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Sikkerhetsforanstaltninger
LES DETTE FØR DRIFT

• Oppbevar denne håndboken på et sted der operatøren kan lett finne den.
• Les sikkerhetsforanstaltningene i denne håndboken nøye før du bruker enheten.
• Foranstaltningene beskrevet her er klassifisert som ADVARSEL og FORSIKTIG. Begge inneholder
viktig informasjon angående sikkerheten. Pass på å følge alle foranstaltningene uten noen unntak.
• Den engelske teksten er den originale instruksjonen. Andre språk er oversettelser av den originale instruksjonen.

ADVARSEL

FORSIKTIG

Hvis man ikke følger disse instruksjonene
ordentlig kan dette føre til personskader eller tap
av menneskeliv.

Hvis man ikke følger disse instruksjonene ordentlig kan
dette føre til skader på ting eller skader på personer,
som kan være alvorlige avhengig av omstendighetene.

Prøv aldri.

Pass på å følge instruksjonene.

Pass på å ha en jordforbindelse.

Fukt aldri enheten eller fjernkontrollen med
vann.

Berør aldri enheten eller fjernkontrollen med
våte hender.
• Etter å ha lest den, oppbevar denne håndboken på et lett tilgjengelig sted slik at du kan bruke den etter
behov. Hvis utstyret overlates til en ny bruker, pass på at den nye brukenen også får denne håndboken.

ADVARSEL
• For å forhindre brann, eksplosjon eller skader, ikke bruk enheten hvis skadelige, og dette
inkluderer lett antennelige og etsende gasser, oppdages i nærheten av enheten.
• Merk deg at lengre, direkte eksponering for kald eller varm luft fra enheten, eller luft som er for
kald eller varm, kan være skadelig for din fysiske tilstand eller helse.
• Plasser ikke objekter, inkludert stenger, fingre e.l. i luftinntaket eller -uttaket. Det kan oppstå feilfunksjon
eller skader på produktet eller personskader som følge av kontakt med enhetens høyhastighets vifteblader.
• Forsøk ikke å reparere, demontere, reinstallere eller modifisere enheten selv, da dette kan føre til vannlekkasje, elektriske støt eller brannfare.
• Bruk ikke brennbar spray i nærheten av enheten, da dette kan føre til brann.
• Forsøk ikke å installere eller reparere enheten selv. Feil utført arbeid kan føre til vannlekkasje, elektrisk støt eller
brannfare. Vennligst kontakt din lokale forhandler eller kvalifisert personell for installasjon eller vedlikeholdsarbeid.
• Hvis enheten ikke fungerer riktig (avgir brennende lukt e.l.), må du slå av strømforsyningen til enheten og
kontakte din lokale forhandler. Fortsatt drift under slike forhold kan føre til svikt, elektrisk støt eller brannfare.
• Pass på å jorde enheten. Jordledningen må ikke kobles til vann-/gassrør, lynavleder eller
jordingsledning for telefon. Utilstrekkelig jording kan føre til elektriske støt.
• Denne enheten er konstruert for bruk med avkjølt eller varmt vann. Bruk av damp kan skade enheten eller få den til å svikte og kan også føre til brann.
• Pass på å jorde enheten. Jordledningen må ikke kobles til vann-/gassrør, lynavleder eller
jordingsledning for telefon. Utilstrekkelig jording kan føre til elektriske støt.

FORSIKTIG
• Bruk ikke enheten til andre formål enn de den er beregnet til. Bruk ikke enheten til kjøling av presisjonsinstrumenter, mat,
planter, dyr eller kunstverk, da dette kan påvirke ytelsen, kvaliteten og/eller levetiden på det aktuelle objektet negativt.
• Ikke utsett planter og dyr for direkte luftstrøm fra enheten ettersom dette kan ha negative effekter for dem.
• Ikke plasser apparater som lager åpne flammer på steder som er utsatt for enhetens luftstrøm, ettersom dette kan forringe brennerens forbrenning.
• Ikke blokker luftinntakene eller –uttakene. Utilstrekkelig luftstrøm kan resultere i redusert ytelse eller føre til andre problemer.
• Plasser eller sett ikke objekter på innendørsenheten. Fall på enheten eller fallende objekter kan forårsake personskader.
• Plasser ikke objekter som er følsomme for fuktighet direkte under innendørsenheten.
Under enkelte forhold kan kondensering på hovedenheten eller vannrør, luftfilterskitt eller
dreneringsblokkering forårsake drypping, som kan føre til muggdannelse eller svikt på det aktuelle objektet.
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• Etter å ha brukt den over lengre tid, sjekk enhetens understell og stativer for å se om de har noen
defekter. Hvis de forblir i defekt tilstand, kan enheten komme til å falle ned og skade noen.
• For å unngå personskader, må du aldri berøre luftinntaket eller aluminiumsribbene på enheten.
• Dette apparatet må ikke brukes av barn eller skrøpelige personer uten tilsyn. Det kan føre til
reduserte kroppsfunksjoner eller helseskader.
• For å unngå oksygentømming, må du sørge for at rommet er tilstrekkelig ventilert, hvis utstyr
som f.eks. en brenner brukes sammen med enheten.
• Før rensing, pass på å stoppe enhetens drift, slå av bryteren eller trekk ut støpselet fra
stikkontakten. Ellers kan det resultere i elektrisk støt eller skader.
• Koble enheten kun til den spesifiserte strømforsyningskretsen. Andre strømforsyninger enn den som
er angitt kan føre til elektriske støt, overoppheting og brann.
• Plasser avløpsslangen slik at den sikrer god drenering. Utilstrekkelig drenering kan føre til fuktig bygning, fuktige møbler etc.
• Plasser ikke objekter rundt innendørsenheten.
Hvis du gjør det, kan dette påvirke ytelsen, produktkvaliteten og levetiden til enheten negativt.
• Denne enheten er ikke egnet til å brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller
mentale evner, eller med manglende kunnskaper om bruken, hvis de ikke har blitt opplært eller gitt
anvisninger om bruken av enheten av en person som har ansvaret for deres sikkerhet.
Hold enheten utenfor rekkevidden til barn for å sikre at de ikke leker med den.
• Det sirkulerende vannet må samsvare med de angitte standardene. Dårlig kvalitet kan føre til vannlekkasje.
• Når enheten ikke skal brukes i en lang periode, er det best å ikke la det være vann i enhetens vannrør. Fyll enten
rørene med en frostvæske eller tøm ut vannet. Å la vannet stå i rørene kan forårsake vannlekkasje.
• Sørg for å iverksette tiltak mot frostskader på enheter som ikke brukes i en lang periode.
• For å unngå elektriske støt, ikke betjen enheten med våte hender.

• Vask ikke enheten med vann, da dette kan føre til elektriske støt eller brann.
• Plasser ikke vannbeholdere (blomster etc.) oppå enheten, ettersom dette kan resultere i
elektriske støt eller brannfare.

Installasjonssted.
■ Kontakt forhandleren for å installere enheten i følgende typer miljøer.
• Steder med oljeholdige omgivelser eller der damp eller sot forekommer.
• Omgivelser med saltaktig luft, så som på kysten.
• Steder der svovelgass forekommer, så som kurbadområder.
• La ikke vann i enheten fryse til is. Hvis temperaturen i rommet eller taket kommer under 0°C, vil vannet fryse og ødelegge varmeveksleren.
■ For installasjon, velg et sted som beskrevet nedenfor.
• Et sted som er solid nok til å tåle vekten av enheten, og som ikke forsterker driftsstøyen eller vibrasjonene.

Elektrisk arbeid.
• Sørg for at du bruker en separat strømkrets som kun forsyner denne enheten med strøm.

• Flytting av enheten krever spesialkunnskaper og ferdigheter. Vennligst ta kontakt med forhandleren
hvis flytting eller remodellering skulle bli nødvendig.

Vannrør.
• Pakk inn rørene med et isoleringsmateriale.
• For å unngå korrosjon på varmeveksleren, begrens vannstrømmen til det angitte volumet.
• Følg drikkevannsdirektiv 98/83/EU for avkjølt vann, varmt vann og gjenbrukt vann.
Kobberrør brukes til å behandle det sirkulerende vannet, det kan tære bort kobberrøret. Hvis du
bruker vannbehandlingskjemikalier, rådspør en produsent av vannbehandlingskjemikalier og bruk
egnede materialer, jern eller kobber til rørene.
• Maksimalt tillatt trykk på enheten er 1,18MPa.

3

Norsk

Flytting av systemet.
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Navn på delene
■ Inneenhet
2

7

8
6
15
13

1
10
4
7
12
9

11

3

■ Åpne frontpanelet
Hvordan du åpner frontpanelet: (side 26)
Luftuttaksvalgbryter

14
5
• Denne innstillingen blåser luft kun fra
det øvre uttaket.
• Denne innstillingen avgjør
automatisk et blåsemønster,
avhengig av modus og forhold.
• Denne innstillingen anbefales.
• Enheten sendes fra fabrikken med
denne innstillingen.

FORSIKTIG
Før du åpner frontpanelet, må du sørge for å stoppe driften og slå av bryteren.
Berør ikke metalldeler på innsiden av innendørsenheten, da dette kan føre til personskader.

4
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■Inneenhet
1. Luftfilter

10. Modellnavneskilt

2. Fotokatalytisk luftrensefilter laget av
titanium apatitt:
• Disse filtrene er på innsiden av luftfilteret.

11. Inneenhet PÅ/AV-bryter:
• Driftsmodusen vil bli den modusen som var
i funksjon før enheten ble stoppet.
• Bryteren er nyttig å ha når fjernkontrollen er
blitt borte.

3. Luftinntak
4. Frontpanel
5. Romtemperatursensor:
• Den føler romtemperaturen rundt enheten.

12. DRIFT-lampe (grønn)
13. TIMER-lampe (gul): (side 16)
14. Luftuttaksvalgbryter: (side 13)

7. Luftuttak

15. Signalmottaker:
• Den mottar signaler fra fjernkontrollen.
• Når enheten mottar et signal, vil du høre et
pipesignal.
• Driftsstart .................. piip-piip
• Instillinger forandret ... piip
• Driftstopp ................... lang piping

8. Klaff (vannrett spjeld): (side 12)
9. Lameller (loddrette spjeld):
• Lamellene er på innsiden av luftuttaket.
(side 12)

Norsk

6. Display

5
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Navn på delene
■ Fjernkontroll
1

<Åpne frontdekselet>

2

9
5
3

6

4

7
8
10
11
12
14

13
15

<ARC452A15>
1. Signalsender:
• Sender signaler til inneenheten.

8. STILLE-knapp:
TVUNGET STILLE drift (side 15)

2. Display (LCD):
• Viser nåværende innstillinger.
(I denne illustrasjonen vises hver del med
displayene på for å illustrere bedre.)

9. SVING-knapp:
• Justering av luftstrømretningen (side 12)

3. VIFTE-instillingsknapp:
• Velger innstillingen for luftstrømhastighet.
4. KRAFTIG-knapp:
KRAFTIG-drift (side 14)
5. PÅ/AV-knapp:
• Trykk på denne knappen en gang for å
starte driften.
Trykk en gang til for å stoppe den.
6. TEMPERATUR-justeringsknapper:
• Forandrer temperaturinnstillingen.
7. MODUS-valg-knapp:
• Velger driftsmodus.
(KJØLE/OPPVARMING/VIFTE)
(side 10)

6

10. UKE/PROGRAM/KOPI/TILBAKE/NESTEknapp:
• UKETIMER-drift (side 18)
11. VELG-knapp:
• Forandrer PÅ/AV-TIMER og UKETIMERinnstillingene. (side 16, 18)
12. AV TIMER-knapp: (side 16)
13. PÅ TIMER-knapp: (side 17)
14. TIMER ANNULERE-knapp:
• Annulerer timerinnstillingene. (side 16, 17)
• Kan ikke brukes til UKETIMER-driften.
15. KLOKKE-knapp: (side 8)
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Forberedelse før drift
■ For å sette inn batteriene

2

1. Skyv frontdekselet for å ta det av.

Plasser +
og – riktig!

2. Sett inn to tørrbatterier AAA.LR03
(alkaliske).
3. Sett frontdekselet tilbake som det var.

3
1

■ For å betjene fjernkontrollen
• For å bruke fjernkontrollen, rett senderen mot inneenheten.
Hvis det er noe som blokkerer signalene mellom enheten og
fjernkontrollen, så som en gardin, vil enheten ikke virke.
• Ikke slipp fjernkontrollen i gulvet. Ikke la den bli våt.
• Maksimalavstand for kommunikasjon er ca. 7m.
Mottaker

■ For å feste fjernkontrollholderen
til veggen

Fjernkontroll

1. Velg et sted fra hvilket signalene når enheten.
2. Fest holderen til veggen, en søyle eller noe
lignende sted med skruer som anskaffes lokalt.
3. Sett fjernkontrollen inni fjernkontrollholderen.

OBS

Skruer

Fjernkontrollholder

Norsk

■ Merknader om batterier
• Ved bytte av batterier, må du bruke samme type batterier og bytte begge de gamle batteriene
samtidig.
• Hvis du ikke skal bruke systemet i en lengre periode, ta ut batteriene.
• Batteriene varer i ca. 1 år. Hvis fjernkontrolldisplayet begynner å falme og
mottakerforholdene avtar innen et år, kan du imidlertid bytte begge batteriene med nye
batterier i størrelse AAA.LR03 (alkaliske).
• Batteriene som følger med er ment for førstegangsbruk av systemet.
Brukstiden på batteriene kan være kort, avhengig av produksjonsdatoen på enheten.
■ Merknader om fjernkontrollen
• Du må aldri la fjernkontrollen ligge i direkte sollys.
• Støv på signalsenderen eller mottakeren vil redusere følsomheten. Tørk av støvet med en myk klut.
• Signalkommunikasjonen kan bli hemmet hvis et elektronisk-starter-type lysstoffrør (så som
inverter-type lamper) er i rommet. Ta kontakt med noen i butikken hvis dette skulle være tilfelle.
• Hvis det skulle hende at fjernkontrollen setter i gang et annet apparat, flytt apparatet til et
annet sted eller ta kontakt med noen i butikken.

7
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Forberedelse før drift
■ For å innstille klokken
1. Trykk på
•“

” vises.

•“

” og “

2. Trykk på

.
” blinker.

for å innstille nåværende

ukedag.
3. Trykk på
•“

.

” blinker.

4. Trykk på

for å innstille klokken til

nåværende tid.
• Hvis du holder nede
tidsvisningen raskt.

5. Trykk på

eller

økes eller reduseres

.

• Rett alltid fjernkontrollen mot inneenheten når du trykker
på knappene ved innstilling av inneenhetens interne
klokke.
• “ ” blinker.

■ Slå bryteren på
• Ved å slå bryteren på, åpnes klaffene en gang og lukkes deretter. (Dette er normal prosedyre.)

OBS
■ Merknad om innstilling av klokken
• Hvis inneenhetens interne klokke ikke er innstilt til riktig tid, vil ikke UKETIMER virke riktig.

8
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■ Blåsing av luft
• Det danner seg av og til luftlommer i rørene under prøvedrift etter byggearbeid og under normal
drift. For å fjerne luftlommer fra innsiden av rørene, kan du følge trinnene nedenfor for å blåse luft
fra enheten. Kontroller at du blåser luft mens enheten er i kjøle- eller oppvarmingsmodus.

1. Fjern frontpanelet og luftfilteret.

Håndtak

2. Mens du trykker på luftblåseventilen med
den ene hånden, dreier du håndtaket på
luftblåseventilen med den andre hånden
som vist.

Luftblåseventil

Ventil åpen

3. Åpne ventilen, kontroller at luften er blitt
fullstendig blåst ut og lukk deretter
ventilen fast.

FORSIKTIG
• Det er risiko for personskader hvis du berører varmeveksleren med bare hender.
• Kontroller at du lukker luftblåseventilen etter du har blåst luft.
Hvis du etterlater luftblåseventilen åpen, kan dette føre til vannlekkasje og nedsatt effekt.
• Det vil oppstå vannlekkasjer hvis håndtaket på luftblåseventilen er løst. Sjekk at håndtaket er lukket godt.

■ Kontroller på fjernkontrollinnstillingene
• Denne fjernkontrollen er felles til bruk for oppvarming og kjøling
eller bare oppvarming. Bruk DIP-bryteren på fjernkontrollen for
å stille inn for bruk til oppvarming/kjøling eller bare oppvarming.
• Se følgende forklaring og foreta innstillingen som vist i
illustrasjonen.
• For kunder som bruker enheten til oppvarming og kjøling:
Sett den til H/C
• For kunder som bruker enheten til kun oppvarming: Sett den
til H/O

DIP-bryter
H/C

H/O

OBS
Norsk

■ Tips for energisparing
• Pass på å ikke kjøle (oppvarme) rommet for mye.
Anbefalt temperaturinnstilling
Ved å holde temperaturinnstillingen på et moderat
For kjøling: 26-28°C
nivå sparer man energi.
For oppvarming: 20-24°C
• Dekk til vinduene med persienner eller en gardin.
Blokkering av sollyset og uteluften øker kjølings(oppvarmings)-ytelsen.
• Luftfilter som er tilstoppet forårsaker ineffektiv drift og sløser energi. Rengjør det en gang
omtrent hver 2. uke.

9
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KJØLE · OPPVARMING · VIFTE drift
DRIFT

Enheten opererer med driftsmodusen etter ditt valg.
Fra neste gang vil enheten operere med den samme
operasjonsmodusen.

■ For å starte driften
1. Trykk på

og velg en driftsmodus.

• For hver gang man trykker på knappen går
modusinnstillingen fremover i rekkefølge.
: KJØLE
: OPPVARMING
: VIFTE

Bare
oppvarmingsbruk
Oppvarmingsog kjølebruk

2. Trykk på

.

•“
” vises på LCD.
• DRIFT-lampen lyser opp.

■ For å stoppe driften
3. Trykk på

en gang til.

•“
” forsvinner fra LCD.
• Da slukker DRIFT-lampen.

10
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■ For å forandre temperaturinnstilling
4. Trykk

eller

.

KJØLE- eller OPPVARMING-drift

VIFTE-drift

Trykk på
for å øke temperaturen og trykk
på
for å senke temperaturen.
Innstill til den temperaturen som du
liker.

Temperaturinnstillingen er ikke variabel.

■ For å forandre luftstrømhastigheten
5. Trykk på

.

KJØLE- eller OPPVARMING- eller VIFTE-drift
5 nivåer for luftstrømhastighet er tilgjengelig, fra “ ” til “ ” pluss “

”“

”.

• Inneenhet stille-drift

Norsk

Når luftstrømmen er innstilt til “
”, blir støyen fra inneenheten lavere.
Gjør dette når du vil holde støyen lavere.

OBS
■ Merknad til KJØLE og OPPVARMING-drift
• Bruk enheten med følgende vanntemperaturområde:
Minimum vanntemperatur: 6°C
Maksimum vanntemperatur: 60°C

11
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Justering av luftstrømretningen
Du kan justere luftstrømmens retning for å øke ditt velvære.

■ Start av autosving
Øvre og nedre luftstrømretning
Trykk på

.

• “ ” vises på LCD.
• Klaffen (horisontalt spjeld) vil begynne å svinge.

■ Innstilling av klaffen i ønsket
posisjon
• Denne funksjonen er effektiv mens klaffen er i
autosvingmodus.

Trykk
posisjon.

når klaffen har nådd ønsket

• Klaffen slutter å bevege seg.
•“

” forsvinner fra LCD.

■ For å justere lamellene
(loddrette spjeld)
• Hold håndtaket og beveg lamellene.
(Du vil finne et håndtak på spjeldenes venstre side og høyre side.)

OBS
■ Merknad om vinkel på klaff og lameller
• Hvis ikke “SVING” er valgt, må du sette klaffen i en nær
horisontal vinkel under OPPVARMING-drift og i en øvre
posisjon under KJØLE-drift for å oppnå best ytelse.
• Under KJØLE-drift avviker området som klaffene
svinger i fra det området som klaffene kan fikseres i.

OPPVARMING
KJØLE

■ VÆR OPPMERKSOM
• Ved manuell justering av klaffen, må du slå av
enheten og bruke fjernkontrollen til å foreta omstart
på enheten.
• Vær forsiktig når du justerer lamellene. På innsiden av luftuttaket er det en vifte som roterer
med høy hastighet.

12

09_NO_3P257979-1.fm Page 13 Thursday, December 3, 2009 10:44 AM

■ Luftstrømvalg
• Foreta luftstrømvalg etter hva som passer for deg.

Skift til

når du stiller inn valget av luftstrøm.

• Enheten avgjør automatisk det beste blåsemønsteret, avhengig av driftsmodus/situasjon.
Modus

KJØLE

Situasjon
• Når rommet er blitt fullstendig
avkjølt eller én time etter at
enheten ble slått på.

Blåsemønster
• Luften blåses fra øvre luftuttak inntil
romtemperaturen er utjevnet, slik at luften
ikke kommer i direkte kontakt med
mennesker.

• Ved start av driften eller til andre
tider når rommet ikke er helt
avkjølt.

• Ved andre tider enn nedenfor.
(Normal tid.)
OPPVARMING

• Luften blåses fra øvre og nedre luftuttak for
rask avkjøling under KJØLE-drift og for å
fylle rommet med varmluft under
OPPVARMING-drift.
• Ved start eller når lufttemperaturen
er lav.

Skift til

• Slik at luften ikke kommer i direkte kontakt
med mennesker. Luften låses fra øvre
luftuttak.

når du stiller inn valget av luftuttak.

Norsk

• Uavhengig av driftsmodus eller -situasjon blåser luften fra øvre luftuttak.
• Bruk denne bryteren når du ikke ønsker at luften skal komme ut av nedre luftuttak. (Når du sover
etc.)

FORSIKTIG
• Prøv ikke å justere klaffen manuelt.
• Ved manuell justering kan mekanismen ikke fungere riktig eller kondens kan dryppe fra
luftuttakene.
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KRAFTIG-drift
KRAFTIG-drift maksimerer fort kjøling- (oppvarming)-ytelsen i alle
driftsmoduser. Man kan få maksimal kapasitet.

■ For å starte KRAFTIG-drift
1. Trykk på

.

• KRAFTIG-driften opphører etter 20 minutter. Så vil
systemet automatisk gå tilbake til innstillingene som ble
brukt før KRAFTIG-drift.
•“

” vises på LCD.

■ For å annulere KRAFTIG-drift
2. Trykk på
•“

en gang til.

” forsvinner fra LCD.

OBS
■ Anmerkniger angående KRAFTIG-drift
• KRAFTIG-drift kan ikke brukes sammen med TVUNGET STILLE drift.
Prioritet gis til funksjonen hvis knapp ble trykt på sist.
• KRAFTIG-drift kan kun innstilles når enheten er i drift.
• I KJØLE- og OPPVARMING-drift
For å maksimere kjøle- (oppvarmings-) effekten, kan luftstrømhastigheten fikseres til
maksimumsinnstillingen.
Temperatur- og luftstrøm-innstillingene er ikke variable.
• I VIFTE-drift
Luftstrømhastigheten settes til maksimum innstilling.

14
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TVUNGET STILLE drift
TVUNGET STILLE drift reduserer støynivået på
innendørsenheten ved å endre viftehastigheten. Denne
funksjonene er nyttig å bruke om natten.

■ For å starte TVUNGET STILLE
drift
1. Trykk på
•“

.

” vises på LCD.

■ For å annulere TVUNGET STILLE
drift
2. Trykk på

en gang til.

” forsvinner fra LCD.

Norsk

•“

OBS
■ Merknader om TVUNGET STILLE drift
• KRAFTIG-drift og TVUNGET STILLE drift kan ikke brukes samtidig.
Prioritet gis til den fuksjonen hvis knapp er blitt trykt på sist.
• Kjøle- og oppvarmingskapasiteten kan bli noe lavere enn under normal drift.

15
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AV TIMER-driften
Tidsurfunksjonene er nyttige for automatisk veksling av enheten til
på eller av om natten eller om morgenen. Du kan også bruke AV
TIMER og PÅ TIMER i kombinasjon.

■ For å bruke AV TIMER-driften
• Sjek at klokken er riktig.
Hvis den ikke er det, innstill klokken til nåværende tid.
(side 8)

1. Trykk på
•“
•“
•“

.

” og innstilt tid vises på LCDen.
” vises på LCD.
” blinker.

2. Trykk på

inntil tidsinnstillingen når det

punktet som du ønsker.
• For hver gang man trykker på en av knappene økes eller
reduseres tidsinnstillingen med 10 minutter. Hvis man
holder knappene inne vil innstillingene forandres fort.

3. Trykk på

en gang til.

• TIMER-lampen lyser opp.

■ For å annulere AV TIMER-drift
4. Trykk på
•“

.

” og innstilt tid forsvinner fra LCDen.

• “ ” og dag i uken vises på LCDen.
• TIMER-lampen slukkes.

OBS
■ Merknader om TIMER-drift
• Når TIMER er innstilt, vises nåværende tid ikke.
• Når man har innstilt PÅ/AV-TIMER, vil innstillingen lagres i minnet. Minnet slettes når
fjernkontrollens batterier byttes ut.
• Når man betjener enheten via PÅ/AV-TIMER, vil effektiv driftslengde variere fra tiden som
brukeren har innstilt. (Maksimum omtrent 10 minutter)

16
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PÅ TIMER-drift
■ For å bruke PÅ TIMER-drift
• Sjek at klokken er riktig. Hvis den ikke er det, innstill klokken
til nåværende tid. (side 8)

1. Trykk på
•“
•“
•“

.

” og innstilt tid vises på LCDen.
” vises på LCD.
” blinker.

2. Trykk på

inntil tidsinnstillingen når det

punktet som du ønsker.
• For hver gang man trykker på en av knappene økes eller
reduseres tidsinnstillingen med 10 minutter. Hvis man
holder knappene inne vil innstillingene forandres fort.

3. Trykk på

en gang til.

• TIMER-lampen lyser opp.

■ For å annulere PÅ TIMER-drift
4. Trykk på
•“

.

” og innstilt tid forsvinner fra LCDen.

• “ ” og dag i uken vises på LCDen.
• TIMER-lampen slukkes.

■ For å kombinere PÅ TIMER og AV TIMER
• Et eksempel på kombinasjon av de 2 timerene vises nedenfor.

Norsk

Display

(Eksempel)
Nåværende tid: 23:00
(Enheten er i drift)
AV TIMER ved 0:00
PÅ TIMER ved 14:00 Kombinert

OBS
■ I følgende tilfeller, innstill timeren på nytt.
• Etter at en bryter er blitt slått av.
• Etter et strømbrudd.
• Etter å ha skiftet ut batteriene i fjernkontrollen.

17
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UKETIMER-drift
Man kan lagre opptil 4 timerinnstillinger for hver ukedag. Dette er nyttig hvis man ænsker å innstille
UKETIMER avhengig av familiens livsstil.

■ Bruk av UKETIMER i disse tilfellene
Et eksempel av UKETIMER-innstillinger vises nedenfor.

Eksempel: Samme timerinnstillinger er blitt gjort for ukedagene fra mandag til
fredag mens forskjellige innstillinger er blitt gjort for ukeslutten.
[Mandag] Foreta timerinnstillinger opptil programmmene 1-4. (se side 19)
Program 1

Program 2

Program 3

PÅ

AV

PÅ

Program 4
AV

25˚C

27˚C

6:00

8:30

17:30

22:00

AV

AV

PÅ

PÅ

[Tirsdag] Bruk kopimodus til å foreta innstillinger for tirsdag til fredag, fordi disse
til
innstillingene er de samme som de for mandag. (se side 22)
Program 2
Program 3
Program 4
[Fredag] Program 1
PÅ

AV

PÅ

AV

25˚C

27˚C

6:00

[Lørdag]

8:30

17:30

22:00

Ingen timerinnstillinger

[Søndag] Foreta timerinnstillinger opptil programmmene 1-4. (se side 19)
Program 1

Program 2

Program 3

Program 4

PÅ

AV

AV

PÅ

19:00

21:00

25˚C
8:00

10:00

AV
PÅ

27˚C

27˚C

AV
PÅ

• Opptil 4 programmeringer per dag og 28 programmeringer per uke kan innstilles i UKETIMER.
Effektiv bruk av kopimodus sikrer at programmeringene kan foretas lett.
• Bruk av PÅ-PÅ-PÅ-PÅ-innstillinger, for eksempel, gjør det mulig å programmere driftsmodus og
innstille temperaturforandringer. I tillegg, ved å bruke AV-AV-AV-AV-innstillingene, kan kun tiden
for å slå av hver dag bli innstilt. Dette vil slå av enheten automatisk hvis brukeren glemmer å slå
den av.

18
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■ For å bruke UKETIMER-drift
Innstillingsmodus
• Pass på at ukedag og tid er innstilt. Hvis de ikke er det, innstill
ukedag og tid. (side 8)

Program 1
PÅ

[Mandag]

Program 2 Program 3
AV

Program 4

PÅ

25˚C

AV

27˚C

6:00

8:30

1. Trykk på

.

17:30

22:00

• Ukedagen og bestillingsnummeret for nåværende dag
vises.
• 1 til 4 innstillinger kan foretas per dag.

2. Trykk på

for å velge ønsket ukedag og

programmeringsnummer.
• Ved å trykke på

forandres programmeringsnummer

og ukedag.

3. Trykk på

.

• Ukedagen og bestillingsnummeret blir innstilt.
•“

” og “

4. Trykk på

” blinker.

for å velge ønsket modus.

• Hvis man trykker på

forandres “

” eller “

”-innstillingene i rekkefølge.

blank
PÅ TIMER

AV TIMER

5. Trykk på

Norsk

• Hvis bestillingen allerede er blitt innstilt, vil valg av “blank” slette bestillingen.
• Gå til trinn 9 hvis “blank” er blitt valgt.

.

• PÅ/AV-TIMER-modus instilles.
•“

” og tiden blinker.

19
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UKETIMER-drift
6. Trykk på

for å velge ønsket tid.

• Tiden kan innstilles mellom 0:00 og 23:50 med 10
minutters intervaller.
• For å gå tilbake til PÅ/AV-TIMER modusinnstilling, trykk
på
.
• Gå til trinn 9 når du innstiller AV-TIMER.

7. Trykk på

.

• Tiden innstilles.
•“

8. Trykk på

” og temperaturen blinker.

for å velge ønsket temperatur.

• Temperaturen kan innstilles mellom 10°C og 32°C.
Kjøling: Enheten virker ved 18°C selv om den er innstilt
ved 10 til 17°C.
Oppvarming: Enheten virker ved 30°C selv om den er
innstilt ved 31 til 32°C.
• For å gå tilbake til tidsinnstillingen, trykk på
.
• Innstilt temperatur vises kun når modusinnstilling er på.

9. Trykk på

.

• Temperaturen innstilles og man går til neste
programmeringsinnstilling.
• For å foreta flere innstillinger, gjenta prosedyren fra trinn
4.

10. Trykk på

for å fullføre innstillingen.

• Pass på å rette fjernkontrollen mot inneenheten og sjekk for mottakstone og at DRIFT-lampen
blinker.
•“
” vises på LCD og UKETIMER-driften aktiveres.
• TIMER-lampen lyser opp.
• En bestilling som er blitt gjort en gang kan lett kopieres og de samme innstillingene kan
brukes for en annen ukedag.
Se kopimodus. (side 22)

20
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Innstilling-skjermer

Dag og nummer

PÅ/AV

Tid

Temperatur

OBS

Norsk

■ Anmerkninger angående UKETIMER-drift
• Glem ikke å stille klokken på fjernkontrollen først.
• Ukedag, PÅ/AV-TIMER-modus, tid og innstilt temperatur (kun for PÅ-TIMER modus) kan
innstilles med UKETIMER. Andre innstillinger for PÅ-TIMER er basert på innstillingene rett
før driften.
• UKETIMER og PÅ/AV-TIMER-drift kan ikke brukes samtidig. PÅ/AV-TIMER-drift har
prioritet hvis den innstilles mens UKETIMER er fortsatt aktiv.
UKETIMER går i ventestilling, og “
” forsvinner fra LCD. Når PÅ/AV-TIMER er
oppe, blir UKETIMER aktivert automatisk.
• Kun tiden og innstilt temperatur som ble innstilt med uketimer blir sent med
.
Innstill uketimer først etter å ha innstilt driftsmodus, viftestyrke og vifteretning på forhånd.
• Inneenhetens klokke blir unøyaktig etter at man har slått bryteren av, etter strømbrudd eller
etter at noe lignende har skjedd. Innstill klokken på nytt. (side 8)
•

kan bare brukes til tids- og temperaturinnstillingene.
Den kan ikke brukes til å gå tilbake til programmeringsnummer.
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UKETIMER-drift
Kopi-modus
• En bestilling som er blitt gjort en gang kan kopieres en
annen ukedag. Hele bestillingen av valgt ukedag blir kopiert.

Program 1

Program 2 Program 3

PÅ

[Mandag]

AV

Program 4

PÅ

25˚C

AV

27˚C

6:00

8:30

17:30

22:00

KOPI
Program 1
[Tirsdag]
til
[Fredag]

Program 2 Program 3

PÅ

AV

25˚C

AV

27˚C

6:00

8:30

1. Trykk på

.

2. Trykk på

Program 4

PÅ

17:30

for å bekrefte ukedagen som

skal kopieres.
3. Trykk på
modus.

for å aktivere kopi-

• Hele bestillingen av valgt ukedag blir kopiert.

4. Trykk på

for å velge

destinasjonsukedagen.

22
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5. Trykk på

.

• Programmeringen blir kopiert til valgt ukedag. Hele
programmeringen for valgt ukedag blir kopiert.
• For å fortsette kopiering av innstillingene til andre
ukedager, gjenta trinn 4 og trinn 5.

6. Trykk på
•“

for å avslutte innstillingen.
” vises på LCD og UKETIMER-driften aktiveres.

Innstilling-skjermer

Kopier

Lim inn

Normal

Norsk

Bekreftelse

OBS
■ Merknad til KOPIERINGSMODUS
• Hele bestillingen av kildeukedagen kopieres i kopi-modus.
I tilfelle man foretar en bestillingsforandring for en hvilken som helst dag individuelt etter å
ha kopiert innholdet av de ukentlige bestillingene, trykk på
innstillingene i henhold til trinnene i innstillingsmodus. (side 19)

og forandre

23
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UKETIMER-drift
■ Bekrefte en programmering
• Programmeringen kan bekreftes.

1. Trykk på

.

• Ukedagen og programmeringsnummeret for nåværende
dag vises.

2. Trykk på

for å velge ukedag og

programmeringsnummer som skal
bekreftes.
• Ved å trykke på

vises programmeringsdetaljene.

• For å forandre innstillingene på en bekreftet bestilling,
velg bestillingsnummeret og trykk på
.
Modus skifter til innstillingsmodus. Gå til innstillingsmodus
trinn 4. (side 19)

3. Trykk på
modus.

for å avslutte bekreftelse-

•“
” vises på LCD og UKETIMER-driften aktiveres.
• TIMER-lampen lyser opp.

Innstilling-skjermer

Normal

Bekreftelse

■ For å deaktivere UKETIMER-drift
4. Trykk på

mens “

” vises på LCD.

•“
” forsvinner fra LCDen.
• TIMER-lampen slukkes.
• For å reaktivere UKETIMER-drift, trykk på
• Hvis en bestilling som ble deaktivert med
bestillingsmodus brukt.

24
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■ For å slette bestillinger
Individuell bestilling
• Se innstillingsmodus. (side 19)
Når man velger ønsket modus i trinn 4 i innstillingsmodus,
velg “blank”. Bestillingen blir slettet.

Bestillingene for hver ukedag
• Denne funksjonen kan brukes til å slette bestillingene for
hver ukedag.

5. Trykk på

.

6. Velg ukedagen som skal bli annulert med
.
7. Hold

inne i 5 sekunder.

• Reservasjonen av valgt dag i uken vil bli slettet.

Alle bestillingene
8. Hold
i 5 sekunder under
normalvisning.

Norsk

• Pass på å rette fjernkontrollen mot hovedenheten og sjekk
for mottakstone.
• Denne funksjonen virker ikke mens man innstiller UKETIMER.
• Alle reservasjoner vil bli slettet.

25
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Vedlikehold og rengjøring
VEDLIKEHOLD

FORSIKTIG

Før rengjøring, pass på å stoppe driften og slå bryteren av.

Enheter
■ Innendørsenhet og fjernkontroll
1. Tørk dem med en tørr myk klut.

■ Frontpanel
1. Åpne frontpanelet.
• Skyv de to stopperne på venstre og høyre side
innover til de klikker.

2. Ta av frontpanelet.
• Fjern strengen.
• Hvis du lar frontpanelet falle fremover vil du
kunne fjerne det.

Streng

3. Rengjør frontpanelet.
• Tørk det med en myk våt klut.
• Bruk kun nøytralt rengjøringsmiddel.
• Hvis man vasker panelet med vann, tørk det
med en tørr myk klut, og la det tørke i skyggen
etter vasking.

4. Monter frontpanelet.
• Sett frontpanelet inn i sporene på enheten
(3 steder).
• Fest strengen til høyre innside av frontgrillen.
• Lukk frontpanelet langsomt.

Streng

Plasser
frontpanelet
i sporene.

FORSIKTIG
• Ikke ta på inneenhetens metaldeler. Man kan skade seg hvis man tar på disse delene.
• Når du tar av eller monterer frontpanelet, bruk en robust og stabil stol og pass på at du ikke
faller ned.
• Når du tar av eller monterer frontpanelet, hold panelet skikkelig med hendene så det ikke
faller ned.
• Til rengjøring, ikke bruk varmtvann over 40°C, rensebensin, bensin, tynner eller andre
eteriske oljer, polermiddel, skurebørste eller liknende ting.
• Etter rengjøring, pass på at frontpanelet er satt på skikkelig.

26

09_NO_3P257979-1.fm Page 27 Thursday, December 3, 2009 10:44 AM

Filtre
1. Fjern luftfilteret.
• Åpne frontpanelet.
• Trykk klørne på høyre og venstre side av
luftfilteret ned litt og trekk oppover.

2. Ta av det fotokatalytiske
luftrensefiltret laget av titanium apatitt.
• Hold knastene på rammen og fjern klørne på 4
steder.

Fotokatalytisk
luftrensefilter laget
av titanium apatitt
Luftfilter

3. Rengjør eller bytt ut hver filter.
3-1 Luftfilter

Norsk

3-1-1 Vask luftfilteret med vann eller rengjør
det med en støvsuger.
• Hvis støvet ikke kan fjernes lett, vask dem
med nøytralt rengjøringsmiddel som er
blitt tynnet ut i lunken vann, deretter la
dem tørke ut i skyggen.
• Sørg for at du fjerner det
titanapatittfotokatalytiske luftrenserfilteret.
• Det anbefales å rengjøre luftfilteret hver 2.
uke.

27
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Vedlikehold og rengjøring
3-2 Fotokatalytisk luftrensefilter laget av titanium apatitt
Det fotokatalytiske luftrensefiltret laget av titanium apatitt kan fornyes ved å vaske det
med vann en gang hver 6. måned. Vi anbefaler at man skifter det ut hvert 3. år.

[ Vedlikehold ]
3-2-1 Støvsug og legg den i varmt eller kaldt
vann i omtrent 10 til 15 minutter hvis
den er veldig skitten.
• Ikke ta av filtret fra rammen når du vasker
med vann.
3-2-2 Etter vask, rist av vannet som måtte
være igjen, og tørk det i skyggen.
• Ettersom materialet er laget av polyester,
ikke vri filtret for å få bort vannet.

[ Utskifting ]
3-2-3 Ta av tappene på filterrammen og sett
inn et nytt filter.
• Kast ikke filterrammen. Gjenbruk
filterrammen ved bytte av det
titanapatittfotokatalytiske luftrenserfilteret.
• Det gamle filtret kastes som ikkebrennbart avfall.

4. Sett tilbake luftfiltret og det
fotokatalytiske luftrensefiltret laget
av titanium apatitt som de var før og
lukk frontpanelet.
• Drift uten luftfilter kan føre til problemer fordi støv
vil samles opp på innsiden av
innendørsenheten.

OBS
• Drift med skitne filtre:
(1) kan ikke deodorisere luften.

(2) kan ikke rense luften.

(3) resulterer i redusert oppvarming eller
kjøling.

(4) kan lukte vondt.

• For å bestille det titanapatittfotokatalytiske luftrenserfilteret, kan du kontakte
servicebutikken hvor du kjøpte enheten.
• Kassser det gamle filtret som ikke-brennbart avfall.
Element
Fotokatalytisk luftrensefilter laget av titanium apatitt
(uten ramme) 1 sett
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■ Før en lang periode der man ikke bruker produktet
1. Bruk kun VIFTE i flere timer på en fin dag for å tørke ut innsiden.
• Trykk på
• Trykk på

og velg VIFTE-drift.
og start driften.

2. Etter at driften stopper, slå av bryteren på enheten.
3. Rengjør luftfilteret og sett det inn igjen.
4. Ta ut batteriene fra fjernkontrollen.
Vi anbefaler at man foretar periodisk vedlikehod.

Norsk

Under enkelte driftsforhold kan innsiden av enheten få muggdannelser etter flere brukssesonger, noe
som fører til dårlig ytelse. Det anbefales at man i tillegg til brukerens rengjøring ber en spesialist foreta
periodisk vedlikehold. Hvis du har behov for spesialistvedlikehold, kan du kontakte servicebutikken hvor
du kjøpte enheten.
Vedlikeholdsutgiftene må brukeren bære.
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Feilsøking
FEILSØKING

• Feilsøkingstiltak blir klassifisert i to typer på basis av avhjelptiltak.
Iverksett et egnet tiltak i samsvar med symptomet.

Ingen feil
• Disse tilfellene er ikke feil.
Du kan fortsette å bruke anlegget.

Sjekk
• Vennligst sjekk en gang til før du ringer for å be om reparasjon.

Klaffen starter ikke å svinge
umiddelbart.
• Enheten justerer posisjonen på klaffen.
Klaffen vil snart starte å bevege seg.

Enheten fungerer ikke.
(DRIFT-lampen er av.)
• Er det ingen bryter som er av eller en sikring
som er gått?
• Er det ikke på grunn av strømbrudd?
• Er batterier blitt satt inn i fjernkontrollen?
• Er timerinnstillingen riktig?

Det høres en lyd.
■ En lyd som ligner på en vannstrøm.
• Lyden genereres fordi vannet i enheten
strømmer.
• Dette er en pumpelyd fra vannet i enheten
som høres når vannet pumpes ut fra enheten
under KJØLE-drift.
• Vannet strømmer i enheten, selv når enheten
ikke er i bruk, når innendørsenheter i andre
rom er i drift.
■ Pipelyd
• Denne lyden genereres når størrelsen på
enheten øker eller krymper litt på grunn av
temperaturendringer.
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Driften stoppet plutselig.
(DRIFT-lampen blinker.)
• Er luftfilteret rent?
• Hvis hydroboksen og innendørsenheten ikke
er stilt inn på samme driftsmodus, vil
innendørsenheten stoppe.

09_NO_3P257979-1.fm Page 31 Thursday, December 3, 2009 10:44 AM

Vannlekkasjer.
• Avløpsslangen er tilstoppet eller skjøtene er
løse.
• Feil fall på dreneringspannen eller
avløpsslangen.
• Luftblåseventilen har løsnet.

Fjernkontrollen fungerer ikke
riktig.
■ Ingen fjernkontrollsignaler vises.
■ Fjernkontrollens følsomhet er lav.
■ Displayen har lav kontrast eller er svart.
■ Displayen er ute av kontroll.

Dis kommer ut av inneenheten.

• Batteriene er nesten utladet og
fjernkontrollen feilfunksjonerer. Bytt alle
batteriene med nye i størrelsen AAA.LR03
(alkaliske).
For nærmere opplysninger, se innsetting av
batterier i denne håndboken. (side 7)

• Dette skjer når luften i rommet avkjøles til dis
av den kalde luftstrømmen i KJØLE-drift.
• Dette skyldes at luften i rommene blir avkjølt
av varmeveksleren.

KJØLE-drift kan ikke velges, selv
om enheten brukes til oppvarming/
kjøling.
Kjøling (oppvarming)-ytelsen er
lav.

• Skyv DIP-bryteren til venstre som vist i
illustrasjonen, slik at KJØLE-drift kan velges
med “MODE”-knappen.

• Er luftfilteret rent?
• Er det noe som blokkerer luftinntaket eller uttaket på innendørsenheten?

DIP-bryter

• Er innstillingen av vanntemperaturen riktig?
• Er vinduene og dørene lukket?
• Er luftstrømhastigheten og -retningen stilt inn
riktig?

Norsk

• Nedkjølt eller varmt vann sirkulerer ikke.
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Feilsøking
PÅ/AV-TIMER virker ikke i henhold
til innstillingene.
• Sjekk om PÅ/AV-TIMER og UKETIMER er
innstilt til samme tid.
Endre eller deaktivere innstillingene i
UKETIMER. (side 18)

Dårlig lukt kommer ut av
inneenheten.
• Dette hender når dårlig lukt fra rommet,
møblene eller sigaretter suges inn i enheten
og blåses ut igjen med luftstrømmen.
(Hvis dette skulle skje, anbefaler vi at man
ber en tekniker vaske inneenhetens innside.
Kontakt servicebutikken hvor du kjøpte
enheten.)

Unormal funksjonering skjer mens
apparatet er i drift.
• Enheten kan få feilfunksjoner ved lyn eller
radiobølger. Slå av bryteren, slå den på igjen
og prøv å bruke enheten med fjernkontrollen.

32

09_NO_3P257979-1.fm Page 33 Thursday, December 3, 2009 10:44 AM

Ring servicebutikken med en gang.

ADVARSEL
■ Når noe unormalt skjer (det lukter brent, for eksempel), stopp driften og slå bryteren av.
Hvis man fortsetter driften under unormale forhold, kan dette føre til problemer, elektriske støt eller
brann.
Kontakt servicebutikken hvor du kjøpte enheten.
■ Forsøk ikke å reparere eller foreta endringer på enheten selv.
Feil utført arbeid kan føre til elektriske støt, brann etc.
Kontakt servicebutikken hvor du kjøpte enheten.
Hvis man har et av de følgende symptomer, ring servicebutikken med en gang.

n
n
n
n
n
n

Strømkabelen er overopphetet eller ødelagt.
En unormal lyd høres mens apparatet er i drift.
En sikkerhetsbryter, en sikring eller jordfeilbryteren
avbryter driften ofte.
En bryter eller en knapp virker ofte ikke som den skal.
Det lukter brent.
Vann lekker fra inneenheten.

■ Etter et strømbrudd
Enheten gjenopptar automatisk driften etter ca.
3 minutter. Vent en liten stund.

Slå bryteren av
og ring
servicebutikken.

■ Lynnedslag
Hvis lyn skulle slå ned i et nærliggende
område, stopp driften og slå bryteren av for å
beskytte systemet.

Kasseringskrav

■ Pb: bly (>0,004%)
Prøv ikke å demontere systemet på egen hånd: demontering av produktet og andre deler må utføres av
en kvalifisert installatør i samsvar med aktuell lokal og nasjonal lovgivning.
Enhetene og de brukte batteriene må behandles på et spesialisert behandlingsanlegg for gjenbruk,
resirkulering og gjenvinning.
Ved å sørge for riktig kassering, bidrar du til å forebygge potensielle negative følger for miljøet og
menneskehelsen.
Vennligst ta kontakt med installatøren eller lokale myndigheter for mer informasjon.
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Norsk

Ditt produkt og batteriene som følger med fjernkontrollen har dette symbolet på. Dette
symbolet betyr at man ikke må blande elektriske og elektroniske produkter, og batteriene
med usortert husholdningsavfall.
Når det gjelder batteriene, kan det hende at et kjemisk symbol er trykt på dem under
symbolet. Dette kjemiske symbolet betyr at batteriet inneholder et tungmetall utover en
viss konsentrasjon. Mulige kjemiske symboler er:
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Feilsøking
Feildiagnose.
Feildiagnose med fjernkontrollen
I ARC452A-serien, viser temperaturdisplayseksjonene på
hovedkontrollen tilsvarende koder.

1. Når

holdes inne i 5 sekunder,

blinker en “ ”-indikasjon på
temperaturdisplaydelen.
2. Trykk på
gjentatte ganger inntil du
hører en kontinuerlig pipelyd.
• Kodeindikasjonen forandres som vist nedenfor, og man
blir varslet med en lang pipelyd.

KODE
00
A1
A6
C4
C9

BETYDNING
NORMAL
INNEENHET PCB SVIKT
VIFTEMOTOR-FEIL
VARMEVEKSLER TEMEPRATURSENSOR-FEIL
NNSUGNINGSLUFT TEMPERATURSENSOR-FEIL

OBS
• En kort pipelyd og 2 umiddelbart etterfølgende pipelyder indikerer at kodene ikke
overenstemmer med hverandre.
• For å avbryte kodedisplayet, hold
inne i 5 sekunder. Kodedisplayen annulerer seg
selv også hvis man ikke trykker på knappen innen 1 minutt.

34

00_CV_3P257979-1.fm Page 2 Friday, November 6, 2009 11:27 AM

Two-dimensional bar code is a code
for manufacturing.

3P257979-1

M09B168

(0912) HT

