleggingstidsbryteren 

for en dag som er valgt som feriedag, må 
ferieinnstillingen oppheves.

3 
Return Setting

Schedule
Holidays
 Multiple selection

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

 • Trykk på meny/enter-knappen for å fullføre 
ferieinnstillingene.  
Bekreftelsesskjermbildet for innstillingene vises. 

4 
Return Setting

Save the settings?
Schedule

Yes No

 • Trykk på  for å velge  Yes  (ja) på 
bekreftelsesskjermbildet. 
Når du trykker på meny/enter-knappen, bekreftes 
ferieinnstillingene og du kommer tilbake til 
standardskjermen.

Return Setting

Mon
 Holiday

Schedule 
Time     Act     Cool     Heat
– – :– –   – –       –      –
– – :– –   – –       –      –
– – :– –   – –       –      –
– – :– –   – –       –      –
– – :– –   – –       –      –

Merk:
 • Innstilte feriedager vises på skjermbildet for 
tidsplaninnstillinger.

Betjeningsmåte
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 �Tidsplaninnstillinger

1 
Setting

Schedule
Enable/Disable
Schedule nr set
Holidays
Settings

2/2

Return

 • Hent opp skjermbildet for tidsplaninnstillinger. 
(Se side 44.)

 • Trykk på  for å velge  Settings  på 
tidsskjermbildet.  
Innstillingsskjermbildet vises når du trykker på 
meny/enter-knappen.

MERK: Tidsplaninnstillingene for det valgte 
tidsplannummeret kan endres. Hvis du vil endre 
tidsplannummeret, se "Tidsplannummer innstilt" 
på side 45.

2 Schedule
Time     Act     Cool     Heat
– – :– –   – –       –      –
– – :– –   – –       –      –
– – :– –   – –       –      –
– – :– –   – –       –      –
– – :– –   – –       –      –

Mon

Return Setting

 • Trykk på  for å velge dagen som skal 
stilles inn.

3 Schedule

Mon
Time     Act     Cool     Heat
– 6 :00    – –       –      –
– – :– –   – –       –      –
– – :– –   – –       –      –
– – :– –   – –       –      –
– – :– –   – –       –      –

Return Setting

Schedule

Mon
Time     Act     Cool     Heat
– 6 :00     – –       –      –
– – :– –   – –       –      –
– – :– –   – –       –      –
– – :– –   – –       –      –
– – :– –   – –       –      –

Return Setting

 • Registrer tiden for den valgte dagen. 
 • Trykk på  for å flytte det fremhevede 
elementet, og trykk på  for å registrere ønsket 
tidspunkt for driftsstart. For hvert trykk på  
endres tallene med 1 time eller 1 minutt. 

4 Schedule

Mon
Time     Act     Cool     Heat
– 6 :00   – –       –      –
– – :– –   – –       –      –
– – :– –   – –       –      –
– – :– –   – –       –      –
– – :– –   – –       –      –

Return Setting

Schedule

Mon
Time     Act     Cool     Heat
– 6 :00   ON      32°C     16°C
– – :– –   – –       –      –
– – :– –   – –       –      –
– – :– –   – –       –      –
– – :– –   – –       –      –

Return Setting

 • Trykk på  for å flytte det fremhevede 
elementet, og trykk på  for å konfigurere 
innstillingene PÅ/AV/-- . 
--, PÅ eller AV endres i rekkefølge når du 
trykker på .

"Act"-kolonne:
PÅ: Temperaturinnstillingspunktene kan 

konfigureres.
AV: Innstillingspunktene for tilbakeslagstemperatur 

kan konfigureres.
– –: Temperaturinnstillingspunkter og 

innstillingspunkter for tilbakeslagstemperatur 
blir deaktivert.

Betjeningsmåte
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Schedule

Mon
Time     Act     Cool     Heat
– 6 :00    ON       24°C    21°C
– 8 :00     OFF  – – °C –
– – :– –   – –       –     –
– – :– –   – –       –     –
– – :– –   – –       –     –

Return Setting

 • Innstillingspunktene for kjølings- og 
oppvarmingstemperatur for både PÅ og AV 
(Setback) blir konfigurert.

"Cool"- og "Heat"-kolonnen:
"_": Angir at temperaturinnstillingspunktet og 

innstillingspunktet for tilbakeslagstemperatur 
for denne tidsperioden ikke er angitt. Det 
siste aktive innstillingspunktet vil utnyttes.

"--": Angir at tilbakeslagsfunksjonen er deaktivert 
for denne tidsperioden.

5 Schedule

Mon
Time     Act     Cool     Heat
– 6 :00 ON  24°C    21°C
– 8 :00 OFF  29°C    10°C
1 7 :30 ON  24°C    21°C
2 2 :00 – –   –      –
– – :– –    – –       –      –

Return Setting

Schedule

Mon
Time     Act     Cool     Heat
– 6 :00    ON  24°C    21°C
– 8 :00    OFF  29°C    10°C
1 7 :30    ON  24°C    21°C
2 2 :00    OFF  28°C    17°C
– – :– –   – –       –      –

Return Setting

Schedule

Tue
Time     Act     Cool     Heat
– 6 :00  ON  24°C    21°C
– 8 :00 OFF  29°C    10°C
1 7 :30 ON  24°C    21°C
2 2 :00 OFF  28°C    17°C
– – :– –  – –      –      –

Return Setting

Maksimalt 5 handlinger per dag kan 
stilles inn.
 • Trykk på meny/enter-knappen når innstillinger for 
hver dag er fullført. Bekreftelsesskjermbildet vises.

Hvis du vil kopiere innstillingene fra dagen før, 
trykker du på knappen for valg av driftsmodus for 
å kopiere de eksisterende innstillingene. 
Eksempel: Du kopierer innholdet for Monday ved 
å trykke på knappen for valg av driftsmodus etter at 
du har valgt Tuesday.

6 Save the settings?
Schedule

Yes No

Return Setting

 • Trykk på  for å velge  Yes  (ja) på 
bekreftelsesskjermbildet. 
Når du trykker på meny/enter-knappen, bekreftes 
innstillingene for hver dag og du kommer tilbake til 
hovedmenyen.
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Bruk av menyen
Aktiver eller deaktivere tidsplanen

1 
Setting

Schedule
Enable/Disable
Schedule nr set
Holidays
Settings

2/2

Return

 • Vis skjermbildet for tidsplaninnstillinger.  
(Se side 44.)

 • Trykk på  for å velge  Enable/Disable  på 
skjermbildet for tidsplaninnstillinger. 
Trykk på meny/enter-knappen for å vise aktiver/
deaktiver-skjermbildet.

2 
Return Setting

Enable/Disable 
Schedule 

Disable

 • Trykk på  for å velge  Enable  eller  Disable  
på aktiver/deaktiver-skjermbildet. 
Trykk på meny/enter-knappen når du har valgt 
menypunkt. Bekreftelsesskjermbildet vises.

MERK: Det valgte tidsplannummeret er aktivert. 
Hvis du vil endre tidsplannummeret, se 
"Tidsplannummer innstilt" på side 45.

3 
Return Setting

Save the settings?
Schedule 

Yes No

 • Trykk på  for å velge  Yes  (ja) på 
bekreftelsesskjermbildet. 
Når du trykker på meny/enter-knappen, bekreftes 
innstillingene for aktivering og deaktivering av 
tidsplanen, og du kommer tilbake til 
standardskjermen.

Betjeningsmåte
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Filter Auto Clean

1 
Setting

Main Menu
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Filter Auto Clean
Maintenance Information

1/2

Return

 • Vis hovedmenyen. 
(Se side 29.)

 • Trykk på  for å velge  Filter Auto Clean  (filter 
automatisk rengjøring) på hovedmenyen, og trykk 
på meny/enter-knappen.

2 
Setting

Filter Auto Clean
Filter Auto Clean

0:00 - 3:00

Return

 • Innstillingen for Filter Auto Clean kan utføres.
 • Denne funksjonen er bare tilgjengelig på modellen 
med et panel som har automatisk 
rengjøringsfunksjon for filteret.

 • Se brukerveiledningen for disse modellene hvis du 
vil ha flere opplysninger.

Betjeningsmåte
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Bruk av menyen
Maintenance Information
 �Visningsmetode for vedlikeholdsinformasjon

1 
Return Setting

Main Menu
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Filter Auto Clean
Maintenance Information

1/2  • Vis hovedmenyen. 
(Se side 29.)

 • Trykk på  for å velge  Maintenance Information  
på hovedmenyen, og trykk på meny/enter-knappen.

2 
Return

Maintenance Information
Contact info
0123–456–7890

Indoor unit –––/000
Outdoor unit –––/000

 • Telefonnummeret til kontaktadressen vises øverst 
på skjermen. 
(Hvis du ennå ikke har registrert produktet, vises 
det ikke. )

 • Modellinformasjonen for innen- og 
utendørsenhetene til produktet vises nederst på 
skjermen. 
(Produktkoden kan vises for noen modeller. )

* Modellnavnet vises ikke hvis kretskortet har blitt 
skiftet ut. 

* Feilkodelisten vises kanskje også.  
Hvis den ikke blinker, virker enheten som 
den skal.  
Feilkodelisten forsvinner hvis du trykker på på/
av-knappen i mer enn 4 sekunder. 

Betjeningsmåte
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Configuration
 �Visningsmetode for konfigurasjonsinnstillinger

1 
Return Setting

Main Menu
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language

2/2  • Vis hovedmenyen. 
(Se side 29.)

 • Trykk på  for å velge  Configuration  
(konfigurasjon) på hovedmenyen. 
Trykk på meny/enter-knappen for å vise 
skjermbildet for Configuration-innstillinger.

 �Draft prevention

1 
Return Setting

Configuration

Display
Contrast Adjustment

Draft prevention

 • Hent opp skjermbildet for Configuration-
innstillinger. (Se ovenfor.)

 • Trykk på  for å velge  Draft prevention  
(trekkforebygging) på skjermbildet for 
Configuration-innstillinger. 
Trykk på meny/enter-knappen for å vise 
skjermbildet for innstilling av Draft prevention.

2 
Return Setting

Enable/Disable 
Draft prevention 

Disable

 • Trykk på  for å velge  Enable  eller  Disable  
på aktiver/deaktiver-skjermbildet. 
Trykk på meny/enter-knappen når du har valgt 
menypunkt. Bekreftelsesskjermbildet vises.

3 
Return Setting

Save the settings?
Draft prevention 

Yes No

 • Trykk på  for å velge  Yes  (ja) på 
bekreftelsesskjermbildet. 
Når du trykker på meny/enter-knappen, bekreftes 
innstillingene for trekkforebygging, og du kommer 
tilbake til standardskjermen.

Betjeningsmåte
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Bruk av menyen
 �Display

Display Mode

1 
Return Setting

Configuration

Display
Contrast Adjustment

Draft prevention

 • Hent opp skjermbildet for Configuration-
innstillinger. (Se ovenfor.)

 • Trykk på  for å velge  Display  (visning) 
på skjermbildet for Configuration-innstillinger. 
Trykk på meny/enter-knappen for å vise 
skjermbildet for innstilling av Display.

2 
Return Setting

Display
Display Mode Standard
Display Item   None

 • Trykk på  for å velge  Display Mode  
(visningsmodus) på skjermbildet for innstilling 
av visning. 
Trykk på meny/enter-knappen for å vise 
skjermbildet for innstilling av Display Mode.

3 
Return Setting

Display Mode
Display

Standard 

 • Trykk på  for å velge  Standard  eller  Detailed  
(detaljert) på skjermbildet for innstilling av Display 
Mode.

 • Trykk deretter på meny/enter-knappen for 
å bekrefte innstillingen og gå tilbake til 
standardskjermen.

* Se hvordan du endrer valgene for detaljert 
visning i Angi valg for detaljert visningelement.  
(Se nedenfor.)

Betjeningsmåte
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Angi valg for detaljert visningselement

1 
Return Setting

Display 
Display Mode Standard
Display Item None

 • Hent opp skjermbildet for innstilling av Display. 
(Se side 53.)

 • Trykk på  for å velge  Display Item  
(visningselement) på skjermbildet for innstilling 
av visning. 
Trykk på meny/enter-knappen for å vise 
skjermbildet for innstilling av Display Item.

2 
Return Setting

Display Item
Display 

None 

 • Trykk på  for å vise følgende. 
None Outside Air Temp  *

Room Temp   System*
* Noen modeller viser kanskje ikke disse punktene, selv om de 

er valgt. 
 • Les følgende merknader om visning av romtemperatur og 
utetemperatur.
 Room Temp  
   ..............  Beregnet temperatur i nærheten av 

fjernkontrollen. 
Den registrerte temperaturen kan være 
påvirket av enhetens plassering.

 Outside Air Temp  
   ..............  Beregnet temperatur i nærheten av 

utendørsenheten. 
Den registrerte temperaturen kan være påvirket 
av faktorer som enhetens plassering (hvis den 
for eksempel er i direkte sollys) og drift av 
enheten under avising. 

 • Når innstillingen er gjort, trykker du på meny/
enter-knappen for å bekrefte innstillingen og gå 
tilbake til standardskjermen. 

Betjeningsmåte
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Bruk av menyen
 �Contrast Adjustment

1 
Return Setting

Configuration

Display 
Contrast adjustment

Draft prevention

 • Hent opp skjermbildet for Configuration-
innstillinger. (Se side 52.)

 • Trykk på  for å velge  Contrast adjustment  på 
skjermbildet for Configuration-innstillinger. 
Trykk på meny/enter-knappen for å vise 
skjermbildet for innstilling av kontrastjustering.

2 
Return Setting

Dark 

Light 

Contrast adjustment  • Trykk på  på skjermbildet for innstilling av 
kontrastjustering inntil du kommer til den ønskede 
kontrasten.  
Når du har angitt den, trykker du på meny/enter-
knappen for å gå tilbake til standardskjermen. 

Betjeningsmåte
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Current Settings
 �Manipulere gjeldende innstillinger

1 
Return Setting

Main Menu
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language 

2/2  • Vis hovedmenyen. 
(Se side 29.)

 • Trykk på  for å velge  Current Settings  
(gjeldende innstillinger) på hovedmenyen, 
og trykk på meny/enter-knappen.

2 
Return Setting

Current Settings
Ventilation rate Low
Ventilation mode Auto
Schedule Disable
Display Mode Standard
Display Item Outside
Filter auto clean 00-03

 • Det vises en liste over gjeldende status for 
innstillinger.  
Trykk på  for å gå til neste punkt.

 • Trykk på Avbryt-knappen for å gå tilbake til 
hovedmenyen.

Ventilation rate (ventilasjonsfrekvens) Display Mode
Ventilation mode (ventilasjonsmodus) Display Item
Schedule Filter automatisk rengjøring
Quick Start

Punkter som kan vises

* De viste punktene kan variere avhengig av modellen.  
Kun de punktene som kan angis, vises. 

Betjeningsmåte
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Bruk av menyen
Clock & Calendar
 �Visningsmetode for skjermbildet for innstilling av 
Clock & Calendar

1 
Return Setting

Main Menu
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language 

2/2  • Vis hovedmenyen. (Se side 29.)
 • Trykk på  for å velge  Clock & Calendar  
(klokke og kalender) på hovedmenyen. 
Trykk på meny/enter-knappen for å vise 
skjermbildet for Clock & Calendar.

 �Dato og klokkeslett

1 Clock & Calendar
Date & Time
12H/24H Clock

Return Setting

 • Hent opp innstillingene for Clock & Calendar. 
(Se side 57.)

 • Trykk på  for å velge  Date & Time  (dato og 
klokkeslett) på skjermbildet for innstilling av Clock & 
Calendar. 
Trykk på meny/enter-knappen for å vise 
skjermbildet for innstilling av Date & Time.

2 Date & Time
Year 2011
Month 01
Day 01
Thursday

 12:00
Return Setting

 • Velg "Year" (år) med . 
Endre året med . 
Hvis du holder inne knappen, endres 
tallet uavbrutt.

3 Date & Time
Year 2011
Month 10
Day 01
Thursday

 12:00
Return Setting

 • Velg "Month" (måned) med . 
Endre måneden med . 
Hvis du holder inne knappen, endres tallet 
uavbrutt.

Betjeningsmåte
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4 Date & Time
Year 2011
Month 10
Day 07
Thursday

 12:00
Return Setting

 • Velg "Day" (dag) med . 
Endre dagen med . 
Hvis du holder inne knappen, endres tallet 
uavbrutt.  
Ukedagene endres automatisk. 

5 Date & Time
Year 2011
Month 10
Day 07
Thursday

 12:00
Return Setting

 • Velg "Hour" (time) med . 
Endre timen med . 
Hvis du holder inne knappen, endres tallet 
uavbrutt.

6 Date & Time
Year 2011
Month 10
Day 07
Thursday

 12:21
Return Setting

 • Velg "Minute" (minutt) med . 
Endre minuttet med . 
Hvis du holder inne knappen, endres tallet uavbrutt. 

 • Trykk på meny/enter-knappen. 
Bekreftelsesskjermbildet vises.

 �Daylight Saving Time
 Forsiktig: Det er sommertid i følgende 

tidsrom.
[Start]  Siste søndag,  

mars 2:00
[End]  Siste søndag, 

oktober 3:00
Kontakt en Daikin-forhandler 
hvis du vil endre oppsettet.

Fare

7 Save the settings?
Date & Time

Yes No 

Return Setting

 • Trykk på  for å velge  Yes  (ja) på 
bekreftelsesskjermbildet.  
Trykk deretter på meny/enter-knappen for 
å bekrefte klokken og gå tilbake til 
standardskjermen. 

* Når du stiller inn tidsplanen, går fjernkontrollen 
tilbake til skjermbildet for innstillinger. 
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Bruk av menyen
 �12H/24H klokke

1 Clock & Calendar
Date & Time
12H/24H Clock

Return Setting

 • Vis innstillingene for Clock & Calendar. 
(Se side 57.)

 • Trykk på  for å velge  12H/24H Clock  
(12t/24t klokke) på skjermbildet for innstilling 
av Clock & Calendar.  
Innstillingsskjermbildet for 12H/24H Clock vises 
når du trykker på meny/enter-knappen.

2 12H/24H Clock

24H

Return Setting

Ifølge standardinnstillingen er 
klokkevisningen satt til 24H format. 
 • Trykk på  for å velge  12H   24H  på 
skjermbildet for innstilling av 12H/24H Clock. 

 • Bekreftelsesskjermbildet vises når du trykker 
på meny/enter-knappen.

3 Save the settings?
12H/24H Clock

Yes No 

Return Setting

 • Trykk på  for å velge  Yes  (ja) på 
bekreftelsesskjermbildet.  
Når du trykker på meny/enter-knappen, bekreftes 
innstillingene for 12H eller 24H, og du kommer 
tilbake til hovedmenyen.

Betjeningsmåte
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Language
 �Språk som kan velges

1 
Return Setting

Main Menu
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language 

2/2  • Vis hovedmenyen. (Se side 29.)
 • Trykk på  for å velge  Language  (språk) på 
hovedmenyen, og trykk på meny/enter-knappen.

2 
Return Setting

Language 

English

 • Trykk på  for å velge "Language" (språk) 
på språkskjermbildet. 
English/Deutsch/Français/Español/Italiano/
Eλληνικά/Nederlands/Portugues/Pyccĸий/Тürkçe/
Polski

 • Trykk på meny/enter-knappen for å bekrefte 
innstillingen og gå tilbake til standardskjermen.

Betjeningsmåte
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Vedlikehold
Tilbakestille filtermelding

1 Cool

Return Setting 

Set to
Cool 28°C

Time to clean filter

 • Når det er på tide å rense filteret eller elementet, vises en av 
følgende meldinger nederst på standardskjermen.
"Time to clean filter" (På tide å rengjøre filteret)
"Time to clean filter & element"  (På tide å rengjøre filteret 
og elementet)
"Time to clean element" (På tide å rengjøre elementet)

 • Vask, rengjør eller bytt ut filteret eller elementet. 
Se brukerveiledningen for innendørsenheten hvis 
du vil ha flere opplysninger.

2  • Nullstill filtermeldingen når filteret eller elementet 
er vasket, rengjort eller byttet ut.

 • Trykk på meny/enter-knappen. 
Hovedmenyen vises.

3 
Return Setting

Main Menu
Quick Start
Energy Saving Options
Schedule
Reset Filter Indicator
Ventilation
Maintenance Information

1/2

Cool Set to
Cool 28°C

 • Trykk på  for å velge  Reset Filter Indicator  
(tilbakestill filterindikator) på hovedmenyen, og 
trykk på meny/enter-knappen.

 • Meldingen under 1 blir borte fra standardskjermen 
når filtermeldingen er nullstilt.

Betjeningsmåte
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 Forsiktig

 • Ikke vask fjernkontrollen. 
Dette kan forårsake strømlekkasje 
og medføre elektrisk støt eller 
brann.

 • Stopp alltid 
luftkondisjoneringsanlegget og 
slå av strømbryteren når du skal 
utføre vedlikehold. 
Hvis du ikke gjør det, kan du få 
elektrisk støt eller skade deg.

Vedlikehold av enheten og LCD-skjermen
 • Tørk av LCD-skjermen og andre flater på fjernkontrollen med en tørr klut når de blir skitne.
 • Hvis smuss på flatene ikke lar seg fjerne, skyller du kluten i et nøytralt vaskemiddel som er 
fortynnet med vann, vrir kluten lett og rengjør flatene. Tørk deretter av flatene med en tørr klut.

Merk
 • Ikke bruk tynner, organisk løsemiddel eller etsende rengjøringsmiddel.

 Advarsel

 • Unngå bruk av brannfarlige stoffer (som hårlakk eller insektmiddel) i nærheten 
av luftkondisjoneringsanlegget. 
Ikke rengjør produktet med organiske løsemidler som lettbensin eller tynner. 
Organiske løsemidler kan få produktet til å sprekke og føre til elektrisk støt eller 
brann.
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Nyttige opplysninger
Visning av feilkoder
 �Kontakt en Daikin-forhandler i følgende tilfeller

 Advarsel

 • Når luftkondisjoneringsanlegget har funksjonsfeil (for eksempel lukter brent), 
må du stanse luftkondisjoneringsanlegget og slå av strømmen. 
Under slike forhold kan fortsatt bruk medføre funksjonsfeil, elektrisk støt og brann. Kontakt 
en Daikin-forhandler.

1 Cool

Return Setting 

Set to
Cool 28°C

Error : Push Menu Button

 • Hvis det oppstår en feil, blinker ett av følgende 
punkter på standardskjermen.
"Error: Push Menu Button." (Feil: Trykk på 
menyknappen.)
* Driftsindikatoren blinker.
"Warning: Push Menu Button." (Advarsel: Trykk på 
menyknappen.)
* Driftsindikatoren blinker ikke.

 • Trykk på meny/enter-knappen.

Driftslampe

2 
Return

Error code:A1

Indoor unit –––/000
Outdoor unit –––/000

Contact Info
0123–4567–8900

 • Feilkoden blinker, og kontaktadressen og 
modellnavnet vises.

 • Informer en Daikin-forhandler om feilkoden og 
modellnavnet.

Betjeningsmåte
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Kundeservice

 Advarsel

 • Du må ikke demontere, modifisere 
eller reparere enheten. 
Dette kan føre til elektrisk støt 
eller brann. 
Kontakt en Daikin-forhandler.

 • Du må ikke selv flytte 
fjernkontrollen eller installere 
den på nytt. 
Feil ved installasjonen kan føre til 
elektrisk støt eller brann. 
Kontakt en Daikin-forhandler.

 �Gi reparatøren følgende informasjon
 • Modellnavn
 • Installasjonsdato
 • Hva som er feil: så presist som mulig.
 • Din adresse, ditt navn og telefonnummer

 �Flytting
Det må brukes spesiell teknologi for å flytte fjernkontrollen. Kontakt en Daikin-forhandler. Du må 
betale de faktiske utgiftene for flyttingen av fjernkontrollen.

 �Reparasjoner etter utløp av garantiperioden
Kontakt en Daikin-forhandler. 
Service til rimelige priser kan være mulig på forespørsel fra kunden.  
(Garantiperioden er 1 år fra installasjonsdatoen.)

 �Forespørsel om kundeservice
Kontakt en Daikin-forhandler.
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