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SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

● Ikke prøv å installere denne enheten selv.
● Denne enheten inneholder ingen deler det kan utføres service på. Konsulter alltid
autorisert servicepersonell for reparasjoner.

● Ved flytting, konsulter autorisert servicepersonell for frakobling og installasjon av
enheten.

● Ikke la deg bli for mye avkjølt ved å oppholde deg i for mange timer direkte i den kalde
luftstrømmen.

● Ikke sett fingre eller gjenstander inn i utløpsporten eller frontdekslet.
● Ikke start eller stopp driften ved å koble fra strømkabelen.
● Pass på å ikke skade strømkabelen.
● I tilfelle av feilfunksjonering (brennlukt, etc.), stopp driften øyeblikkelig, koble fra
strømpluggen, og konsulter autorisert servicepersonell.

● Hvis strømkabelen til denne enheten er skadet, skal den kun skiftes ut av autorisert ser-
vicepersonell, siden spesialverktøy og spesifisert kabel er påkrevd.

● Sørg for ventilasjonav og til under bruk.
● Ikke rett luftflytenmot peiser eller varmeapparater.
● Ikke klatre på, eller plasser gjenstander på enheten.
● Ikke heng gjenstander på innedelen.
● Ikke sett blomstervaser eller vannbeholdere på toppen av enheten.
● Ikke utsett enheten for vannsøl.
● Ikke betjen enheten med våte hender.
● Ikke trekk i strømkabelen.
● Skru av strømkabelen når innedelen ikke brukes over lengre perioder.
● Kontrollér tilstanden til installasjonsbraketten for skade.
● Ikke plasser dyr eller planter direkte i luftstrømmen.
● Ikke drikk vann som dreneres ut fra enheten.
● Ikke bruk i forbindelse med lagring av mat, planter eller dyr, presisjonsutstyr, eller
kunstarbeider.

● Tilkoblingsventiler blir varm under oppvarming, behandle med varsomhet.
● Ikke legg trykk på kjøleribbene.
● Bruk kun med luftfiltre installert.
● Ikke blokkér eller dekk til frontdeksel eller utløpsport.
● Sørg for at ethvert elektronisk utstyr er minst en meter unna inne- eller utedelen.
● Unngå å installere enheten i nærheten av en peis eller andre varmeapparater.
● Ved installering av innedelen og utedelen, pass på å hindre at spedbarn får tilgang.
● Ikke bruk brennbare gasser i nærheten av enheten.
● Dette apparatet er ikke ment å bli brukt av personer (inkludert barn) med redusert
fysisk, følelses- eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, hvis de
ikke har fått tilsyn eller instruksjon vedrørende bruk av apparatet av en person som
er ansvarlig for sikkerheten deres. Barn skal overvåkes for å sørge for at de ikke le-
ker med apparatet.

FARE!

ADVARSEL!
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EGENSKAPER OG FUNKSJONER

INVERTER

Ved oppstart brukes høy effekt for å kjøle ned rommet raskt til
ønsket temperatur. Etter hvert går den automatisk over til en
lav effekt for økonomisk og komfortabel drift.

TØRKING AV INNEDEL

Innedelen kan tørkes ved å trykke på COIL DRY-knappen på
fjernkontrollen for å unngå mugg, samt for å hindre bakterie-
vekst.

AUTOMATISK SKIFTE

Driftsmodusene (kjøling, avfukting, oppvarming) byttes auto-
matisk for å opprettholde angitt temperatur, og temperaturen
holdes konstant til enhver tid.

10 °C VARMEDRIFT

Romtemperaturen kan holdes på 10 °C for å hindre at rom-
temperaturen faller under dette.

TIDSINNSTILLING AV PROGRAMMENE

Tidsinnstillingen av program lar deg bruke innstillinger for AV
og PÅ i en enkel sekvens. Sekvensen kan omfatte en over-
gang fra AV til PÅ, eller fra PÅ til AV, innenfor en periode på
tjuefire timer.

TIDSINNSTILLING VED INNSOVNING

Når knappen for SLEEP er trykket inn i varmemodus, senkes
termostatinnstillingen til innedelen gradvis i denne perioden. I
kjølemodus økes termostatinnstillingen gradvis i denne perio-
den. Når angitt tid er nådd, skrur innedelen seg av automatisk.

TRÅDLØS FJERNKONTROLL

Den trådløse fjernkontrollen gjør det enkelt å kontrollere driften
av innedelen.

SVINGFUNKSJON

Luftspjeldene svinger automatisk opp og ned for å sørge for at
luften spres godt i hele rommet.

FRONTDEKSEL SOM KAN TAS AV

Frontdekslet til innedelen kan fjernes for enkel rengjøring og
vedlikehold.

MUGGBESTANDIG FILTER

LUFTFILTERET har blitt behandlet for å være motstandsdyktig
mot mugg, noe som gjør at det er renere under bruk og en-
klere å vedlikeholde.

SUPERSTILLE DRIFT

Når FAN CONTROL-knappen brukes til å velge STILLE, star-
ter innedelen superstille drift. Innedelens luftstrøm reduseres
for å gi en stillere drift.

POLYPHENOL CATECHIN LUFTRENSEFILTER

Polyphenol catechin luftrensefilteret bruker statisk elektrisitet
til å fjerne små partikler og støv i luften, slik som tobakksrøyk
og plantepollen som det ikke går an å se.
Filteret inneholder catechin, som er meget effektivt mot for-
skjellige bakterier ved å stanse veksten av bakterier som opp-
tas i filteret.
Legg merke til at når luftrensefilter er installert, fører det til at
mindre luft går igjennom enheten, og dermed til en liten ned-
gang i ytelsen til innedelen.

LUFTFILTER MED NEGATIVE IONER

Den inneholder mikropartikler av keramikk som kan produsere
negative luftioner som kan fjerne lukt og absorbere og dempe
spesiell lukt hjemme.
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For å gjøre det lettere å forklare, har medfølgende il-
lustrasjon blitt tegnet for å vise alle mulige indikatorer. I
faktisk operasjon vil skjermen kun vise de indikatorene
som passer for den gjeldende operasjonen.
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Fig. 1 Innedel

1 Betjeningspanel(fig. 2)
2 MANUELLAUTO-knapp
● Hvis MANUELLAUTO-knappen holdes inne

i mer enn 10 sekunder, startes tvungen kjø-
ledrift.

● Tvungen kjøledrift brukes ved installasjo-
nen.
Skal kun brukes av autorisert serviceperso-
nell.

● Hvis tvungen kjøledrift starter ved en tilfel-
dighet, trykk på START/STOP-knappen for
å stoppe denne.

3 Indikator(fig. 3)
4 Signalmottakerfor fjernkontroll
5 DRIFTS-indikatorlampe(grønn)
6 TIDSINNSTILLINGS-indikatorlampe

(oransje)
● Hvis TIDSINNSTILLINGS-indikatorlampen

blinker når tidsinnstillingen er i drift, er dette
et tegn på at en feil har oppstått med tidsinn-
stillingen (se side 16 Automatisk omstart).

7 Indikatorlampe (gul) for TØRKING AV
INNEDEL

8 Frontdeksel(fig. 4)
9 Frontpanel
0 Luftfilter
A Luftspjeld
B Høyre-venstre luftspjeld (bak luftspjeld)
C Dreneringsslange
D Plugg for strømforsyning
E Kabel for strømforsyning
F Luftrensefilter

Fig. 5 Utedel

G Inntaksport
H Utløpsport
I Rørenhet
J Dreneringshull(bunn)

NAVN PÅ DELER

Fig. 6 Fjernkontroll

K Signalsender
L MODE-knapp
M 10 °C VARME-knapp
N ANGI TEMP.-knapp( / )
O TØRKINGAV INNEDEL-knapp
P TIDSINNSTILLING VED INNSOVNING-

knapp
Q TIDSINNSTILLINGS-knapp
R VIFTE-knapp
S START/STOP-knapp
T ØKONOMI-knapp
U STILLE INN-knapp
V SVING-knapp
W STILLE INN TIDSINNSTILLING ( / )-knapp
X JUSTERKLOKKEN-knapp
Y TESTKJØRINGS-knapp

● Denne knappen brukes ved installering av
enheten, og skal ikke brukes under normale
forhold, siden den vil føre til at innedelens
termostatfunksjon ikke vil fungere korrekt.

● Hvis denne knappen trykkes inn under nor-
mal drift, vil innedelen bytte til testdriftsmo-
dus, og innedelens DRIFTS-indikatorlampe
og TIDSINNSTILLING-indikatorlampe vil
begynne å blinke samtidig.

● For å stoppe testkjøringsmodusen, trykk på
START/STOP-knappen for å stoppe enhe-
ten.

Z TILBAKESTILL-knappen
[ Fjernkontrollskjermen(fig. 7)
\ Overføringsindikatoren
] Visning av viftehastighet
` Visningav SVING
a Visning av tidsinnstillingsmodus
b Visningav klokke
c Visning av temperaturangivelse
d Visningav ØKONOMI
e Visningav driftsmodus
f Visning av TØRKINGAV INNEDEL
g Visning av TIDSINNSTILLINGVED INNSOVNING
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FORBEREDELSE
ADVARSEL!

● Pass på slik at småbarn ikke svelger bat-
terier ved et uhell.

● Når fjernkontrollen ikke brukes over en
lengre periode, fjern batteriene for å unngå
mulig lekkasje og skade på enheten.

● Hvis batterivæske lekker ut og kommer i
kontakt med huden, øynene eller munnen
din, vask øyeblikkelig med rikelig mengde
vann, og ta kontakt med legen din.

● Tomme batterier skal fjernes med en gang
og kastes på korrekt måte, enten i et mottak
for batterier eller til riktig myndighet.

● Ikke prøv å lade opp tomme batterier.

Bland aldri nye og brukte batterier, eller
forskjellige batterityper.
Batterier skal vare i omtrent ett år ved
normal bruk. Hvis fjernkontrollens drifts-
område blir vesentlig redusert, skift bat-
teriene og trykk på RESET-knappen med
spissen av en kulepenn eller andre små
gjenstander.

Skru på strømmen

1 Koble til strømpluggen (fig. 1 D) til en stikkontakt.
Hvis enheten er koblet til direkte, skru på sikringen.

Sett i batterier (R03/LR03×2)

1 For å åpne batteridekslet på baksiden, press og skyv
dekslet.
Skyv det i i retning av pilen mens det samtidig presses på -merket.

2 Sett i batterier.
Sørg for å sette i polariteten til batteriet ( ) korrekt.

3 Lukk batteridekslet.

Angi gjeldende tid

1 Trykk på CLOCKADJUST-knappen(fig. 6 X).
Bruk spissen av en kulepenn eller en annen liten gjenstand til å trykke på
knappen.

2 Bruk TIMER SET ( / )-knappene (fig. 6 W) for å
justere klokken til gjeldende tid.

-knapp: Trykk for å stille klokken fram.
-knapp: Trykk for å stille klokken tilbake.

(Hver gang knappene trykkes, vil klokken bli stilt fram/tilbake i forøkelser på
ett minutt. Hold knappene inne for å endre tiden raskt i forøkelser på ti minut-
ter.)

3 Trykk på CLOCKADJUST-knappen (fig. 6 X) igjen.
Dette fullfører innstillingen av tiden og starter klokken.

Å bruke fjernkontrollen

● Fjernkontrollen må pekes mot signalmottakeren (fig. 1 4) for å fungere på riktig
måte.

● Driftsområde: omtrent 7 meter.
● En pipelyd høres når signalet er mottatt av innedelen.
● Hvis pipelyden ikke høres, trykk en gang til på fjernkontrollen.

Fjernkontrollholder

3 For å fjerne fjernkontrollen
(når den skal brukes med
hånden).

1 Skru fast holderen. 2 Angi fjernkontrollen.

Skruer

Sett inn

Press inn

Gli oppover

Trekk ut
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Å velge driftsmoduser

1 Trykk på START/STOP-knappen(fig.6 S).
Innedelens DRIFTS-indikatorlampen(grønn) (fig. 3 5) vil lyse.
Enheten vil starte.

2 Trykk på MODE-knappen (fig.6 L) for å velge ønsket
modus.
Hver gang knappen trykkes, vil modusen endre seg i følgende rekkefølge.

AUTO COOL DRY

HEAT FAN
Omtrent tre sekunder senere vil hele skjermen vises på nytt.

Å angi termostat

Trykk på SET TEMP.-knappen(fig. 6 N).
-knapp: Trykk for å heve termostatinnstillingen.
-knapp: Trykk for å senke termostatinnstillingen.

● Innstillingsområde for termostat:
AUTO .............................................................................................18-30 °C
Oppvarming ...................................................................................16-30 °C
Kjøling/Avfukting ............................................................................18-30 °C

Termostaten kan ikke brukes til å angi romtemperatur under VIFTE-modus (temperaturen
vil ikke vises på skjermen til fjernkontrollen).

Omtrent tre sekunder senere vil hele skjermen vises på nytt.

Termostatinnstillingen skal anses som en standard verdi, og kan skille seg noe fra
den faktiske romtemperaturen.

Å angi viftehastigheten

Trykk på FAN-knappen(fig. 6 R).
Hver gang knappen trykkes, endres viftehastigheten i følgende rekkefølge:

AUTO HIGH MEDIUM LOW QUIET

Omtrent tre sekunder senere vil hele skjermen vises på nytt.

Når AUTO er angitt:
Oppvarming : Viften slår seg på for å sirkulere oppvarmet luft på best mulig måte.

Viften vil likevel gå på lav hastighet når temperaturen som kommer fra
innedelen er lav.

Kjøling : Etter hvert som temperaturen når termostatinnstillingen, blir viftehastig-
heten saktere.

Vifte :Viften går på den lave viftehastigheten.

Viften vil gå på en veldig lav innstilling under Overvåkingsdrift og i starten av Oppvar-
ming-modusen.

SUPERSTILLE drift

SUPERSTILLE drift starter. Innedelens luftstrøm vil bli redusert for en mer stille drift.
● SUPERSTILLE drift kan ikke brukes under Avfuktings-modus. (Det samme gjelder
når avfuktingsmodus er valgt under drift med AUTO-modus.)

● Under Superstille drift, vil oppvarming og kjøle-ytelsen bli noe redusert. Hvis rommet
ikke varmes opp / kjøles ned ved bruk av SUPERSTILLE drift, juster innedelens vif-
tehastighet.

DRIFT

Eksempel: Når den er satt på KJØLING.

Eksempel: Når den er satt på 26 °C.

Eksempel: Når den er satt til AUTO.

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

▲ ▲ ▲

▲▲
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For å stoppe driften

Trykk på START/STOP-knappen(fig. 6 S).
DRIFTS-indikatorlampen(grønn) (fig. 3 5) vil slukke.

Om AUTOMATISK SKIFTE-drift

AUTO: ● Når AUTOMATISK SKIFTE-drift velges første gangen, vil viften gå på vel-
dig lav hastighet i omtrent ett minutt, og innedelen vil oppdage forholdene
i rommet og velge riktig driftsmodus.

Hvis forskjellen mellom termostatinnstilling og faktisk romtemperatur er
mer enn +2 °C Kjøle- eller avfuktingsdrift.

Hvis forskjellen mellom termostatinnstilling og faktisk romtemperatur er
innen ±2 °C Overvåkingsdrift
Hvis forskjellen mellom termostatinnstilling og faktisk romtemperatur er
mer enn -2 °C Oppvarmingsdrift

● Når innedelen har justert romtemperaturen til nær termostatinnstilling, vil
den gå i overvåkingsdrift. I overvåkingsdrift vil viften gå på lav hastighet.
Hvis romtemperaturen endrer seg senere, vil innedelen igjen velge pas-
sende drift (oppvarming, avkjøling) for å justere temperaturen til verdien
angitt på termostaten.
(Området for overvåkingsdrift er ±2 °C i forhold til termostatinnstilling.)

● Hvis modusen som velges automatisk for innedelen ikke er slik du ønsker,
velg en av modusene (OPPVARMING, KJØLING, AVFUKTING, VIFTE).

Om modusdrift

Oppvarming: ● Brukes for å varme opp rommet.
● Når oppvarmingsmodus er valgt, vil innedelen gå på veldig lav viftehastig-
het i omtrent 3 til 5 minutter, og vil deretter bytte til valgt vifteinnstilling.
Denne tidsperioden gis for å tillate innedelen å varme seg opp før den
starter full drift.

● Når romtemperaturen er veldig lav, kan det danne seg rim på utedelen,
og ytelsen kan bli redusert. For å fjerne slik rim, vil enheten automatisk
gå inn i avrimingssyklus av og til. Under automatisk avrimingsdrift, vil
DRIFTS-indikatorlampen (fig.3 5) blinke, og oppvarmingsdriftenvil avbry-
tes.

Kjøling: ● Brukes til å kjøle ned rommet ditt.
Avfukting: ● Brukes for lett kjøling samtidig som rommet avfuktes.

● Du kan ikke varme opp rommet under avfuktingsmodus.
● Under avfuktingsmodus vil innedelen gå på lav hastighet, for å justere
rommets luftfuktighet, og inndelens vifte kan av og til stoppe. Viften kan
også gå på veldig lav hastighet når den justerer luftfuktigheten i rommet.

● Viftehastigheten kan ikke endres manuelt når avfuktingsmodus har blitt
valgt.

Vifte: ● Bruk for å sirkulere luften i rommet.

Under oppvarmingsmodus:
Angi termostaten til en temperaturinnstilling
som er høyere enn den gjeldende romtem-
peraturen. Oppvarmingsmodusen vil ikke
fungere hvis termostaten er angitt lavere
enn den faktiske romtemperaturen.
Under kjøle-/avfuktingsmodus:
Angi termostaten til en temperaturinnstilling
som er lavere enn den gjeldende romtem-
peraturen. Kjøle- og avfuktingsmodusen
vil ikke fungere hvis termostaten er angitt
høyere enn den faktiske romtemperaturen (i
kjølemodus vil kun viften være i drift).
Når viftemodus brukes:
Du kan ikke bruke innedelen til å varme
opp og kjøle et rom.



No-8

BRUK AV TIDSINNSTILLING
Før tidsinnstillingen brukes, sørg for at fjernkontrollen er angitt til korrekt gjeldende tid (☞ S. 5).

Å bruke tidsinnstilling med PÅ og AV

1 Trykk på START/STOP-knappen(fig. 6 S)
(hvis innedelen allerede er i drift, fortsett til trinn 2).
Innedelens DRIFTS-indikatorlampen(grønn) (fig. 3 5) vil lyse.

2 Trykk på TIMER MODE-knappen (fig. 6 Q) for å velge
tidsinnstilling for AV eller PÅ.
Hver gang knappen trykkes endres tidsinnstillingen i følgende rekkefølge:

CANCEL OFF ON

PROGRAM(AV PÅ, AV PÅ)

Innedelens TIDSINNSTILLINGS-indikatorlampe(oransje) (fig. 3 6) vil lyse.

3 Bruk TIMER SET-knappene (fig. 6 W) for å angi øn-
sket tid for AV eller PÅ.
Angi tiden mens skjermen for tiden blinker (blinkingen vil fortsette i omtrent
fem sekunder).

-knapp: Trykk for å stille klokken fram.
-knapp: Trykk for å stille klokken tilbake.

Omtrent fem sekunder senere vil hele skjermen vises på nytt.

Å bruke tidsinnstilling av program

1 Trykk på START/STOP-knappen(fig. 6 S)
(hvis innedelen allerede er i drift, fortsett til trinn 2).
Innedelens DRIFTS-indikatorlampen(grønn) (fig. 3 5) vil lyse.

2 Angi ønsket antall ganger for tidsinnstilling av AV og
PÅ.
Se avsnittet «Å bruke tidsinnstilling med PÅ og AV» for å angi ønsket mo-
dus og ganger.
Omtrent tre sekunder senere vil hele skjermen vises på nytt.
Innedelens TIDSINNSTILLINGS-indikatorlampe(oransje) (fig. 3 6) vil lyse.

3 Trykk på TIMER MODE-knappen (fig. 6 Q) for å velge
tidsinnstilling av PROGRAM (OFF ON eller OFF
ON vil vises).
Skjermen vil vise «Tidsinnstilling PÅ» og «Tidsinnstilling AV», endre deretter
til å vise tidsinnstillingen for operasjonen som inntrer først.
● Tidsinnstillingen av program vil starte. (Hvis PÅ-tidsinnstillingen har blitt
valgt for å starte først, vil innedelen stoppe å gå på dette punktet.)

Omtrent fem sekunder senere vil hele skjermen vises på nytt.

Om tidsinnstilling av program

● Tidsinnstillingen av program lar deg bruke innstillinger for AV og PÅ i en enkel se-
kvens. Sekvensen kan omfatte en overgang fra AV til PÅ, eller fra PÅ til AV, innenfor
en periode på tjuefire timer.

● Den første tidsinnstillingsfunksjonen som starter vil være den som er nærmest gjel-
dende tid. Rekkefølgen for oppstart er vist med pilen på skjermen til fjernkontrollen
(OFF ON, eller OFF ON).

● Et eksempel på bruk av Tidsinnstilling av program er å få enheten til å stoppe auto-
matisk (tidsinnstilling for AV) etter at du har sovnet, og deretter starte (tidsinnstilling
for PÅ) om morgenen før du står opp.

Å avbryte tidsinnstillingen
Bruk TIDSINNSTILLINGS-knappen til å velge
«CANCEL»
Innedelen vil gå tilbake til normal drift.

Å endre innstillingene for tidsinnstilling
Utfør trinnene 2 og 3.

Å stoppe enheten mens tidsinnstilling
er aktiv
Trykk på START/STOP-knappen.

Å endre driftsbetingelser
Hvis du ønsker å endre driftsbetingelser
(modus, viftehastighet, termostatinnstilling,
SUPERSTILLE-modus), etter å ha stilt inn
tidsinnstillingen og venter på at hele skjermen
vises på nytt, trykk på de hensiktsmessige
knappene for å endre ønsket driftsbetingelse.

Å avbryte tidsinnstillingen
Bruk TIMER MODE-knappen til å velge «CAN-
CEL».
Enheten vil gå tilbake til normal drift.

Å endre innstillingene for tidsinnstilling
1. Følg instruksjonene i avsnittet «Å bruke tids-

innstilling med PÅ og AV» for å velge tidsinn-
stillingen du ønsker å endre.

2. Trykk på TIMER MODE-knappen for å
velge enten OFF ON eller OFF ON.

Å stoppe enheten mens tidsinnstilling
er aktiv
Trykk på START/STOP-knappen.

Å endre driftsbetingelser
Hvis du ønsker å endre driftsbetingelser (modus,
viftehastighet, termostatinnstilling, SUPERSTIL-
LE-modus), etter å ha stilt inn tidsinnstillingen
og venter på at hele skjermen vises på nytt,
trykk på de hensiktsmessige knappene for å
endre ønsket driftsbetingelse.

▲▲▲

▲
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BRUK AV TIDSINNSTILLING VED INNSOVNING
I motsetning til andre tidsinnstillingsfunksjoner, brukes TIDSINNSTILLING VED INNSOVNING for å angi hvor lang tid det skal ta før
enheten skrur seg av.

Å bruke TIDSINNSTILLING VED INNSOVNING

Mens enheten er i drift eller er stoppet, trykk på SLEEP-knap-
pen (fig. 6 P).
Innedelens DRIFTS-indikatorlampen (grønn) (fig. 3 5) lyser og TIDSINNSTILLINGS-
indikatorlampe(oransje) (fig. 3 6) lyser.

Å endre innstillingene for tidsinnstilling

Trykk på SLEEP-knappen (Fig. 6 P) en gang til og angi tiden
ved å bruke STILLE INN TIDSINNSTILLING ( / )-knap-
pene (fig. 6 W).
Angi tiden mens skjermen for tidsinnstilling blinker (blinkingen vil fortsette i omtrent fem
sekunder).

-knapp: Trykk for å stille klokken fram.
-knapp: Trykk for å stille klokken tilbake.

Omtrent fem sekunder senere vil hele skjermen vises på nytt.

For å endre Tidsinnstilling:
Bruk TIMER MODE-knappen til å velge «CAN-
CEL».
Enheten vil gå tilbake til normal drift.

For å stoppe enheten mens Tidsinnstil-
lingen er aktiv:
Trykk på START/STOP-knappen.

Om TIDSINNSTILLING VED INNSOVNING
For å hindre overdreven oppvarming eller avkjøling mens du sover, endrer TIDSINNSTILLINGEN VED INNSOVNING automatisk
termostatinnstillingen i henhold til tiden som angis. Når tiden løper ut, stopper enheten helt.

Under drift av kjøle-/avfukting:
Når TIDSINNSTILLINGEN VED INNSOVNING angis, heves ter-
mostatinnstillingen 1 °C for hver halvtime. Når termostatinnstil-
lingen heves med totalt 2 °C, opprettholdes termostatinnstillin-
gen på det tidspunktet fram til angitt tid nås, og da slår enheten
seg av automatisk.

Innstilling av TIDSINNSTILLING VED INNSOVNING

Under bruk av oppvarming:
Når TIDSINNSTILLING VED INNSOVNING er angitt, senkes
termostatinnstillingen automatisk 1 °C for hver halvtime. Når
termostatinnstillingen reduseres med totalt 4 °C, opprettholdes
termostatinnstillingen på det tidspunktet fram til angitt tid nås, og
da slår enheten seg av automatisk.

Innstilling av TIDSINNSTILLING VED INNSOVNING

2 °C 3 °C 4 °C

30
minutter

1 °C

1 time

1 time
30 minutter

Angi tid

Angi tid

1 time

1 °C 2 °C
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JUSTERE RETNINGEN LUFTEN SIRKULERER
Justering av vertikal (opp-ned) luftstrøm justeres ved å trykke på fjernkontrollens SET-knapp. Justering av horisontal (høyre-venstre)
luftstrøm justeres manuelt, ved å justere luftspjeldene.
Når horisontale justeringer av luftstrømmen utføres, start driften av enheten og sørg for at de vertikale luftspjeldene ikke flyttes.

FARE!
● Legg aldri fingre eller fremmedlegemer inn i
utløpsportene, siden de indre viftene går på
høy hastighet, og personskade kan oppstå.

● Bruk alltid fjernkontrollens SET-knapp
for å juster de vertikale luftspjeldene.
Forsøk på å flytte dem manuelt kan føre
til feil funksjon. I et slikt tilfelle anbefales
det å stoppe driften og starte på nytt.
Luftspjeldene skal da starte å fungere
riktig igjen.

● Under bruk av kjøle- og avfuktings-
modusene, ikke sett luftspjeldene i
oppvarmingsområdet(4 - 6) i mange
timer, siden vanndamp kan kondensere
i nærheten av luftspjeldene og vann-
dråper kan dryppe fra innedelen. Under
avkjøling- og avfuktingsmodus, hvis
luftspjeldene står i oppvarmingsområdet
i mer enn 30 minutter, vil de automatisk
gå tilbaketil stilling3.

● Når de brukes i et rom med spedbarn,
barn, eldre eller syke personer, skal
luftretning og romtemperatur vurderes
nøye når innstillinger gjøres.

Justering av den vertikale luftretningen.

Trykk på SET-knappen(fig. 6 U).
Hver gang knappen trykkes, vil området for luftretning endre seg som følger:

1 2 3 4 5 6

Typer innstillinger for luftstrøm:
1,2,3 : Ved kjøle-/avfuktingsmoduser
4,5,6 : Ved oppvarmingsmodus

Skjermen til fjernkontrollen
endrer seg ikke.

● Bruk justeringene for luftretning innenfor områdene som er vist ovenfor.
● Den vertikale luftretningen angis automatisk som vist, i henhold til type drift som vel-
ges.
Under kjøle-/avfuktingsmodus : Horisontal luftstrøm 1
Under oppvarmingsmodus : Luftstrøm rettet nedover 6

● Ved drift på AUTO/OPPVARMING, i det første minuttet etter å ha startet driften, vil
luftstrømmen være horisontal 1; luftretningen kan ikke justeres i denne perioden.

Justering høyre-venstre

Juster høyre-venstre-spjeldene.
● Flytt høyre-venstre-spjeldene for å justere luftretningen i den retningen du foretrek-
ker.

FARE!

● Når høyre-venstre luftspjeld justeres, er det
nødvendig å stoppe enheten først og sørge
for at den stopper helt før retningen juste-
res.

håndtak (to steder)

Høyre-venstre luftspjeld

2

4
5

6

1

3

håndtak
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10 °C VARMEDRIFT
• Romtemperaturen kan opprettholdes ved 10 °C ved å trykke på 10 °C HEAT-knappen
(fig.6 M) for å hindre at romtemperaturensynker for lavt.

Å bruke 10 °C VARMEDRIFT

Trykk på 10 °C HEAT-knapp(fig.6 M)

Å stoppe 10 °C VARMEDRIFT

Trykk på START/STOP-knappen(fig.6 M)
Da stopper operasjonen.

Om 10 °C VARMEDRIFT
• Varmemodus vil ikke fungere hvis romtemperaturen er høy nok.

ØKONOMIDRIFT
Start drift av enheten før utføring av denne prosedyren.

Å bruke ØKONOMI-driften

Trykk på ECONOMY-knappen(fig.6 T).
«ØKO» vises på skjermen til fjernkontrollen.
Økonomidrift starter.

Å stoppe ØKONOMI-driften

Trykk på ECONOMY-knappen(fig.6 T) igjen.
«ØKO» forsvinner fra skjermen til fjernkontrollen.
Normaldrift starter.

Om ØKONOMI-drift

Ved maksimal effekt er ØKONOMI-drift omtrent 70% av normal enhetsdrift ved kjøling og oppvarming.
• Når ØKONOMI-drift skrus på ved kjølemodus, forbedres avfuktingen. Denne funksjonen er spesielt praktisk når du ønsker å fjerne
fuktigheten i rommet uten å redusere romtemperaturen betraktelig.
• Ved ØKONOMI-drift, endres termostatinnstillingen automatisk i henhold til temperaturen for å unngå unødvendig avkjøling og opp-
varming for den mest økonomiske driften.

● Hvis rommet ikke avkjøles (eller varmes opp) godt under økonomidrift, velg normal drift.
● Når enheten stoppes, starter normal drift igjen når innedelen skrus på igjen.
● Under overvåkingsperioden i AUTO-modus, vil ikke driften endre seg til ØKONOMI-drift selv om ØKONOMI-drift er valgt ved å
trykke på ECONOMY-knappen.

Når 10˚C VARMEDRIFT står på, kan
ikke følgende operasjoner/funksjoner
brukes:
•TIDSINNSTILLING
•TIDSINNSTILLING VED INNSOVNING
•VIFTE-hastighet
•Sving
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SVINGDRIFT

MANUELL AUTODRIFT
Bruk den MANUELLE AUTO-drift når fjernkontrollen er borte, eller på annen måte ikke er tilgjengelig.

Hvordan bruke kontrollene til hovedenheten

Trykk på MANUAL AUTO-knappen (fig. 2 2) i tre sekunder
på kontrollpanelet til hovedenheten.
For å stoppe driften, trykk på MANUALAUTO-knappen (fig. 2 2) i tre sekunder.

● Når enheten bet jenes av kontro l -
lene på hovedenheten, vil den fun-
gere under den samme modusen som
AUTO-modus valgt på fjernkontrollen
(se side 7).

● Viftehastigheten som velges vil være
«AUTO» og termostatinnstillingen vil
være standard (24 °C).

TØRKING AV INNEDEL
Innedelen kan tørkes ved å trykke på COIL DRY-knappen på fjernkontrollen for å unngå mugg, samt for å hindre bakterievekst.
TØRKING AV INNEDEL-driften vil vare i 90 minutter etter å ha trykket på COIL DRY-knappen, og den vil stoppe automatisk.

Å velge TØRKING AV INNEDEL-drift

Trykk på COIL DRY-knappen (fig. 6 O) under drift eller når den
stopper.
Skjermen for TØRKING AV INNEDEL (fig. 7 f) vil lyse. Den vil forsvinne etter 10 sek-
under.

Å avbryte TØRKING AV INNEDEL-drift

Trykk på START/STOP-knappen(fig. 6 S) under drift av TØR-
KING AV INNEDEL.
Innedelens COIL DRY (TØRKING AV INNEDEL)-lampe (gul) (fig.1 7) vil slukke. Da
stopper operasjonen.

OM TØRKING AV INNEDELEN-operasjonen

● Trykk på COIL-DRY-knappen under TØRKING AV INNEDEL-operasjonen, og TØR-
KING AV INNEDEL-operasjonen kan tilbakestilles.

● TØRKING AV INNEDEL-operasjonen kan fjerne mugg eller bakterier, men har ingen
steriliseringseffekt.

Start drift av enheten før utføring av denne prosedyren.

Å velge SVING-drift

Trykk på SWING-knappen(fig. 6 V).
SVING (fig. 7 `) vil lyse på skjermen.
I denne modusen vil luftspjeldene svinge automatisk for å rette luftstrømmen både opp
og ned.

Å stoppe SVING-driften

Trykk på SWING-knappen(fig. 6 V) en gang til.
SVING-visningen(fig. 7 `) vil slukke.
Luftstrømretning vil gå tilbake til innstillingen før sving ble startet.

Om sving-drift

Under kjøle-/avfuktingsmodus: Svingermellom 1 og 3.
Under oppvarmingsmodus : Svingermellom3 og 6.
● SVING-drift kan stoppe midlertidig når viften til enheten ikke er i drift, eller når den går
på veldig lave hastigheter.
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RENGJØRING OG PLEIE
● Før rengjøring av innedelen, sørg for å skru den av og koble fra pluggen fra stikkontakten.
● Sørg for at frontdekslet (fig. 1 8) er installert på en sikker måte.
● Ved fjerning eller skifting av luftfiltrene, sørg for å ikke ta på varmeveksleren, siden personskade da
kan oppstå.

ADVARSEL!

Rengjøring av frontdekslet

1. Fjern frontdekslet.
1 Plasser fingrene på begge nedre kanter av dekslet, og
løft framover. Hvis dekslet ser ut til å feste seg delvis
gjennom bevegelsen, fortsett å løfte den oppover for å
fjerne den.

2 Trekk forbi mellomgrepet og åpne frontdekslet høyt opp
slik at det blir horisontalt.

2. Rengjør med vann.
Fjern støv med en støvsuger, tørk innedelen med varmt
vann, tørk deretter med en ren, myk klut.

3. Sett frontdekslet på plass.
1 Trekk håndtakene helt ut.
2 Hold frontdekslet horisontalt og sett den venstre og
høyre montasjehåndtakene inn i lagrene på toppen av
panelet.

3 Trykk på stedet der pilen på tegningen indikerer, og lukk
frontpanelet.

Rengjøring av luftfilteret

1. Åpne frontdekslet, og fjern luftfilteret.
Løft opp luftfilterhåndtaket, koble fra de to nedre tappene,
og trekk ut.

2. Fjern støv med en støvsuger eller ved å
vaske.
Etter vasking, la det tørke godt på et skyggefullt sted.

3. Skift luftfilteret og lukk frontdekslet.
1 Rett inn sidene til luftfilteret med panelet, og press helt
inn, og sørg for at de to nedre tappene settes skikkelig i
hullene i panelet.

2 Lukk frontdekslet.
(av hensyn til eksempelet viser illustrasjonen innedelen uten
montert frontdeksel.)

● Støv kan rengjøres fra luftfilteret enten med en støvsuger,
eller ved å vaske filteret i en oppløsning av nøytralt vaske-
middel og varmt vann. Hvis du vasker filteret, sørg for å la
det tørke grundig på et skyggefullt sted før det installeres
på nytt.

● Hvis det tillates at støv samler seg opp i filteret, vil luft-
strømmen bli redusert, driftseffektiviteten vil bli dårligere,
samt at støynivået vil øke.

● I perioder med normal bruk skal luftfiltrene rengjøres an-
nenhver uke.

● Ikke betjen enheten med åpent frontdeksel.

● Ved bruk i lengre perioder, kan innedelen samle opp støv, og dermed redusere ytelsen. Vi anbefaler at innedelen inspiseres
regelmessig, i tillegg til din egen rengjøring og pleie. For mer informasjon, konferer med autorisert servicepersonell.

● Ved rengjøring av innedelen, ikke bruk vann som er varmere enn 40 °C, sterke rengjøringsmidler med slipeeffekt, eller fluktige
midler som benzen eller tynner.

● Ikke utsett innedelen for flytende insektmidler eller hårspray.
● Når innedelen slås av i en måned eller mer, la først viften gå kontinuerlig i omtrent en halv dag for å la interne deler tørke skik-
kelig.

Frontdeksel
Luftfilterhåndtak

Luftfilter (høyre og venstre)

Montasje-
håndtak

Lager

Håndtak

Montasje-
håndtak

Håndtak

Kroker (to steder)

Kroker (to steder)
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Installasjon av luftrensefilter

1. Åpne frontdekslet og fjern luftfiltrene.
2. Fest luftrensefilteret til frontdekslets
ramme.
● Fest filteret på innsiden av tappene (6 steder) slik at de
ikke stikker ut.

(I figuren over, er frontdekslet utelatt for å lette forklarin-
gen)

3. Installer de to luftfiltrene og lukk
frontdekslet.

● Ikke betjen enheten med åpent frontdeksel.

● Når luftrensefiltre brukes vil effekten økes ved å sette vif-
tehastigheten til «HIGH» (Høy).

2. Fest luftrensefilteret som er festet til
frontdekslets rammer.

3. Skift dem ut med to nye luftrense-filtere.
1 Fjern de gamle luftrensefiltrene i motsatt rekkefølge av
installasjonen.

2 Installer på samme måte som for installasjon av settet
med luftrensefilter.

4. Installer de to luftfiltrene og lukk
frontdekslet.

● Ikke betjen enheten med åpent frontdeksel.

Om luftrensefiltrene

POLYPHENOLCATECHIN LUFTRENSEFILTER (ett ark)
● Luftrensefiltrene er engangsfiltre. (De kan ikke vaskes og
brukes på nytt.)

● For lagring av luftrengjøringsfiltre, bruk filtrene så snart som
mulig etter at pakningen er åpnet.
(Luftrenseeffekten reduseres når filtrene ligger i en pakke
som er åpnet)

● Generelt skal filtrene skiftes etter omtrent tre måneder.
Vennligst kjøp luftrensefiltre (UTR-FA16) som er laget for
enheten (selges separat) når de brukte luftrensefiltrene skal
skiftes ut.

[Luftfilter med negative ioner (ett ark) – lyseblå]
● Filteret skal skiftes ut omtrent hvert tredje år for å opprett-
holde effekten.

● Filterramme er ikke et enkeltstående produkt.
Vennligst kjøp egnet luftrensefilter (UTR-FA16-2) (selges
separat) når filteret skal skiftes.

Vedlikeholde luftrensefiltre

For å opprettholde den luktfjernende effekten, rengjør filteret
på følgende måte hver tredje måned.

1 Fjern det luktfjernendefilteret.
2 Rengjørmed vannog lufttørk.
1) Skyll av filteret med varmt vann med høyt trykk til
overflaten av filteret er dekket med vann. Skyll av
med nøytralt vaskemiddel.
Vask aldri ved å rive eller gni, hvis ikke vil det
skade den luktfjernende effekten.

2) Rens med rennende vann.
3) Tørk på et skyggefullt sted.

3 Installer det luktfjernendefilteret igjen.

RENGJØRING OG PLEIE

Skifte ut skitne luftrensefiltre

Skift filtre med følgende komponenter (kjøpes separat).
● POLYPHENOLCATECHIN LUFTRENSEFILTER: UTR-FA16
● Luftfilter med negative ioner: UTR-FA16-2

1. Åpne frontdekslet og fjern luftfiltrene.

Luftrensende filterramme

Tapper (6 steder)

Tapper
(6 steder)

Luftfilter

Luftfilter

Luftrensende filterramme
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FEILSØKING

ADVARSEL! I tilfelle av en funksjonsfeil (svilukt, etc.), stopp driften øyeblikkelig, trekk pluggen ut av stikkontakten
og kontakt autorisert servicepersonell.
Kun å skru av strømmen til innedelen vil ikke koble enheten fullstendig fra strømkilden. Sørg alltid for
å trekke pluggen ut av stikkontakten eller skru av sikringen for å sørge for at strømmen er helt av.

Utfør følgende kontroller før det anmodes om service:

Symptom Problem Se side

NORMAL
FUNKSJON

Fungerer ikke med en
gang:

● Hvis innedelen stoppes og startes igjen med en gang vil kompresso-
ren ikke fungere i omtrent tre minutter, for å hindre at sikringen går.

● Når pluggen er trukket ut fra stikkontakten, og deretter koblet til igjen, vil
beskyttelseskretsen slå seg på i omtrent tre minutter, og hindrer bruk i
løpet av den perioden.

—

Det høres lyd: ● Under drift eller øyeblikkelig etter å ha stoppet enheten, kan en høre
lyden av vann som flyter i rørene. Lyden kan være spesielt merkbar
i omtrent 2 til 3 minutter etter å ha startet driften (lyd av kjølevæske
som flyter).

● Under drift kan en svak pipelyd høres. Detter har sin årsak i en liten
ekspansjon og sammentrekning av frontpanelet på grunn av tempera-
turforandringer.

—

● Under varmedrift kan en putrelyd høres av og til. Denne lyden kommer fra
den automatiske avrimingsoperasjonen. 16

Lukter: ● Det kan komme litt lukt fra innedelen. Denne lukten er et resultat av
lukter fra rommet (møbler, tobakk, etc.) som har blitt tatt inn i innede-
len.

—

Det slippes ut vann-
dråper eller damp:

● Ved kjøling eller avfukting, kan en se at det slippes ut vanndråper på
innedelen. Dette har sin årsak i den plutselig avkjølingen av romluft av
den kalde luften som slippes fra innedelen, og resulterer i kondens og
vanndråper.

—

● Under oppvarmingsdrift kan viften på utedelen stoppe opp, og damp
kan komme fra enheten. Dette er på grunn av den automatiske avri-
mingsdriften.

16

Luftstrømmen er svak
eller stopper:

● Når oppvarming er startet opp, er viftehastigheten midlertidig veldig
lav, for å la interne deler varme seg opp.

● Under oppvarmingsdrift, hvis romtemperaturen stiger over termostat-
innstillingen, vil utedelen stoppe opp, og innedelen vil gå på veldig lav
viftehastighet. Hvis du ønsker å varme opp rommet ytterligere, sett
termostaten på en høyere innstilling.

—

● Under oppvarmingsdrift, vil inndelen stoppe midlertidig (mellom 7 og
15 minutter) siden den automatiske avrimingsmodusen er i drift. Un-
der automatisk avriming vil DRIFTS-indikatorlampen blinke.

16

● Viften kan gå på veldig lav hastighet under Avfuktingsdrift, eller når
enheten overvåker romtemperaturen. 6

● Under SUPERSTILLE drift, vil viftehastigheten gå på veldig lav hastig-
het. 6

● Under overvåking av AUTO-drift, vil viftehastigheten gå på veldig lav
hastighet. 6

Utedelen produserer
vann:

● Under oppvarmingsdrift, kan det være at det dannes vann fra utede-
len på grunn av automatisk avrimingsdrift. 16
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FEILSØKING

DRIFTSTIPS

Hvis problemet vedvarer etter å ha utført disse kontrollene, eller hvis du merker svilukt, eller hvis DRIFT-indikatorlampen (fig. 3 5)
og TIDSINNSTILLINGS-indikatorlampen(fig. 3 6) blinker, stopp driften øyeblikkelig, trekk pluggen ut av stikkontakten (fig. 1 D), og
kontakt autorisert servicepersonell.

Drift og ytelse

Oppvarmingsytelse

● Enheten fungerer ut fra varmepumpeprinsippet, og henter
varme fra luften ute for deretter å overføre varmen til in-
nedelen. Som et resultat, vil ytelsen bli redusert etter hvert
som temperaturen ute går ned. Hvis du føler at ytelsen på
oppvarmingen er redusert, anbefaler vi at du bruker denne
enheten sammen med en annen varmekilde.

● Varmepumper varmer opp hele rommet ved å sirkulere luft
gjennom rommet. Det betyr at det vil ta litt tid fra varmpum-
pen startes til hele rommet er oppvarmet.

Datastyrt automatisk avriming

● Når varmemodus brukes under forhold med lave utendør-
stemperaturer og høy luftfuktighet, kan det dannes rim på
utedelen. Dette fører til redusert ytelse.
For å hindre dette er enheten utstyrt med en datastyrt auto-
matisk avrimingsfunksjon. Hvis det danner seg rim stopper
enheten midlertidig, og avrimingsfunksjonen vil starte i en
kort periode (i omtrent 7-15 minutter).
Under automatisk avriming vil DRIFTS-indikatorlampen
(grønn) blinke.

AUTOMATISK omstart

I tilfelle av strømbrudd

● Strømforsyningen til enheten stoppes av et strømbrudd.
Enheten vil starte på nytt automatisk i den modusen den
var i da strømmen ble brutt.

● Hvis et strømbrudd oppstår når TIDSINNSTILLING er i
bruk, vil tidsinnstillingen bli tilbakestilt og enheten vil starte
(eller stoppe) driften på den nye tidsinnstillingen. I tilfelle av
at denne type tidsinnstillingsfeil oppstår, vil TIDSINNSTIL-
LINGS-indikatorlampen blinke (se side 3).

● Bruk av andre elektriske apparater (elektrisk barbermaskin,
etc.) eller bruk av en trådløs radiosender i nærheten, kan
føre til at enheten får en funksjonsfeil. I dette tilfellet, trekk
ut pluggen fra stikkontakten midlertidig, koble den til igjen,
og bruk deretter fjernkontrollen til å gjenoppta driften.

Symptom Ting som må kontrolleres Se side

KONTROLLÉR
EN GANG
MER

Fungerer ikke i det
hele tatt:

● Er pluggen koblet fra stikkontakten?
● Har det vært et strømbrudd?
● Har det gått en vanlig sikring, eller har en automatsikring gått?

—

● Fungerer tidsinnstillingen? 8 - 9

Dårlig kjøleytelse: ● Er luftfilteret skittent?
● Er enhetens frontdeksel eller utløpsport blokkert?
● Justerte du romtemperaturinnstillingene (termostaten) korrekt?
● Står det et vindu eller en dør åpen?
● Hvis enheten står på kjøling, slippes det inn varm sollys gjennom vin-
duet? (trekk for gardinene).

● Hvis enheten står på kjøling, står det på varmeapparat og datamaski-
ner i rommet, eller er det for mange mennesker i rommet?

—

● Står enheten på SUPERSTILLE drift? 6

Enheten fungerer ikke
etter innstillingene som
gis på fjernkontrollen:

● Er batteriene i fjernkontrollen utladet?
● Er batteriene satt riktig inn i fjernkontrollen?

5



No-17

DRIFTSTIPS

Temperatur og område for luftfuktighet

● Hvis enheten brukes ved høyere temperaturer enn de som er oppført, vil den innebygde beskyttelseskretsen starte for å hindre
skade på den indre strømkretsen. Under Kjøling- og Avfuktingsmodus, hvis enheten brukes under forhold med lavere temperaturer
enn de som er oppført ovenfor, kan varmeveksleren fryse, noe som igjen fører til vannlekkasje og annen skade.
● Ikke bruk denne enheten for andre formål enn kjøling, oppvarming, avfukting og luftsirkulering av rom i vanlige boliger.
● Hvis enheten brukes i mange timer ved høye luftfuktigheter på 80% eller mer, kan det danne seg kondens på overflaten til in-
nedelen som igjen drypper på gulvet eller andre gjenstander som befinner seg under enheten. (omtrent 80% eller mer)

● Informasjon om lydutslipp
Det maksimale lydnivået er mindre enn 70 dB (A) for både innedelen og utedelen. I henhold til IEC 704-1 og ISO 3744.

Kjølemodus Avfuktingsmodus Oppvarmingsmodus
Utetemperatur Omtrent 10 til 43 °C Omtrent 10 til 43 °C Omtrent –25 til 24 °C
Innetemperatur Omtrent 18 til 32 °C Omtrent 18 til 32 °C Omtrent 30 °C eller mindre
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