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BRUKSANVISNING

KLIMAANLEGG

NORSK

Les denne veiledningen nøye innen du betjener enheten, og oppbevar den for senere
referanse.
Gulvstående modell (Konsoll)
Oversettelse av de originale instruksjonene

www.lg.com
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FOR EGNE NOTATER
Skriv modellen og serienummere her:
Modell #
Serie #
Numrene finner du på en etikett på siden av den enkelte enhet.
Forhandlers navn
Kjøpsdato
n Stift kvitteringen på denne siden i tilfelle du skulle få
behov for å bevise kjøpsdatoen eller få bruk for den i
garantisammenheng.

LES BRUKERMANUALEN
I håndmanualen vil du finne mange praktiske tips om
hvordan du bruker og vedlikeholder klimaanlegget på
en korrekt måte. Eksempelvis noen enkle forholdsregler som kan spare deg for en god del tid og penger i
klimaanleggets levetid.
Du finner mange svar på vanlige problemer i feilsøkingstabellen. Hvis du leser gjennom Feilsøkingstabellen
først, kan det være at du ikke trenger å ringe kundeservice i det hele tatt.

FORHOLDSREGLER
• Kontakt en autorisert servicetekniker for reparasjon eller vedlikehold av denne enheten.
• Kontakt et installasjonsfirma for installasjon av
denne enhet.
• Klimaanlegget er ikke beregnet for bruk av små
barn eller svakelige personer uten tilsyn.
• Små barn bør overvåkes for å sikre at de ikke
leker med klimaanlegget.
• Dersom det er behov for å skifte ut strømledningen, skal den skiftes ut med originale deler av
en autorisert elektriker.
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Forsiktighetsregler
For å hindre personskader på brukeren og andre personer eller materiell skade, må følgende instruksjoner følges.
n Feil drift som følge av at instruksjonene ignoreres, kan resultere i personskade eller materiell skade. Alvoret
klassifiseres av følgende advarsler.

ADVARSEL

Dette symbolet indikerer risikoen for mulig død eller alvorlig skade.

FORSIKTIG

Dette symbolet indikerer risikoen for skade eller materiell skade.

n Betydningene til symbolene som er brukt i denne Brukerveiledningen er som vist nedenfor.

Dette må du ikke gjøre!
Sørg for å følge instruksjonen.

ADVARSEL
Ikke bruk en veggkontakt
med flere forbrukere. Anvend alltid en egen krets til
denne enheten.

Ikke bruk en skillebryter som er
defekt eller har for lav grenseeffekt. Bruk skillebryter og sikring
med korrekt grenseeffekt.

• Det er en risiko for elektrisk
støt.

• Det er en risiko for brann eller • Hvis ikke kan det resultere i
brann eller elektrisk støt.
elektrisk støt.

For elektrisk arbeid må du
kontakte forhandleren, en
autorisert elektriker eller et
autorisert servicesenter. Ta
ikke produktet fra hverandre
eller reparer det på egen hånd.

Produktet skal jordes i samsvar med koplingsskjemaet.
Gassledninger, vannledninger, lynavledere eller telefonledninger må ikke benyttes
som jordingspunkter.

• There is risk of fire or electric
shock.

• Det er en risiko for brann eller • Det er en risiko for brann eller
elektrisk støt.
elektrisk støt som følge av støv,
vann osv.

Bruk skillebryter eller sikring med korrekt grenseeffekt.

Ikke modifiser eller forleng
strømledningen. Hvis
strømledningen har rift eller
manglende isolasjon eller er
forringet, må den skiftes ut.

Installer panelet og
dekselet på kontrollpanelet
forsvarlig.

Kontakt alltid forhandleren
eller et autorisert servicesenter for installasjon, demontering eller ny
installasjon av produktet.

• Det er en risiko for brann eller • Det er en risiko for brann eller • Det er en risiko for brann, elektrisk
elektrisk støt.
elektrisk støt.
støt, eksplosjon eller personskade.
BRUKERMANUAL 3
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Bruk alltid en strømkontakt
og et vegguttak som er
jordet.
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Hvis produktet er gjennombløtt av vann, kontakt et
autorisert servicsenter for
reperasjon før det settes i
bruk igjen.

Ikke installer produktet på et
defekt stativ. Forsikre deg
om at installasjonsområdet
ikke vil forringes med årene.

Aldri installer utendørsenheten på en bevegelig base
eller på et sted der den kan
falle ned.

• Det kan føre til at produktet
ramler ned.

• En utendørsenhet som faller • Det er en risiko for brann eller
ned kan forårsake skade, per- elektrisk støt.
sonskade eller til og med død.

I utendørsenheten forsyner
boosterkondensatoren
høyspent strøm til elektriske
komponenter. Forsikre deg
om å utlade kondensatoren
fullstendig innen vedlikeholdsarbeid utføres.

Under installasjonen av
produktet skal det medfølgende monteringssettet
brukes.

Påse at det kun benyttes
deler som er listet opp i oversikten over reservedeler.
Forsøk aldri å modifisere
utstyret.

• Bruk av uoriginale deler kan
• En ladet kondensator kan for- • Hvis ikke kan enheten falle
ned og forårsake alvorlig per- forårsake elektrisk støt, overårsake elektrisk støt.
dreven varmeutvikling eller
sonskade.
brann.
Koplingene på
innendørs/utendørsenhetene må utføres forskriftsmessig og kabelen må
strekkes slik at det ikke er
noen kraft som trekker kabelen ut av tilkopplingsterminalene.

Avfallshåndter emballasjen
på en trygg måte. Som
skruer, spiker, batterier,
brukkede sing etc. etter installasjon eller service og
så ta bort og plast innpakking poser.

Forsikre deg om at strømstøpselet ikke er tilsmusset, løst eller ødelagt
og at det settes korrekt inn
i veggkontakten.

• Ukorrekte eller løse tilkoplinger kan forårsake varmgang eller brann.

• Barn kan komme til å leke
med det, noe som kan resultere i personskade.

• Et tilsmusset, løst eller ødelagt
strømstøpsel kan resultere i
brann eller elektrisk støt.

Sørg for å kontrollere kjølemiddelet som skal brukes.
Les etiketten på produktet.

Ikke anvend en skadet
strømkabel eller stikkontakt, eller et løst vegguttak.

Ikke rør, bruk eller reparer
air-conditioneren med fuktige hender. Hold i kontakten når den trekkes ut

• Bruk av feil kjølemiddel kan
forhindre normal drift av enheten.

• Hvis dette ikke overholdes
kan det forårsake brann eller
elektrisk støt.

• Det foreligger en fare for
brann eller elektrisk støt.

4 KLIMAANLEGG
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Ikke oppbevar eller bruk
brannfarlig gass eller lettantennelige substanser i
nærheten av enheten.

Ikke la det renne vann inn i
de elektriske delene. Installer enheten med avstand til vannkilder.

• Det foreligger en fare for
brann og elektrisk støt.

• Det foreligger en fare for
• Det foreligger en fare for
brann, produktsvikt eller elek- brann
trisk støt.

Ikke bruk produktet i et lite,
tillukket rom over lengre
tid. Luft ut rommet regelmessig.

Ikke åpne produktets frontgrill under drift. (Ikke berør
det elektrostatiske filteret –
hvis enheten er utstyrt med
det.)

Hvis rare lyder, lukt eller
røk kommer fra produktet,
slå umiddelbart av bryteren
eller frakoble strømforsyningskabelen.

• Det kan oppstå mangel på
oksygen, noe som vil være
helseskadelig.

• Det er en risiko for personskade, elektrisk støt eller
funksjonssvikt.

• Det er en risiko for brann eller
elektrisk støt.

Luft regelmessig ut rommet
der produktet er installert
dersom det benyttes
sammen med en ovn, et
varmeelement osv.

Slå av hovedbryteren og
trekk ut strømstøpselet ved
rengjøring eller reparasjon
av produktet.

Hvis produktet ikke skal
brukes på lang tid, kople
fra strømstøpselet eller slå
av skillebryteren.

• Det kan oppstå mangel på
oksygen, noe som vil være
helseskadelig.

• Det er en risiko for elektrisk
støt.

• Det er en risiko for skade eller
driftsforstyrrelse på produktet,
eller utilsiktet drift.

Forsikre deg om at ingen
(spesielt ikke barn) kan
klatre opp på eller ramle
over utendørsenheten.

Påse at strømstøpselet ikke
kan trekkes ut eller at ledningen kan bli skadet under
drift.

Ikke plasser NOE SOM
HELST oppå strømledningen.

• Det er en risiko for brann eller • Det er en risiko for brann eller
• Dette kan føre til perelektrisk støt.
sonskade eller skade på pro- elektrisk støt.
duktet.
Ikke bruk strømstøpselet for å slå på eller
Når det oppstår lekkasje av brannfarlig gass,
slå av enheten.
skal gassen skrus av, og et vindu åpnes for å
ventilere innen produktet skrus på.
• Det er en risiko for brann eller elektrisk støt.

• Ikke bruk telefonen eller slå noen brytere på
eller av Det er en risiko for eksplosjon eller
brann.
BRUKERMANUAL 5
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Ikke plasser en varmeovn
eller andre varmekilder i
nærheten av strømkabelen.
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FORSIKTIG
Det må være to eller flere
personer for å løfte og
transportere produktet.

Ikke installer produktet der
det kan utsettes direkte for
havvinder (saltsprøyt).

Installer en dreneringsslange for å sikre god drenering.

• Unngå personskader.

• Det kan forårsake korrosjon i
produktet.
Ikke installer produktet slik
at støy eller varmluft fra utendørsenheten kan være til
skade eller sjenanse for naboene.

• En utilfredsstillende tilkopling
kan føre til vannlekkasje.
Kontroller alltid om det er
noen gasslekkasje (kjølemedium) etter fullført installasjon eller reparasjon
av produktet.

Påse at produktet installeres i vater.

• Dette for å unngå vibrasjoner
eller støy.
Ikke bruk produktet for
spesielle formål, slik som
oppbevaring av mat, kunstarbeider, etc. Det er et
klimaanlegg, ikke et presisjon kjøleskapsystem.

• Det kan føre til problemer for • For lite kjølemedium kan renaboene og resultere i stridig- sultere i funksjonssvikt i produktet.
heter.
Ikke blokker luftinntak eller Bruk en myk klut for rengjøring. Ikke bruk sterke
utblåsing.
vaskemidler, løsemidler
eller spray osv.

• Det er en risiko for skade på
eller tap av eiendom.

• Det kan føre til funksjonssvikt • Det er en risiko for brann,
elektrisk støt eller skade på
i produktet.
produktets plastdeler.

Ikke berør metalldeler på
produktet når du fjerner
luftfilteret.

Ikke stå oppå eller plasser
noe oppå produktet (utendørs enhet).

• Det er en risiko for personskade.

• Det er en risiko for personskade • Et tilsmusset filter reduserer
og funksjonssvikt i produktet.
effekten.

Ikke før hender eller gjenstander inn i åpninger for
luftinntak eller utblåsing
mens produktet er i drift.

Vær varsom når du pakker
ut og installerer produktet.

Dersom det lekker ut kjølemediumgasser under reparasjon av systemet, er det viktig
at du ikke kommer i kontakt
med gassen som lekker ut.

• Det er skarpe og bevegelige
deler som kan forårsake personskade.

• Skarpe kanter innebærer en
risiko for personskade.

• Kjølemediumgassen kan forårsake frostskader.

6 KLIMAANLEGG

Monter alltid filteret på plass
igjen etter rengjøring. Rengjør filteret hver 14. dag, eller
oftere om nødvendig.
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Hvis det lekker ut kjølemediumgass under installasjonen, må området
umiddelbart luftes ut.

Ikke vipp enheten under demontering eller avinstallasjon.

Bruk ikke luft eller gass
annet enn det spesifiserte
kjølemediet i systemet.

• Kondensert vann inne i enheten kan renne ut.

• Hvis ikke kan det resultere i
• Kommer det luft inn i kjølesystemet oppstår det et svært helseskader.
høyt trykk, noe som kan resultere i skade på utstyret
eller personskade.

Fragmentering av enheten,
håndtering av kjølemedium
og eventuelle deler må skje
i henhold til lokale og nasjonale standarder.

Skift ut alle batteriene i
fjernkontrollen med nye av
samme type. Ikke bland nye
og gamle batterier, eller
batterier av ulik type.

Forsøk aldri å lade opp
batteriene. Kast ikke batteriet på varmen.

• Det er en risiko for brann eller • De kan ta fyr eller eksplodere.
funksjonssvikt.
Får du batterivæske i
munnen, børst tennene og
oppsøk lege. Ikke bruk
fjernkontrollen dersom det
har lekket ut væske fra
batteriene.

Ikke la klimaanlegget gå i
lang tid når fuktigheten er
svært høy eller en dør eller
et vindu står åpent.

• Kjemikalier i batterier kan forårsake forbrenninger eller
andre helserisikoer.

• Kjemikalier i batterier kan
forårsake forbrenninger eller
andre helserisikoer.

• Fuktighet kan kondensere og
skade møbler.

Ikke utsett huden, barn
eller planter for trekk fra
kaldluft eller varmluft.

Ikke drikk vannet som dreneres fra produktet.

Bruk en stabil stol eller stige
når du rengjør, vedlikeholder
eller reparerer produktet
montert på veggen.

• Det kan ha negativ innvirkning på helsen din.

• Det er ikke hygienisk, og det
kan gi alvorlige helseskader.

• Vær varsom og unngå personskader.

Ikke sitt eller stå på innendørs enheten
• Dette kan forårsake produktsvikt.

BRUKERMANUAL 7
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Får du væske fra batteriene
på huden eller klærne, må du
vaske godt med rent vann.
Ikke bruk fjernkontrollen dersom det har lekket ut væske
fra batteriene.
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Elektrisk sikkerhet
• Dette apparatet må jordes forskriftsmessig.
For å redusere risikoen for elektrisk støt skal det alltid koples til en jordet veggkontakt.
• Ikke kutt av eller fjern jordforbindelsen i strømstøpselet.
• Tilkopling av overgangspluggens jordterminal til skruen på veggkontakten gir ikke jording til apparatet
med mindre skruen er av metall og er uisolert, og veggkontakten er jordet gjennom kablingen i huset.
• Er du i tvil hvorvidt klimaanlegget er forskriftsmessig jordet, må du la en autorisert elektriker kontrollere
veggkontakten og strømkursen.
• Strømledningen koblet til enheten bør velges i henhold til følgende spesifikasjoner.

Midlertidig bruk av adapter
Grunnet potensielle sikkerhetsrisikoer fraråder vi på det sterkeste å bruke en overgangsadapter. For
midlertidig bruk må det kun benyttes en original overgangsadapter. En slik er tilgjengelig i de fleste elektroforretninger. Forsikre deg om at overgangsadapteren settes korrekt inn i veggkontakten.
For å trekke strømstøpselet ut fra adapteren, bruker du en hånd på hver for å unngå å skade jordforbindelsen. Unngå å trekke ut strømpluggen for ofte ettersom det eventuelt kan føre til skade på jordforbindelsen.

• Bruk aldri apparatet med en skadet adapter

Midlertidig bruk av skjøteledning
Grunnet potensielle sikkerhetsrisikoer fraråder vi på det sterkeste å bruke en skjøteledning.

Apparatet må installeres i samsvar med nasjonale installasjonsforskrifter. Denne manualen er ment å
være til hjelp for å forklare produktets funksjoner.

Symboler som er brukt i denne Brukerveiledningen
Dette symbolet varsler deg om risikoen for elektrisk støt.
Dette symbolet varsler deg om risikoer som kan resultere i skader
på klimaanlegget.

MERK

Dette symbolet indikerer spesielle merknader.

8 KLIMAANLEGG
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Produktintroduksjon
Innendørs enheter

Luftfilter
Signalmottaker
Driftslampe
Luftrensing-lys

Luftutløp

ON/OFF (På/Av)-knapp

Luftinntak
Allergifilter

NORSK

Driftsindikatorlamper
• Driftslampe :
Blått lys lyser under Kjøling/Helsebringende avfukting/Luftsirkulasjon.
Rødt lys lyser under Varming.
• Luftrensing-lys :
Grønt lys lyser under Luftrensing.

BRUKERMANUAL 9
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Forberedelse innen bruk
Å sette i batteriene
1. Fjern batteridekselet ved å skyve dette i pilens retning.
2. Sett i nye batterier og sørg for at (+) og (–) på batteriene settes i riktig.
3. Sett på dekselet igjen ved å skyve det på plass.

MERK
1. Bruk alltid/erstatt batteriene samtidig og av samme type.
2. Hvis systemet ikke skal brukes på lang tid, fjernes batteriene slik at de
holder lenger.
3. Hvis displayet på fjernkontrollen begynner å lyse svakere skal begge
batteriene byttes ut.
4. Bruk 2 AAA (1,5 volt) batterier.

Vedlikehold av trådløs fjernkontroll
1. Velg et trygt og lett tilgjengelig sted.
2. Fest holderen til veggen med de medfølgende
skruene, sørg for at den sitter godt.
3. Sett fjernkontrollen i holderen.

MERK
1. Fjernkontrollen bør aldri utsettes for direkte
sollys.
2. Signalsenderen og mottakeren skal alltid holdes rene for riktig kommunikasjon. Bruk en myk
klut for rengjøring.
3. I noen tilfeller vil andre apparater også betjenes av fjernkontrollen, bytt da plasseringen av disse eller
kontakt en servicetekniker.

Bruk
1. Signalmottakeren befinner seg inni enheten.
2. Rett fjernkontrollen mot enheten for å betjene den. Det skal ikke være noen hindringer i veien.

ON/OFF

10 KLIMAANLEGG
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Trådløs fjernkontroll
Kontrollene vil se ut som følger.

Kontrollpa Displays
nel
kjerm

KHDWHU

Beskrivelse

a

F

Plasma-knapp: Renser luften ved å
fjerne partikler som kommer inn i
innendørsenheten.

HEATER

H

Gulvvarmemodus-knapp: Brukes til å
starte eller stoppe gulvvarmemodus.

l

=

e

y

Knapp for Automatisk dvalemodus: Stiller
inn funksjonen for automatisk dvalemodus.
Temperaturjustering-knapper:
Justerer romtemperaturen ved kjøling
og oppvarming.

d
g

-

Av/På-knapp: Slår enheten av eller på.

7v

Hastighetsknapp for innendørs vifte:
Justerer viftens hastighet.

°C / °F (5 s)

f
TIME (3 s)

Valgknapp for driftsmodus: Velger
driftsmodus. Kjøledrift (A) / Auto-drift
A C
eller auto-overgang (C) / Avfuktingsdrift
D B E (D) / Oppvarmingsdrift (B) /
Luftsirkulasjon (E)

N

Knapp for jet-kjøling/oppvarming:
Øker eller senker innendørstemperaturen i løpet av en kort tidsperiode.

Driftsmodus
Kjøling

Automatisk drift eller automatisk endring

Knapp for Romtemperatur: Viser
romtemperaturen.
m n z Knapp for Innsovning: Stiller inn
gjeldende tid og start/sluttiden.

k

Helsebringende avfukting

Varming (Kun varmepumpe)
Luftsirkulasjon

c
b

u

S

Funksjonsknapper: Justerer tiden og
stiller inn spesielle funksjoner.
J: Auto-rengjøring / G: Driver
J G P energibesparende kjøling / P: Justerer
lysstyrken på innendørsenhetens display

p

-

r

-

Angi/slett-knapp: Stiller eller
kansellerer funksjoner
Tilbakestille-knapp: Initialiserer klimaanleggets innstillinger.

* Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke, avhengig av modell.

BRUKERMANUAL 11
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i j H I Luftstrømretning-knapp: Justerer luftstrømmen vertikalt eller horisontalt.
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Å stille inn gjeldende tid
1. Trykk på knappen Angi/slett i tre sekunder. p
- AM/PM-ikonet blinker nederst på skjermen.
2. Trykk på knappene for TIDSINNSTILLING til ønsket tid er angitt. o

q

3. Trykk på knappen Angi/slett. p

MERK

Kontroller indikatoren for A.M og P.M.

Valg av luftstrøm
n Velg luftstrøm etter hva som passer deg best.
n 2-skovlmodus vil automatisk endre blåsemønsteret avhengig av driftsmodus og situasjon.
Driftsmodus

Kjølemodus

Varmemodus

Situasjon
1. Når rommet er tiltrekkelig nedkjølt.
2. Når det har gått 1 time etter air-conditioneren
ble skrudd på.
1. Ved start av en funksjon eller andre ganger
når rommet ikke er fullstendig nedkjølt.
1. Normal drift
1. Ved oppstart eller når lufttemperaturen er lav.

Blåsemønster
Å bruke kun øvre luftutblåsing.

Å bruke kun øvre og nedre luftutblåsing.
Å bruke kun øvre luftutblåsing.

n 1-skovlmodus anvender kun øvre luftutblåsing

n Hvis du ønsker å endre luftstrømsmodus, installer til dette. (Standard er 2-skovlmodus)

Skru på bryteren
Å skru på bryteren stenger klaffen. (Dette er en normal prosedyre)

Tips for strømsparing
• Vær forsiktig slik at du ikke kjøler (varmer) rommet for mye. Å holde temperaturinnstillingene på moderate nivåer hjelper til med å spare strøm.
• Dekk til vinduer med persienner eller gardiner.
Å blokkere ut sollyset og luft utenfra øker kjøle (varme) effekten.
• Tilstoppede luftfiltre kan forårsake ueffektiv drift og unødvendig bruk av strøm.
Rengjør dem minst ca. hver 14. dag.

12 KLIMAANLEGG
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Driftsinstruksjoner
Driftsmodus

1

Trykk ON/OFF (PÅ/AV)-KNAPPEN for å skru på enheten.
Enheten vil da gi fra seg en pipelyd.

d

2

Åpne lokket på fjernkontrollen og trykk på Driftsmodus-knappen.
Hver gang knappen trykkes, byttes driftsmodusen i pilens retning.

f

Kjøling

Automatisk drift
eller automatisk
endring

Helsebringende
Varming (Kun
Luftsirkulasjon
avfukting
varmepumpe-modell)

For kjøling eller varming stilles ønsket innendørstemperatur inn ved å trykke på INNSTILLING AV ROMTEMPERATUR-KNAPPENE.
Kjøling av temperaturen kan stilles inn mellom 18°C~30°C, og varming kan stilles inn
mellom 16°C~30°C.

4

Still inn viftehastigheten med fjernkontrollen. Du kan velge viftehastigheten i fire trinn:
Superlav, lav, medium, høy og naturlig vind ved å trykke VIFTEHASTIGHET-KNAPPEN.
Hver gang knappen trykkes, endres viftehastigheten i pilens retning.

Naturlig vind

Trinn1(Superlav)

Trinn2(Lav)

Trinn3(Medium)

NORSK

3

g

Trinn4(Høy)

Naturlig vind
o For en friskere følelse trykkes VIFTEHASTIGHET-KNAPPEN for å stille til Naturlig vindmodus.
I denne modusen blåses luften som en naturlig bris ved at viftehastigheten endres automatisk.

BRUKERMANUAL 13
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Driftsinstruksjoner

Automatisk endring av funksjoner (Kun enkel modell)
Denne funksjonen er den hovedsakelig for varming eller kjøling ved
air-conditioneren.
Men under denne funksjonen endrer kontrollen driftsmodusen automatisk for å holde temperaturen innenfor ±2°C i forhold til innstilt temperatur.

f

Automatisk drift
Disse velger automatisk kjølemodus eller varmemodus basert på romtemperaturen.
Du kan stille inn ønsket temperatur og innendørs viftehastighet.
Modusen vil velges først etter hvor detter den første enheten skrus på.

f

Helsebringende avfukting
Hvis du velger funksjonen for helsebringende avfukting ved hjel av DRIFTSMODUS-KNAPPEN, starter enheten å kjøre Avfukting-funksjonen.
Den stiller automatisk inn romtemperaturen og viftehastigheten til de beste
forholdene for avfukting, basert på følt gjeldene romtemperatur.
Under denne funksjonen stilles viftehastigheten automatisk inn i forhold til den
optimale algoritmen basert på den aktuelle romtemperaturen, slik at miljøet
skal være sunt og komfortabelt selv i årstider med svært høy fuktighet.

f

MERK
I dette tilfellet vises imidlertid ikke den innstilte temperaturen på fjernkontrollen og du kan heller ikke kontrollere romtemperaturen.

14 KLIMAANLEGG

17.MFL67870304() 17. 7. 20. 1:43 Page 15

Driftsinstruksjoner

Bruk av luftsirkulasjon
Denne funksjonen sirkulerer luften i rommet uten å kjøle eller varme.
Denne aktiveres ved å trykke DRIFTSMODUS-KNAPPEN. Når luftsirkulasjonen er aktivert kan du velge viftehastigheten ved å trykke VIFTEHASTIGHET-knappen.

MERK

f

: Under denne funksjonen, vil det blå lyset tennes.

Automatisk rengjøring
Velg Automatisk rengjøring ved bruk av funksjonsinnstilling-knappen c . Når enheten nå slås av, vil nå viften i innendørsviften
fortsatt kjøre internt i ca. 15 minutter uten kjøling eller avfukting.
Denne funksjonen tørker opp eventuelle rester av fuktighet og rengjør enheten innvendig. Hvis du trykker Automatisk rengjøringknappen en gang til, avbrytes denne funksjonen.

c

MERK
o Under Automatisk rengjøring kan kun knappene for ON/OFF (På/Av), RENSING og AUTOMATISK RENGJØRING brukes.
Under denne funksjonen, vil det blå lyset tennes og blinke.

Luftrensing

a

MERK
• Denne egenskapen kan brukes uansett funksjon og enhver viftehastighet
ved å trykke RENSING-knappen.
• Separat rensing er mulig når enheten ikke er i bruk. Den avbrytes ved å
trykke RENSING-knappen eller ON/OFF (På/Av)-knappen.
• Hvis Jetkjøling kjøres i separat RENSING-funksjonen, kjøres rensing og jetkjøling samtidig. Etter 30 minutter etter denne bruken, returnerer den til Rensing i Kjølemodus, høy viftehastighet, 18 °C som satt temperatur.

BRUKERMANUAL 15
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Det steriliserende ionegenererende systemet ”Ion Generator”
avgir ca. 1,2 millioner ioner og fanger opp helseskadelige substanser som flyter i luften. Dette leter proaktivt etter og fanger opp
bakterier. Luftrensingen kan startes ved å trykke RENSING-knappen på fjernkontrollen. Å trykke på knappen en gang til vil deaktivere funksjonen igjen.
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Driftsinstruksjoner

Strømsparende kjølemodus
Strømsparende kjølemodus kan spare strøm under kjøling, på
grunn av at den kan kjøre effektivt ved å sette tilpasning i forhold
til endring av tid og temperatur og justering av ønsket temperatur
automatisk.

b

Strømsparende Kjølemodus kan startes ved å trykke STRØMSPARENDE KJØLEMODUS-knappen på fjernkontrollen.
Å trykke på knappen en gang til vil deaktivere funksjonen igjen.

Temperaturvisning
Denne funksjonen anvendes for å bytte displayet
mellom Celsius og Fahrenheit.

Moduslås-innstilling
Du kan velge driftsmodus for "cooling only" (kun avkjøling) eller "heating only" (kun oppvarming).
1. Trykk på denne o
2. Trykk på denne o
3. Trykk på denne o

q i 5 sekunder eller mer, driftsmodus endret til "cooling only" (kun avkjøling).
q i 5 sekunder eller mer, driftsmodus endret til "heating only" (kun oppvarming).
q i 5 sekunder eller mer, "heating only" (kun oppvarming)-modus avsluttet.

- I "cooling only" (kun avkjøling)- eller "heating only" (kun oppvarming)-modus, kan du ikke velge modusendring.

MERK
Ved bruk av annen kontroller (trådløs), kan du endre driftsmodus.

16 KLIMAANLEGG
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Driftsinstruksjoner

Å stille inn Timer
1. Trykk på knappene PÅ eller AV. m

n

2. Trykk på knappene for TIDSINNSTILLING til ønsket tid er angitt. o

q

3. Trykk på knappen Angi/slett. p

Å avbryte en Timerinnstilling
• Hvis du ønsker å avbryte alle timerinnstillingene trykkes SLETT ALLE-knappen.
• Hvis du ønsker å avbryte en Timerinnstilling trykkes TIMER-KNAPPEN for å velge Reservert På eller Reservert Av etter ønske. Trykk så Still inn/Slett-knappen ved bruk av fjernkontrollen pekende mot signalmottakeren. (Timer-lyset i displayet vil slukke)

Sovemodus
Trykk AUTOMATISK SOVEMODUS-KNAPPEN for å stille inn ønsket tid som enheten skal stoppe automatisk. Timeren er programmert med 1. timers økning ved å
trykke AUTOMATISK SOVEMODUS-KNAPPEN 1 til 7 ganger.
Sovemodus er tilgjengelig fra 1 til 7 timer.

l

• Sovemodusen vil kjøre innendørsviften i veldig lav hastighet i Kjølemodus og i lav hastighet i Varmemodus for behagelig søvn.
• I Kjølemodus eller Helsebringende avfuktingsmodus :
Temperaturen vil øke automatisk 2 ganger med 1°C over neste etterfølgende 30 minutter (maksimalt
2°C) for en behagelig søvn. Nå vil dette være den fungerende temperaturen så lenge Sovemodus er på.

BRUKERMANUAL 17

NORSK

MERK

17.MFL67870304() 17. 7. 20. 1:43 Page 18

Driftsinstruksjoner

Trådløs fjernkontroll

inngg

V
Haera
mti

Det øvre horisontale skovlet kan justeres ved bruk av fjernkontrollen.
1. Trykk ON/OFF (PÅ/AV)-KNAPPEN for å skru på enheten.
2. Trykk KONTROLL AV ØVRE HORISONTALE SKOVL-knapp.
Hver gang knappen trykkes, endres luftstrømmen i
pilens retning.

Kjøling

Kontroll av øvre horisontale skovl

i
Auto-sving

STOPP
1 trinn

2 trinn

3 trinn

4 trinn

5 trinn

6 trinn

Auto-sving

STOPP
Innendørs enhet

1 trinn

2 trinn

3 trinn

4 trinn

5 trinn

6 trinn

Auto-sving

※ Trykk KONTROLL AV ØVRE HORISONTALE SKOVL-knappen under Auto-sving i den retningen du ønsker luftstrømmen.

MERK
• Å flytte den øvre horisontale luftstrømskovlen for hånd kan skade mekanismen. Når enheten skrus av vil
den øvre horisontale luftstrømskovlen stenge utblåsingens ventil.

※ Når du starter enheten på nytt vil det øvre horisontale skovlet plassere seg etter ditt tidligere valg.

Gulvvarmingsmodus
Gulvvarmingmodus kan kontrolleres ved bruk av fjernkontrollen.
1. Trykk ON/OFF (PÅ/AV)-knappen for å skru på enheten.
HEATER
2. Åpne lokket på fjernkontrollen.
Å velge Varming-funksjon.
3. Trykk GULVVARMINGMODUS-knappen.
4. For å avbryte gulvvarmingsmodus trykkes GULVVARMINGSMODUS-knappen igjen og enheten vil
kjøre i foregående modus(Varmemodus)
※ Denne modusen vil stenge øvre horisontale skovl, og konsentrere den varme luften til nederste luftutblåsing.
(Men, dette kan skape litt støy så anvend dette hvis du ønsker rask oppvarming.)
※ Gulvvarmingsmodus er kun tilgjengelig i Varmemodus.(2-skovlmodus)
※ Når Auto-svingmodus kjøres vil ikke øvre skovl stenges i Gulvvarmingsmodus.
※ Når øvre skovl er stilt inn til en annen plassering enn standard, vil Gulvvarmingsmodus fungere etter 1 minutt.

Jetkjøling
Jetkjøling kan brukes for å kjøle ned rommet raskere på sommeren.
Når denne funksjonen aktiveres kjører air-conditioneren i kjølemodus
med ekstra høy viftehastighet og er innstilt til en temperatur på 18 °C
for en raskere og mer effektiv kjøling.

MERK
• Jetkjøling-funksjonen kan ikke aktiveres under Automatisk endring eller Varmingsmodus.

18 KLIMAANLEGG
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Driftsinstruksjoner

Egendefinert (tvunget) bruk
Tvunget bruk anvendes når fjernkontrollen ikke kan
brukes.
Funksjonen startes hvis ON/OFF (På/Av)-knappen
trykkes.
Hvis du ønsker å stoppe trykkes knappen en gang til.

MERK
• LEDen skrus på/av etter 1 eller 2 sekunder når
ON/OFF (På/Av)-knappen trykkes.
ON/OFF (På/Av)knapp

Kjøling-modell
Driftsmodus
Innendørs viftehastighet
Å stille inn temperaturen

Kjøling
Høy
22°C

Romtemp. ≥ 24°C
Kjøling
Høy
22°C

Varmepumpe-modell
21°C ≤ Romtemp. < 24°C
Helsebringende avfukting
Høy
23°C

Romtemp. < 21°C
Varming
Høy
24°C

Testing
Under TESTINGEN kjører enheten i kjølemodus i høy viftehastighet, uansett reomtemperatur og nullstilles etter 18
minutter. Under testingen, hvis det mottas signaler fra fjernkontrollen, vil enheten kjøre etter signalene som sendes
fra fjernkontrollen. Hvis du ønsker å bruke denne funksjonen, trykkes og holdes ON/OFF (På/Av)-knappen i 3-5
sekunder, og det vil så høres en pipelyd. Hvis du ønsker å stoppe trykkes knappen en gang til.

NORSK

Automatisk omstart-funksjon
Denne funksjonen er nyttig ved strømstans.
Når strømmen kommer tilbake etter et strømbrudd vil denne egenskapen gjenoppta de siste innstillingene og
air-conditioneren vil kjøre i de samme innstillingene.

Filtersymbol
• Når innendørs enheten er OFF (Av) tennes det grønne lyset etter 2400 timer etter enheten ble brukt for første gang.
• Når filteret er dekket av støv vil dette redusere kjøling/varmingseffekten og forbruke mer strøm. Derfor skal filteret
rengjøres etter anbefalte tider.
• Fjern Filtersymbolet etter rengjøring av filteret er utført. Trykk
Så vil Filtersymbolet skrus av.

p

-knappen på fjernkontrollen 3 ganger.
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17.MFL67870304() 17. 7. 20. 1:43 Page 20

Vedlikehold og Service

Vedlikehold og Service
Innen det utføres noe vedlikeholdsarbeide på enheten, skal strømtilførselen skrus av, sikringen kobles ut og
strømkontakten trekkes ut.

Innendørs enhet
Rengjør enheten med en myk og tørr klut. Ikke anvend blekende eller slipende midler.
Bruk aldri noe av dette
• Vann som er varmere enn 40°C. Dette kan forårsake deformering og misfarging.
• Flyktige substanser. Disse kan skade air-conditionerens overflater.

Luftfiltre
Luftfiltrene bak frontpanelet/grillen skal kontrolleres og rengjøres en gang hver 14. dag eller oftere
hvis dette er nødvendig. For å fjerne filtrene refereres det til forklaringsdiagrammet nedenfor. Rengjør filtrene med en støvsuger eller med varmt såpevann.
Hvis smusset er vanskelig å fjerne, vaskes filteret i lunkent vann med mildt vaskemiddel. Tørk filtrene godt i skyggen etter rengjøringen og sett på plass filtrene igjen.

Allergifilter
Fjern allergifilteret bak luftfilteret og legg dem i direkte sollys i 2 timer.
Sett så på plass filtrene igjen.

Å fjerne grillen
1. Åpne frontgrillen ved å trekke det frem.
2. Trekk så ut grillens ledd fra sporet på frontpanelet.
3. Trekk så ut de 2 hengslene på grillen på frontpanelet.

Å fjerne filtre
1. Trekk filterklaffen litt ned for å
fjerne luftfilteret.
2. Hold i rammens fliker og fjern
klemmene på 4 steder.

20 KLIMAANLEGG
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Utendørs enhet
Varmevekslerspolene og panelkanalene til utendørsenheten skal kontrolleres jevnlig.
Hvis disse er tilstoppet med smuss eller sot, skal varmeveksleren og panelkanalene skal rengjøres av en
profesjonell.

MERK
Tilsmussede eller tilstoppende spoler vil redusere systemets driftseffektivitet og forårsake høyere driftskostnader.

Brukertips!
Hold sjalusier eller gardiner
lukket.

Hold en jevn romtemperatur.

Dette er ikke bra for helsen og
bruker unødvendig strøm.

Ikke la direkte sollys komme inn i
rommet når air-conditioneren er i
bruk.

Juster retningen til den vertikale og
horisontale luftstrømmen for å
sikre en jevn temperatur i rommet.

Påse at dører og vinduer er
godt lukket.

Rengjør luftfilteret regelmessig.

Ventiler rommet innimellom.

Unngå å åpne dører og vinduer så
godt dette lar seg gjøre for å holde
den kjølige luften i rommet.

Blokkeringer i luftfilteret reduserer
luftstrømmen og senker Kjøle- og
Avfuktingseffektene. Rengjør minst
hver 14. dag.

Siden vinduene holdes lukket er
det en god ide å åpne dem for å
lufte rommet innimellom.

Bruk høy viftehastighet for
effektiv og rask kjøling.

Unngå å søle vann eller
andre væsker oppå innendørs enheten.

Vær forsiktig å la barn åpne
innløpsgrillen fordi denne lukkes med magnet.

Enheten gir den merkede kjølekapasiteten når viftehastigheten er
høy.

Dette kan forårsake produktsvikt.

Skarpe kanter kan forårsake skader.

Selvdiagnose-funksjon
Denne enheten har en innebygget feildiagnose-funksjon. Feil vises med RØD driftslampe.
Kontakt en serviceforhandler i slike situasjoner.
Eks.) CH132

0.6 sek.
XXO

1.6 sek.

4 sek.
XOX

Driftslampe

OXX
ON/OFF
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Ikke kjøl ned rommet for
mye.
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Feilsøkingstips! Spar tid og penger!
Air-conditioneren kan fungere unormalt når:
Problem

Air-conditioneren starter
ikke

Air-conditioneren kjøler
ikke som den
skal

Mulige årsaker

Tiltak

n Sikringen har gått/vippet.

• Kontroller sikringen i sikringsskapet/skillebryteren
og sett i en ny sikring eller vipp tilbake bryteren.

n Strømstans.

• Hvis det oppstår en strømstans skrus enheten
AV.
Når strømmen kommer tilbake, vent i 3 minutter
med å skru på air-conditioneren for å forhindre
overbelastning på kompressoren.

n Høy spenning.

• Hvis spenningen er uvanlig høy eller lav vil sikringen/skillebryteren gå/vippe.

n Luftstrømmen er begrenset.

• Sørg for at det ikke finnes gardiner, sjalusier eller
møbler som blokkerer fronten på air-conditioneren.

n Luftfilteret er tilsmusset.

• Rengjør filteret minst hver 14. dag.
Se delen Vedlikehold og Service.

n Rommet var muligens varmt.

• Når air-conditioneren skrus på igjen, må du gi litt
tid slik at rommet kjøles ned igjen.

n Kald luft trekker ut fra rommet.

• Kontroller etter åpninger i rommet.

n Kontroller temperaturinnstillingene.

• Sørg for at de er riktige.

n Det finnes muligens en
varmekilde i rommet.

• Kontroller og fjern slike kilder eller skru den av
når air-conditioneren er i bruk.

Ring straks etter service i følgende situasjoner
1. Du merker noe unormalt, slik som brent lukt, uvanlig støy osv.
Stopp enheten og slå av bryteren. Forsøk aldri å reparere enheten på egen hånd eller
å starte systemet på nytt i slike tilfeller.
2. Strømledningen er for varm eller er skadet.
3. Selvdiagnostiseringssystemet har generert en feilkode.
4. Det lekker vann fra innendørsenheten selv om fuktigheten i rommet er lav.
5. En eller annen bryter, skillebryter (sikkerhet, jording) eller sikring fungerer ikke korrekt.
Bruker må utføre rutine-sjekk & rengjøring for å unngå dårlig ytelse.
I tilfelle spesielle omstendigheter, skal jobben kun utføres av servicepersonell.
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