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FORHOLDSREGLER

• Ikke prøv å installer enhetene selv.
• Kontakt alltid autorisert personell ved utførelse av service og reparasjoner. Utførelsen av service/

reparasjoner av ikke autorisert personell kan medføre tap av garanti.
• Ved flytting, kontakt autorisert servicepersonell for frakobling og installasjon av enheten.
• Ikke la personer bli for mye avkjølt ved å oppholde seg for mange timer direkte i den kalde luftstrøm-

men ved bruk av kjølemodus/viftemodus
• Ikke sett fingre eller gjenstander inn i utløpsporten eller frontdekslet.
• Ikke start eller stopp driften ved å koble fra strømkabelen. Bruk trådløs fjernkontroll.
• Pass på å ikke skade strømkabelen.
• I tilfelle av feilfunksjonering (brennlukt, etc.), stopp driften øyeblikkelig, koble fra strømpluggen, og

kontakt autorisert servisepersonell.
• Hvis strømkabelen til denne enheten er skadet, skal den kun skiftes ut av autorisert servicepersonell,

siden spesialverktøy og spesifisert kabel er påkrevd.

• Sørg for ventilasjon av og til under bruk.
• Ikke rett luftflyten mot 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.
• Koble fra 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 innedelen kun med luftfiltrene installert.
• Ikke blokker eller tildekk inntaksgitter eller luftavkast (luftutblåsning).
• 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 leker med apparatet.

• Før man bruker apparatet, les “FORHOLDSREGER” grundig for at apparatet skal betjenes på korrekt måte.
• Instruksjonene i denne seksjonen relateres alle til sikkerhet, pass på å opprettholde sikker drift.
• “FARLIG”, “ADVARSEL” and “FORSIKTIG” har følgende mening i disse instruksjonene:

Dette merket angir prosedyrer som, dersom de ikke utføres korrekt, mest sannsynlig vil kunne
ende i død eller alvorlig skade på bruker eller servicepersonell.

Dette merket angir prosedyrer som, dersom de ikke utføres korrekt, kunne ende i død eller alvorlig
skade på bruker eller servicepersonell.

FORSIKTIG! Dette merket angir prosedyrer som, dersom de ikke utføres korrekt, mest sannsynlig
føre til alvorlig skade på brukeren eller skade på eiendom.
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EGENSKAPER OG FUNKSJONER

■ Energisparing og komfortfunksjon
SLIK VIRKER EN INVERTER VARMEPUMPE
Ved oppstart brukes mye energi for å varme opp, eller kjøle
ned rommet(ene). Energiforbruket senkes gradvis, når
temperaturen er kommet til ønsket temperatur. Deretter
fortsetter den med vedlikehold av romtemperaturen.

ØKONOMIDRIFT
Når anlegget kjøres i ØKONOMIDRIFT blir rom-
temperaturen litt høyere enn angitt temperatur i kjøledrift,
og litt lavere i varmemodus. ØKONOMIDRIFT er derfor mer
økonomisk enn normal driftsmodus..

INNSTILLING AV SVINGFUNKSJON
Luftspjeld svinger automatisk opp og ned. Luften spres da
til alle nivåer og hjørner av rommet(ene).

AUTO DRIFT
I denne driftsmodusen vil anlegget starte automatisk for
å opprettholde angitt temperatur. Varmedrift/kjøledrift/
tørredrift vil skifte automatisk etter behov.

QUIET SUPERSTILLE DRIFT
Innendelens luftstrøm er redusert for å sikre stillere drift.
Når FAN CONTROL-knapp brukes til å velge ”Quiet”,
SUPERSTILLE drift, starter innedelen i superstille
viftehastighet og reduserer effektforbruket på anlegget.
Kan benyttes som nattdrift, eller når effektbehovet er lite.

10 °C VARMEDRIFT
Romtemperaturen kan opprettholdes på 10 °C for å unngå
at romtemperaturen blir for lav.

UTENDØRSENHET LAV STØY-DRIFT
Driftmodusen UTENDØRSENHET LAV STØY
reduserer støynivået på utendørsenheten ved å dempe
viftehastigheten og rotasjonshastighet på kompressoren.
Det fungerer bra når omgivelsene rundt er stille, så som
om natten.

■ Praktisk funksjon
PROGRAMTIDSUR

Programtidsuret gir mulighet til å integrere AV-tidspunkt og
PÅ-tidspunkt-modus i en enkelt sekvens. Sekvensen kan
inneholde 1 overgang fra AV-tidspunkt til PÅ-tidspunkt eller
fra PÅ-tidspunkt til AV-tidspunkt innen en 24-timers periode.

TIDSINNSTILLING FOR NATTSENKNING
Når man trykker SOVE-knappen i varmemodus senkes
innendørsenhetens angitte temperatur gradvis gjennom
driftsperioden, i kjølemodus heves angitt temperatur
gradvis i driftsperioden. Når man når angitt tidspunkt slås
innendørsenheten automatisk av.

FULL DRIFT
Produktet vil operere med maksimal strøm, som er praktisk
når du ønsker raskt å kjøle ned eller varme opp et rom.

■ Rengjøringsfunksjon
RENGJØRING AV LUFTFILTER

Frontdekselet kan demonteres ved å åpne låsene for
hengsler. Dette muliggjør en enkel rengjøring. Innedelens
luftfilter kan tas ut for enkel vask og rengjøring.
Skitne, ødelagte eller tette filtre bør skiftes/rengjøres med
en gang.

MUGG-RESISTENT FILTER
Luftfiltrene er behandlet for at de skal være motstands-
dyktig mot mugg og soppdannelse.

POLYPHENOL CATECHIN LUFTRENSEFILTER
Polyphenol Catechin luftfilteret bruker statisk elektrisitet
for å rense små partikler og støv i luften så som tobakk-
røyk og pollen som er for små til å kunne sees. Filteret
inneholder catechin som meget effektivt mot forskjellige
bakterier ved å dempe veksten av bakteriene som er sugd
inn i filteret.
Legg merke til at når Luftrensefilteret er montert, reduseres
også mengden luft som produseres noe som igjen fører til
en svak reduksjon i innendørsenhetens ytelse.

NEGATIVE LUFTIONER LUKTFJERNINGSFILTER
Det består av keramikk supermikropartikler som kan
produsere negative luft-ioner som effektivt tar bort
ubehagelig lukt og som kan absorbere og fjerne særegen
lukt i hjemmet.

■ Fjernkontroll
TRÅDLØS FJERNKONTROLL

Trådløs fjernkontroll gir bekvem kontroll av innendørs-
enhetens drift.
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NAVN PÅ DELER

For å lette forklaringen har vi tatt med denne illustrasjonen for
å vise de mulige indikatorene. I faktisk driftmodus vil imidlertid
displayet kun vise de indikatorene som passer til den aktuelle
driftmodus.
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Fig. 1 Innedel Fig. 5 Fjernkontroll
Betjeningspanel (fig. 2)
MANUELL AUTO-knapp
• Hvis MANUELLAUTO-knappen holdes

inne i mer enn 10 sekunder, startes
tvungen kjøledrift.
• Tvungen kjøledrift brukes ved

installasjonen. Skal kun brukes av
autorisert servicepersonell.
• Hvis tvungen kjøledrift starter ved en

tilfeldighet, trykk på START/STOP-knappen
for å stoppe denne.

Indikator (fig. 3)
Signalmottaker for fjernkontroll
DRIFTS-indikatorlampe (grønn)
TIDSUR indikatorlampe (oransje)
• Hvis TIDSUR-indikatorlampen blinker når

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

ØKONOMI indikatorlampe (grønn)
• ØKONOMI-indikatorlampen lyser når

ØKONOMIDRIFT og 10 °C VARMEDRIFT
er i drift.

Frontdeksel (fig. 4)
Frontpanel
Luftfilter
Luftspjeld
Høyre-venstre luftspjeld
(bak luftspjeld)
Dreneringsslange

Signalsender
10 °C VARME-knapp
MODE-knapp
ØKONOMI-knapp
UTENDØRSENHET LAV STØY-DRIFT-knapp
TIDSINNSTILLING PÅ-knapp
TIDSINNSTILLING AV-knapp
JUSTER KLOKKEN-knapp
FULL DRIFT-knapp
ANGI TEMP.-knapp ( / )
START/STOPP-knapp
VIFTE-knapp
SVING-knapp
SETT-knapp
SOVE TIDSUR-knapp
AVBRYT-knapp
TILBAKESTILL-knapp
VELGE-knapp ( / )

Fjernkontrollskjermen (fig. 6)
Visning av DRIFTmodus
Visning av LAV STØY-modus
Visning av TEMPERATUR-innstilling
Overføringsindikatoren
Visning av VIFTE-hastighet
Visning av SVING-modus
Visning av tidsinnstillingsmodus
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Skyv mot pilen

• Pass på at små barn ikke svelger
batteriene ved et uhell.

• Når fjernkontrollen ikke brukes anbefaler
vi å fjerne batteriene for å unngå
lekkasje og skade på enheten.

• Dersom batterivæske som lekker
kommer i kontakt med hud, øyne eller
munn må man umiddelbart skylle med
masse vann og kontakte lege.

• Brukte batterier skal fjernes
umiddelbart og kastes på forsvarlig
måte, batteriene leveres enten til et
batterioppsamlingsmottak eller til rette
myndighet.

• Ikke forsøk å lade tørrbatterier.

Man skal aldri blande nye og brukte
batterier eller forskjellige batterier.
Tørrbatterier skal ikke brukes sammen
med oppladbare batterier eller andre
typer batterier. Batterier varer ca 1 år ved
normalt bruk. Dersom fjernkontrollens
betjeningsområde reduseres vesentlig skal
batteriene byttes. Trykk TILBAKESTILL-
knappen med spissen på en kulepenn eller
et annet spisst verktøy.

(Hver gang knappene trykkes vil klokken gå frem/tilbake i 1-minutts
intervaller, fortsett å holde på knappene for at intervallene skal
endres raskt i 10-minutters intervaller.)

Dette fullfører tidsinnstillingen og starter klokken.
• Trykk SEND-knappen, når du står i nærheten av hovedenheten.Hvis du gjør

dette når du er for langt unna hovedenheten kan det hende at signalet ikke
sendes ordentlig og det kan hende at innstillingene ikke konfigureres korrekt.

• Pek fjernkontrollen mot signalmottakeren for korrekt avlesning.
• Betjeningsrekkevidde: ca 7 m.
• Når signalet mottas korrekt av innendørsenheten kan man høre en pipelyd.
• Hvis man ikke kan høre en pipelyd trykk fjernkontrollknappen en gang til.



DRIFT

Romtemperatur kan ikke stilles inn når enheten er i VIFTE-modus (temperaturen vil
ikke vises i fjernkontrolldisplayet).

Ca 3 sekunder etterpå vil displayet vises igjen.

Ca 3 sekunder etterpå vil displayet vises igjen.

Når varmepumpen er satt til AUTO drift:
Varme: Viften opererer for å optimalisere sirkulasjonen av oppvarmet luft.

Viften opererer imidlertid på lav hastighet når lufttemperaturen fra
innendørsenheten er lav.

Avkjøling: Viftens hastighet reduseres etterhvert som romtemperatueren
senkes. Når romtemperaturen nærmer seg angitt temperatur vil viften
gradvis senke hastigheten og tidvis stoppe for å spare energi.

Vifte: Viftene kjører på MED viftehastighet.

SUPER QUIET (SUPERSTILLE) drift starter. Innendørsenhetens luftstrøm vil bli redusert
for å sikre stille drift.
• SUPER QUIET (SUPERSTILLE) drift kan ikke ikke kjøres i DRY (TØRR)-modus.

(Det samme gjelder når tørr-modus velges under AUTO-modus drift.)
• Under SUPER QUIET (SUPERSTILLE) drift, vil ytelsen for oppvarming og avkjøling bli

noe redusert. Dersom rommet ikke varmes opp/avkjøles når man opererer i SUPER
QUIET (SUPERSTILLE) drift, vennligst juster viftehastigheten på innendørsenheten.
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DRIFT

Om drift i ”AUTO MODUS”, og veksling mellom varme og kjøledrift

AUTO: • Når ”AUTO MODUS” (auto drift) er valgt vil viften starte med
lav hastighet. Når innedelens temperatursensorer har registret
forholdene, vil anlegget velge rett driftsmodus.
Hvis rommets temperatur er over 2,0 °C høyere (varmere) enn
innstilt temperatur på fjernkontrollen vil anlegget innstille seg på
kjøledrift eller Dry (tørke) drift.
Hvis rommets temperatur og innstilt temperatur er innenfor
+/÷ 2,0 °C vil anlegget starte i vedlikeholdsdrift av temperaturen,
avhengig av utetemperaturen (utedelen blir ofte stående i startmodus).
Hvis rommets temperatur er lavere enn innstilt temperatur (rom-
temperaturen er minst 2,0 °C lavere enn innstilt) vil anlegget starte
i varmedrift.
• Når rommet har oppnådd tilnærmet ønsket temperatur vil anlegge

innstille seg på vedlikehold av temperaturen. Viften på innedelen
vil da senke hastigheten og anlegget vil gå i vedlikeholdsdrift. Hvis
temperaturen igjen får større avvik enn +/÷ 2,0 °C starter anlegget
igjen i varme eller kjøledrift.
• Dersom driftsmodusen anlegget har valgt automatisk, ikke passer

til ønsket driftsmodus, kan bruker velge en annen driftsmodus.
Bruker kan da velge spesifikk drift i ønskede kategorier - varmedrift,
kjøledrift, bare vifte eller tørkedrift. (HEAT, COOL, FAN, DRY).

Drift i varme (Heating) modus.

Varme: • Varmedriftsmodus brukes primært for å varme opp rommet(ene).
• Når varmedrift er valgt vil innedelen starte viften på veldig lav

hastighet i ca. 3 til 5 min.
• Når utedelen avgir varme til innedelen vil viften på innedel gravis

øke hastigheten til innstilt hastighet.
• Når uttemperaturen synker vil det danne seg is og rim på utedelen.

Temperaturfølere vil da registrere disse lave temperaturene og
anlegget omstilles til automatisk avrimingsmodus. Dette innebærer
at viften på innedelen går på absolutt laveste hastighet og den avgir
ikke varme når avriming pågår. Automatisk avrimingsmodus varer i
max. 12 – 15 min. Varsellamper på inndelen vil blinke når avriming
pågår. Ved veldig lave temperaturer minsker tidsintervaller mellom
hver avriming.

Avkjøling: • Kjøledriftsmodus brukes primært for å senke temperaturen i
rommet(ene). Husk at luft i bevegelse i seg selv er avkjølende på
omgivelsene, så temperaturen bør ikke settes for lavt.

Tørkedrift: • Tørkedriftsmodus brukes for å tørke ut rommet(ene) og innedelen.
Hindrer soppdannelse etter lengre tids kjøledrift. Denne
driftsmodusen varmer ikke opp rommet(ene). Viften på innedelen
går med veldig lav hastighet under tørkedrift og kan tidvis stoppe,
og luftfuktigheten registreres.
• Viftehastighet kan ikke manuelt justeres under denne driftsmodus.

Vifte: • *Viftemodus (FAN) kan benytes til å sirkulere luften i rommet(ene).
Skaper (trekk) i rommet(ene) og utjevner temperaturforskjeller.

Under Varme:
Sett temperaturen til en temperatur-
innstilling som er høyere enn nåværende
romtemperatur. Varmemodus fungerer
ikke dersom temperaturen er satt lavere
enn faktisk romtemperatur.
Under Avkjøling/Tørr:
Sett temperaturen til en temperatur-
innstilling som er lavere enn nåværende
romtemperatur. Kjøle- og Tørrmodus
fungerer ikke dersom temperaturen er
satt høyere enn faktisk romtemperatur (i
kjølemodus vil kun viften kjøre).
Under vifte:
Du kan ikke bruker innendørsenheten til å
varme opp og avkjøle rommet.
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Avkjøling/
Tørr

• FULL DRIFT-modus skrus automatisk av når romtemperaturen har nådd angitt temperatur eller når det er
gått 20 minutter etter at FULL DRIFT-modus ble startet. Den vil imidlertid ikke automatisk slås av innen
en viss tid etter å ha blitt satt i FULL DRIFT-modus.

Varme: • FULL DRIFT-modus skrus automatisk av når romtemperaturen har nådd angitt temperatur eller når det er
gått 20 minutter etter at Full driftmodus ble startet. Den vil imidlertid ikke automatisk slå seg av innen en
viss tid, etter å ha blitt satt i FULL DRIFT-modus.

• Luftstrømretning og luftstrømmengde stilles automatisk inn i FULL DRIFT-modus. Luftstrømretning kan
endres ved å bruke “Justere luftstrømretning”-knappen.
• FULL DRIFT-modus og ØKONOMI-modus kan ikke stilles inn samtidig.
• Funksjonen som sist ble brukt vil bli prioritert.
• Dersom FULL DRIFT-modus stilles inn vil “ ” og “ ” få lavere prioritert. Har man også

stilt inn disse vil de bli utført etter at FULL DRIFT-modus avsluttes.

DRIFT MED FULL EFFEKT

ØKONOMIDRIFT AV VARMEPUMPEN

Dette er en driftsmodus som kan benyttes dersom bruker ønsker full effekt på oppvarming eller hurtig nedkjøling av et
varmt rom. Dette forutsetter at anlegget er kraftig nok til å endre temperaturen i rommet(ene).

Start anlegget og still inn på ØKONOMIDRIFT (se bruksanvisningen).
Denne driftsmodusen sparer energi, men begrenser også effekten avgitt av anlegget med ca. 33,0 %.
Er kapasiteten stor nok, vil anlegget støye mindre, gi bedre driftsøkonomi og gi lavere energikostnader.

• Når man kjører anlegget i ØKONOMI driftsmodus er romtemperaturen litt høyere enn angitt temperatur i kjølemodus og
litt lavere i varmemodus. Ved å bruke ØKONOMI kan man derfor spare mer energi enn med normalmodus.
• Ved maks output er ØKONOMIDRIFT ca 70 % av normal klimaanleggdrift for avkjøling og oppvarming.
• Dersom rommet ikke avkjøles (varmes opp) godt nok i ØKONOMIDRIFT, velg normal drift.
• Under overvåkningsperioden i AUTO-modus vil ikke drift av klimaanlegget endres til ØKONOMIDRIFT selv om

ØKONOMIdrift er valgt ved å trykke ØKONOMI-knappen.
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• PÅ-TIDSPUNKT : Klimaanlegget vil start på angitt tidspunkt.
• AV-TIDSPUNKT : Klimaanlegget vil stoppe på angitt tidspunkt.
• Før du bruker tidsurfunksjonen, pass på at fjernkontrollen er innstilt til riktig tid.
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BRUK AV TIDSINNSTILLING

PROGRAMERING AV TIDSINNSTILLINGEN

Om anlegget ikke er i drift, trykk START/STOPP-
knappen for start.

Trykk ON TIMER-knapp for starttidspunkt.
OFF TIMER-knapp for stopptidspunkt.
Orange lampe – TIMER INDIKATOR vil lyse.

Bruk SELECT-knapp for å sette ønsket START-
tidspunkt (STOPP-tidspunkt).
TIME – display vil blinke. Blinkingen pågår i ca. 5 sek.

knapp for å stille tiden frem.
knapp for å stille tiden tilbake.

Innstillingen må starte før 5 sek. er gått.

For stopp av TIMER funksjon (CANCEL)
Trykk CANCEL – knappen.
Anlegget starter i normal drift.

For å endre start og stopp – tidspunkter
Gjenta trinn 2 og 3

For å stoppe TIMER-funksjon

Trykk START/STOPP.

For å endre driftsforhold
Dersom bruker ønsker å endre driftsforhold
(f.eks. endring av driftsmodus, endre
viftehastighet, endre temperatur eller sette
driften til super quiet) gjør følgende: Vent til
hele TIMER funksjon er lagret, trykk deretter
den endringen som ønskes for å endre
driftsforhold.

BRUK AV TIDSINNSTILLING

Om anlegget ikke er i drift, trykk START/STOPP-
knappen for start.

Trykk ON TIMER-knapp for starttidspunkt
(OFF TIMER-knapp for stopp).
Orange lampe – TIMER INDIKATOR vil lyse.

Bruk SELECT-knappen for å sette ønsket
START(ON)-tidspunkt (STOPP-tidspunkt).

Trykk STOPP (OFF)-timer for å sette ønsket
STOPP-tid.

Bruk SELECT-knappen for å sette ønsket
STOPP(OFF)-tidspunkt.
Displayet vil alternativt vise (OFF – timer) eller (ON – timer).
• Den programmerte tiden vil starte og gå (Hvis START (ON)-tidspunktet

er satt først).

Etter 5 sek. vil hele displayet gå til utgangsposisjon.

PROGRAMERT TID
• Timer funksjon omfatter START – tid og STOPP – tid i en sekvens. Sekvensen

omfatter ett START – tidspunkt og ett STOPP – tidspunkt i løpet av en 24-timers
periode.
• Det første tidspunktet for start av tidsinnstillingen blir satt til nærmeste angitte tid.

Rekkefølgen av driftsforløp vises med pilsymbol. OFF → ON eller ON → OFF.
• Eks. programmer anlegget til å stoppe etter at bruker har gått til ro for kvelden,

og at det starter før bruker våkner om morgenen.

For å avbryte tidsinnstillingen
Trykk CANCEL – knapp.
Anlegget vil returnere til vanlig drift.

For å endre tidsinnstillingen
Se bruksanvisningen (Programmering av
tidsinnstilling) for endring av ny tid.

For å stoppe programmert
tidsinnstilling
Trykk på START/STOPP – knapp.

For å endre driftsforhold
Dersom bruker ønsker å endre driftsforhold
(f.eks. endring av driftsmodus, endre
viftehastighet, endre temperatur eller sette
driften til super quiet) gjør følgende: Vent til
hele TIMER funksjon er lagret, trykk deretter
den endringen som ønskes for å endre
driftsforhold.
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NATTSENKNING (SOVE) INNSTILLING

Innstiling av nattsenkning kan utføres hele døgnet. Programmert tidspunkt kan repeteres ved å trykke på nattsenkning
(SLEEP)- knappen.
Når du angir tidspunktet du ønsker, kan du enkelt stille inn tidsuret til å gå fra neste gang, kun ved å trykke på Sove-
knappen en gang.

• Når du trykker SOVE-knappen
mens ikke lenger vises vil
SOVE TIDSUR som du anga forrige
gang angis igjen.

• Du kan ikke kombinere UKENTLIG
TIDSUR, PÅ/AV TIDSUR (program
tidsur) og SOVE TIDSUR.

For å forhindre overdreven oppvarming eller avkjøling modifiserer SOVE tidspunktet automatisk temperaturinnstillingen i
samsvar med angitt tidsinnstilling. Når angitt tid er gått slås klimaanlegget helt av.

Når temperaturinnstillinger totalt er senket med 4°C vil
denne innstillingen opprettholdes til innstilt innsovningstid
er oppnådd. Anlegget vil da automatisk slå seg av.

Under Avkjøling/Tørr-modus:
Når temperaturinnstillinger er økt med totalt +2°C
opprettholdes denne temperaturen inntil innstilt tid er
oppnådd. Anlegget vil da automatisk slå seg av.

Nattsenkning (Sove) innstilling

Ved kjøle/tørke-modusVed Varme-modus:

Nattsenkning (Sove) innstilling

For stopp av TIMER funksjon (CANCEL)
Trykk CANCEL – knappen.
Anlegget starter i normal drift.

For å stoppe SLEEP-funksjon
Trykk START/STOPP.
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JUSTERING AV RETNING PÅ LUFTSTRØMMEN

DREIEDRIFT

Vertikalt (opp-ned) retning på luftstrømmen justeres ved å trykke fjernkontrollens SET (SETT)-knappen. Horisontalt (høyre-
venstre) retning på luftstrømmen justeres manuelt ved å bevege luftstrømslamellene.

• Putt aldri fingre eller fremmedlegemer
på innsiden av utløpsportene fordi de
innvendige viftene har høy hastighet og
kan medføre personskade.

• Bruk alltid fjernkontrollens SET (SETT)-
knappen når du skal justere de vertikale
luftstrømlamellene. Forsøk påå bevege
dem manuelt kan medføre at anlegget
ikke fungere ordentlig, i så tilfelle skal
driften stoppes for så å startes igjen.
Lamellene skal begynne å fungere
ordentlig igjen.

• Under kjøle og tørremodus skal ikke
styrelameller stilles i retningsområde
(4-7) over lengre tid, vanndamp kan
kondensere og vann kan dryppe fra
innedelen.

• Hvis retningslameller for luftstrømmen
ikke er endret i minst 30 min. i kjøle-
eller tørremodus vil de automatisk
returnere til posisjon 3.

• Når enheten brukes i rom hvor det er
småbarn, barn, eldre eller syke personer
skal man nøye vurdere retningen på
luftstrømmen og romtemperaturen når
man stiller inn enheten.

• Når man justerer høyre-venstre lamellene
må man først stoppe vertikal (opp-ned)
lamellene og forsikre seg om at de er
stoppet helt før man justerer retningen.

• Bruk luftstrømjusteringene innen rekkeviddene som vist ovenfor.
• Vertikal luftstrømretning stilles automatisk som vist i henhold til hvilken typer

drift som er valgt.
Under Avkjøling/Tørr: Horisontal flyt 1
Under Varme: Nedadstrømmende flyt 6

• Under AUTO-modus vil luftstrømmen de første minuttene etter oppstart
være horisontal 1: luftstrømmen kan ikke justeres i denne perioden.

Luftstrømretningen vil midlertidig være 1 når temperaturen på luftstrømmen er
lav på starten av varmemodus.
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10 °C VARMEDRIFTSINNSTILLING
Dette er en driftsmodus som hovedsakelig benyttes som vedlikeholdsvarme for å motvirke frost og fuktskader. Boliger eller
rom som ikke benyttes for lengre perioder kan benytte denne driftsformen. OBS! Sjekk anlegget med jevne mellomrom for
eventuelt ising, driftsforhold, og værforhold.

UTENDØRSENHET LAV STØY-DRIFT
Driftmodusen UTENDØRSENHET LAV STØY reduserer støynivået på utendørsenheten ved å dempe viftehastigheten og
rotasjonsantallet på kompressoren. Det fungerer bra når omgivelsene rundt er stille, så som om natten.

• LAV STØY-DRIFT-modus kan betjenes under avkjøling, oppvarming og automatisk driftsmodus. Men kan ikke betjenes
i VIFTE- og TØRR-modus.
• LAV STØY-DRIFT-innstillinger er lagret selv om klimaanlegget er stanset. Displayet på fjernkontrollen er også beholdt.
• Når viftehastigheten og rotasjonsantallet på kompressoren på utendørsenheten er tilstrekkelig redusert, vil LAV STØY-

DRIFT-modus ikke ytterligere redusere viftehastigheten og rotasjonsantallet på kompressoren.
• Videre, hvis FULL DRIFT er programmert, vil denne innstillingen prioriteres. “ ” eller “ ”starter opp etter

at FULL DRIFT modus er avsluttet.
• Det kan hende at den ikke kjører når utendørstemperaturen er høy selv om den er stilt inn.
• Når utedelens kompressor og viftehastighet er lav nok starter ikke “ ” modus, selv om anlegget er innstilt på

denne modusen.

MANUELL AUTODRIFT

• Når klimaanlegget opereres med
kontrollene på MANUELL AUTO-
knappen vil det operere i samme
modus som om AUTO-modus er valgt
på fjernkontrollen (se side 7).

• Valgt viftehastighet vil være “AUTO”
og temperaturinnstillingen vil være
standard (24 °C).
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RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

• Fjern all strømtilførsel til varmepumpen før rengjøring. Slå også av jordfeilbryter.
• Fjerning av gitter og deksel på inne/utedel må utføres med forsiktighet.
• Det finnes mange kvasse kanter og lameller, som kan medføre personskade.

1. Fjern luftfiltrene

Rengjøring av frontdekselet

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.

Frontdeksel

Montasje-
håndtak

Håndtak

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.

Montasje-
håndtak

Håndtak

Lager

1. Åpne frontdekslet, og fjern luftfilteret

Rengjøring av luftfilteret

Løft opp luftfilterhåndtaket, koble fra de to nedre
tappene, og trekk ut.

Luftfilter (høyre og venstre)

Luftfilterhåndtak Kroker (to steder)

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 vaskemiddel 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
luftstrømmen bli redusert, driftseffektiviteten vil bli
dårligere, samt at støynivået vil øke.

● I perioder med normal bruk skal luftfiltrene rengjøres
annenhveruke.

● Ikke betjen enheten med åpent frontdeksel.

Kroker (to steder)

● 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 fl ytende 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
skikkelig.
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RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

1. Åpne inntaksgitteret og fjern luftfiltrene

2. Fest de nye (eller vedlikeholdte) luftrense-
filtrene til rammen på frontpanelet

Installasjon av luftrensefilter

Luftrensende filterramme

Tapper (6 steder)

Luftfilter Tapper (6 steder)

(I figuren over, er frontdekslet utelatt for å lette forklaringen)

3. Installer de to luftfiltrene og lukk
frontdekslet

● Ikke betjen enheten med åpent frontdeksel.

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

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
2. Fest luftrensefilteret som er festet til

frontdekslets rammer
Luftrensende filterramme

Luftfilter

Om luftrensefiltrene
POLYPHENOL CATECHIN 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 bør byttes en gang i året for å opprettholde

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 luktfjernende filteret.
2. Rengjør med vann og 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 luktfjernende filteret igjen.

Tilbakestill filterindikator (Spesiell innstilling)
Kan brukes hvis det er satt inn korrekt under
installasjon.Vennligst kontakt autorisert personell
ved bruk av denne funksjonen.
• ØKONOMI-lampen vil blinke når det er på tide å

rengjøre luftfiltrene.
• Se side 13 for rengjøring av luftfiltrene.
• Etter rengjøringen, trykk MANUALAUTO-knappen i 2

sekunder eller mindre på innendørsenheten (se side 3).

3. Skift dem ut med to nye luftrensefilter
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.
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FEILSØKING

Symptomer Problem Se side

NORMAL
DRIFT

Virker ikke umiddelbart: • Hvis innendørsenheten er stoppet og så startes igjen umiddelbart,
vil kompressoren ikke fungere i ca 3 minutter, dette for å hindre
sikringene går.
• Når strømbryteren slås av og på igjen vil beskyttelseskretsen

fungere i ca 3 minutter for å forhindre oppstart i denne perioden.

—

Man kan høre lyder: • Under drift eller rett etter å ha stoppet enheten vil man kunne høre
vann som flyter i klimaanleggets rør. Merk også at man kan høre
lyder, spesielt i 2-3 minutter etter at man har slått på enheten (lyden
av kjølevæske som flyter).
• Under drift kan man høre knirkelyder. Dette er fordi det er en

svinnende liten ekspansjon og kontraksjon i frontpanelet grunnet
temperaturforandringer.

—

• Under oppvarmingsdrift kan man innimellom høre en rislelyd.
Denne lyden lages av det automatiske avrimingssystemet. 16

Lukter: • Innendørsenheten kan avgi noen lukter. Dette er på grunn av lukter
som finnes i rommet (møbler, tobakk, osv.) som er trukket inn i
innendørsenheten.

—

Det kommer dis eller
damp fra enheten:

• Det kan komme dis fra enheten under avkjøling eller tørrmodus.
Dette er grunnet rask avkjøling av rommet ved at kald luft strømmer
fra innendørsenheten, noe som resulterer i kondens og damp.

—

• Under avriming vil viften på utedelen og stoppe. Vanndamp
kan sive ut fra utedelen. Dette skyldes at anlegget står i
avrimingsmodus.

16

Luftstrømmen er svak
eller stopper:

• Når man starter er viftehastigheten svært lav for at innvendige deler
skal varmes opp.
• I varmemodus kan temperaturen i rommet øke til litt høyere

temperatur enn angitt – utedelen vil da stoppe, og viftehastigheten
på innedelen vil gå på laveste hastighet. Ønskes fortsatt drift, øk
temperaturen med fjernkontrollen.

—

• Under oppvarming vil innendørsenheten stoppe midlertidig
(maks. 15 minutter) mens automatisk avriming finner sted. Under
automatisk avriming vil DRIFTs-indikatorlampen blinke.

16

• Under Tørrmodus vil innendørsenheten kjøres på lav hastighet.
For å justere luftfuktigheten da kan innendørsviften stoppe fra
tid til annen. Viften vil også kjøres på svært lav hastighet mens
luftfuktigheten justeres.

7

• Under SUPER STILLE-modus vil viften kjøre på svært lav
hastighet. 6

• I overvåkning av AUTO-modus, vil viften kjøre på veldig lav
hastighet. 7

Vann produseres fra
utendørsenheten:

• Under oppvarming kan det produseres vann fra utendørsenheten
grunnet den automatiske avrimingen. 16

I tilfelle funksjonssvikt (røyklukt, osv) må apparatet stoppes umiddelbart, skru av jordfeil-
bryteren og kontakt autorisert servicepersonell.
Bare å slå av strømbryteren vil ikke kople enheten fullstendig fra strømkilden. Sørg for alltid
å slå av overbelastningsbryteren for å sikre at strømforsyningen er helt av.

Før du bestiller service gå igjennom følgende sjekkliste:
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FEILSØKING

Symptomer Dette må du sjekke Se side

SJEKK
EN GANG
TIL

Den fungerer ikke i det
hele tatt:

• Er overlastningsbryteren slått av?
• Har det vært et strømbrudd?
• Er det gått en sikring, eller er overlastningsbryteren blitt utløst?

—

• Fungerer tidsuret? 9 - 10

Dårlig avkjøling (eller
oppvarming):

• Er luftfilteret skittent?
• Er inntaksgitteret eller utløpsport på klimaanlegget blokkert?
• Justerte du romtemperatur-innstillingene (Temperatur) korrekt?
• Står en dør eller et vindu åpent?
• Når det er snakk om avkjøling, kommer det sterkt sollys inn

gjennom et vindu? (Trekk for gardinene.)
• Når det er snakk om avkjøling, er det varmekilder eller

computere som står på inne i rommet eller mange personer
der?

—

• Er ikkeUTENDØRSENHET LAV LYD stilt inn? 12

• Er enheten stilt inn på SUPER STILLE? 6

Enheten fungerer annerledes fra • Er batteriene i fjernkontrollen oppbrukt?
fjernkontrollens innstillinger: • Er batteriene i fjernkontrollen satt inn korrekt?

5

DRIFTSTIPS

Dersom problemene fortsetter etter gjennomgang av denne kontrollen, du oppdager røyklukt eller DRIFTs-indikatorlampen
og TIDSUR-indikatorlampen blinker og ØKONOMI-indikatorlampen blinker raskt; stopp enheten umiddelbart, slå av
jordfeilbryteren og kontakt autorisert servicepersonell.

Drift og vedlikehold

Oppvarmingsvedlikehold Mikrocomputer kontrollert automatisk avriming

• Dette klimaanlegget opererer på varmepumpe-
prinsippet, varme absorberes fra uteluften og den
varmen overføres til innendørsanlegget. Resultater er
at driftsytelsen reduseres når utendørstemperaturen
faller. Dersom du føler at oppvarmingen er utilstrekkelig
anbefaler vi at du bruker klimaanlegget sammen med
an annen oppvarmingskilde.
• Klimaanlegg med varmepumpe varmer opp hele

rommet ved å resirkulere luft gjennom rommet med det
resultat at det kan gå litt tid fra klimaanlegget er slått på
til rommet er varmet opp.

• Ved bruk av varmemodus ved lav utetemperatur og høy
fuktighet, kan det danne seg rim på utendørsdelen, som
resulterer i redusert ytelse.
For å forhindre denne formen for redusert ytelse er
dette klimaanlegget utstyrt med en mikrocomputer-
kontrollert automatisk avrimings-funksjon. Dersom
rim dannes vil klimaanlegget stoppe midlertidig og
avrimingskretsen vil kjøre i maks. 15 minutter.
Under automatisk avriming vil DRIFTs-indikatorlampen
(grønn) blinke.
• Etter at oppvarming stopper, hvis det dannes rim

på utendørsenheten, vil enheten starte automatisk
avriming. På dette tidspunktet vil utendørsenheten
stoppe automatisk etter å ha vært i drift i noen minutter.

AUTO omstart

I tilfelle strømbrudd

• Strømforsyningen stoppes grunnet strømbrudd.
Klimaanlegget vil starte igjen automatisk i forrige modus
når strømmen kommer tilbake.
• Dersom strømbruddet skjer mens anlegget er i

TIDSUR-modus vil tidsuret tilbakestilles og innendørs-
enheten vil starte (eller stoppe) driften på det nye
tidspunktet. Når denne typen tidsurfeil oppstår vil
TIDSUR-indikatorlampen blinke (se side 3).

• Bruk av andre elektriske artikler (elektrisk barbermaskin,
osv.) eller ved bruke av trådløs radiosender kan for-
årsake funksjonssvikt i klimaanlegget. I så tilfelle skal
man skru av overbelastningsbryteren, slå den på og så
bruke fjernkontrollen for å gjenoppta driften.







GARANTIFORHOLDET

• Garanti må for å kunne gjøres gjeldene (reklamasjon) meldes primært installatør/forhandler snarest – og senest
to måneder etter at mangelen er oppdaget. Reklamasjon må senest skje to år etter forbrukeren overtok varmepumpen.
Dersom tingen eller deler av den i vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år.

• For å opprettholde garantien, er det viktig at det er utført jevnlig vedlikehold og service som er beskrevet i denne
bruksanvisning. For at garanti skal gjelde, må eventuelle inngrep i varmepumpen foretas av sertifisert Fujitsu installatør.
En videre forutsetning for garantien er at det installeres en jordfeilbryter på strømkursen som varmepumpen er tilknyttet,
og varmepumpen må også være installert av sertifisert Fujitsu installatør. Er ikke disse punktene oppfylt, gjelder ikke
garantien. Kunden vil i forbindelse med kjøp av varmepumpe og installasjon måtte skrive under på at varmepumpen
er levert og at det er gitt tilstrekkelig opplæring for betjeningen av denne, samt at kunden også er inneforstått med og har
akseptert betingelsene for garanti.

• Service og vedlikehold må gjennomføres innen 12 mnd. fra kjøpsdato. Reklamasjonsretten forutsetter at eier/bruker av
produktet gjennomfører service og vedlikehold av anlegget senest innen 12 mnd. etter kjøpsdato. Videre skal service og
vedlikehold gjennomføres etter avtale med installatør, minimum hver 24. mnd. Kontrollen føres i garantihefte, med under-
skrift fra installatør.
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